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 Ügyiratszám: 09/335-41/2021. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. július 20. napján 12:30 órakor 

kezdődő munkaterv szerinti ülésén, a Gödi Városháza (Polgármesteri Hivatal) (2131 Göd, Pesti út 81.) 

üléstermében 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv szerinti nyílt ülése 

 

(Jegyzőkönyvvezető: Rácz Renáta) 

 

Balogh Csaba: Köszönti a jelenlévőket, a Képviselő-testületet és az online közvetítést nézőit is. 

Megnyitja a 2021. 07. 20-i rendes testületi ülést. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes, továbbá megvitatták a napirendi pontok sorrendjét. 

 

Szilágyi László képviselő elhagyta az üléstermet. 

Szilágyi László képviselő visszaérkezett az ülésterembe. 

 

Balogh Csaba: Megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontok sorrendjének 

elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal elfogadta a módosított napirendet.  

 

Napirendi pontok: 

 

1) Döntés a Polgárőrségek 2021. évi támogatási kérelmének elbírálásról 

Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester 

 

2) A Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület kérelme Göd belterület 1829/8 hrsz.-ú 

terület hasznosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

3) Javaslat a Göd belterület 3867/2 hrsz.-ú terület hasznosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

4) Helyi környezetvédelmi rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

5) Tájékoztató az új 24 tantermes iskola építésének aktuális állásáról, a Göd 018/5, 018/51 és 

018/56 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása és belterületbe vonása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester és Nagy Éva főépítészi irodavezető 

 

6) Tájékoztató Göd, Nevelek szennyvízelvezetése című KEHOP-2.2.2-15-2020-00151 projekt 

aktuális állásáról 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

7) Tájékoztatás a felsőgödi csónakház helyzetéről 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
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8) Tájékoztatás a 2021. évi adóbevételek alakulásáról 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

9) A 2020. évben elvégzett belső ellenőrzésről szóló Éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

10) Javaslat a Képviselő-testület által létrehozott Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 

Bizottság tagjainak megválasztására – nem képviselő bizottsági tagok eskütétele 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

11) Javaslat Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete új Szervezeti és Működési 

Szabályzatának megalkotására  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

12) A filmforgatási célú terület-bérbeadásról szóló 417/2021. (VI. 28.) önkormányzati 

határozat visszavonása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

13) Döntés a Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány 2020. évi támogatásának felhasználásáról 

Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester 

 

14) Döntés a Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány támogatási kérelmének elbírálásáról 

Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester 

 

15) Területhasználati megállapodás a Kincsem Udvarház udvarára (Göd, belterület 2690/11 

hrsz.) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

16) Javaslat a Göd belterület 4750/9/A/10 hrsz-ú garázs (2132 Göd, Rózsa u. 33.) 

hasznosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

17) Szándéknyilatkozat a Dunamenti TSZ területeinek megvásárlására (Göd belterület 6605, 

6606 és 1881/1 hrsz., külterület 05/14, 05/20 és 05/25 hrsz.) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

18) Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra a Göd belterület 3243/A/4, 3243/C/2 hrsz. 

alatt nyilvántartott ingatlanok (2132, Göd Regős utca 36.) vonatkozásában  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

19) A Neveleki Szomszédok Egyesület Göd belterület 8754 hrsz.-ú terület hasznosítására 

vonatkozó kérelme  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

20) Faegészségügyi állapotfelmérések készíttetése és aktualizálása 

Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész 

 

21) Nemeskéri parkerdő fenntartási, ápolási és megújítási feladatai 2021 

Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész 

 



173 

22) Javaslat a Fontan Art Kft. által elkészített „Alapszolgáltatási Központ bővítése” c. 

engedélyezési terv elfogadására  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

23) Alapszolgáltatási Központ bővítése - 2131 Göd, Vasvári Pál utca 9. és 652 hrsz. – 

településképi vélemény 

Előterjesztő: Nagy Éva főépítészi irodavezető 

 

24) Javaslat forgalomszabályozásokra  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

25) Javaslat a Samsung SDI Magyarország Zrt. által megépítendő játszótér helyszínének 

kiválasztására 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

26) Javaslat a „Gödi Szivárvány Bölcsőde kerítéslábazat felújítása” (I. ütem) és a „Gödi 

Szivárvány Bölcsőde kerítésgyártás és -beépítés” (II. ütem) tárgyú beszerzési eljárások 

indítására felhatalmazás 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

27) Javaslat „Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása” tárgyú vállalkozási szerződés 1. 

számú módosításának elfogadására 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

28) Javaslat a „Játszótéri eszközök beszerzése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és 

felhatalmazás szerződéskötésre 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

29) Javaslat a Bozóky tér DNY-i térnegyedének I. ütem szerinti kiépítésére 

Előterjesztő: dr. Pintér György képviselő 

 

30) Göd Városi Könyvtár – pótelőirányzat biztosítása könyvbeszerzéshez 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

31) Javaslat az intézmények szabad pénzmaradványának felhasználására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

32) Tájékoztatás a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. végelszámolásával kapcsolatban (zárt ülés) 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

33) 2021. évi ügyvédi beszámolók Göd Város Önkormányzata és a Gödi Polgármesteri Hivatal 

peres ügyeiről (zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

34) Helyi Építési Szabályzat módosítására vonatkozó döntés meghozatala (zárt ülés) 

Előterjesztő: Aba Lehel főépítész 

 

35) Javaslat a „Villamosenergia beszerzése Gödön 2022-2023” tárgyú közbeszerzési eljárást 

megindító dokumentumok jóváhagyására és a fedezet biztosítására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
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36) Javaslat a „Keretmegállapodás útépítési és felújítási munkákra” tárgyú közbeszerzési 

eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés) 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

37) Javaslat a „Kincsem Óvoda eszközbeszerzés 2021” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására 

és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés) 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

38) A „Fiatal Sasok” szervezet alapítójának kitűntetése (zárt ülés) 

Előterjesztő: Markó József képviselő 

 

39) Pro Urbe díj adományozása – 2021 (zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Egyebek 

 

I. Javaslat „Testvértelepülési programok és együttműködések támogatására” c. pályázaton 

történő indulásra 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

II. Tájékoztató a viharkárral kapcsolatos lakossági bejelentések lehetőségeiről (szóbeli) 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) Döntés a Polgárőrségek 2021. évi támogatási kérelmének elbírálásról 

Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester 

 

Hlavács Judit: A már megítélt támogatásokat nem működési célra szeretnék felhasználni, hanem 

egyrészt oktatásra, másrészt pedig beszerzésre, tehát felhalmozási célra. Tehát, arról van szó, hogy 

jóváhagyjuk-e, hogy az eredetileg megadott céltól eltérő módon használhatják fel a támogatásokat. A 

beiskolázás, mind pedig amire kérték a felhalmozási célt (fénymásoló, számítógép), ezek abszolút 

támogatandók. 

 

dr. Pintér György: A Pénzügyi Bizottság is támogatta. Javasoljuk elfogadásra. 

 

Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra.   

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta. 

 

424/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület (képviseli: Ternay István; 

adószáma: 18521504-1-13; bankszámlaszáma: 11742094-20186887) részére előirányzott 

támogatásból 600.000.-Ft-ot (azaz hatszázezer forintot) oktatási célként biztosít, amennyiben a 

Támogatott tanulmányi szerződést köt a beiskolázással érintett egyesületi taggal. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
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425/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Dunakanyar Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Egyesület (képviseli: Babus Gábor; 

adószáma: 18718537-1-13; bankszámlaszáma: 10403253-50526850-51671007) részére 

előirányzott támogatásból 350.000.-Ft-ot (azaz háromszázezer forintot) felhalmozási célként 

biztosít. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

2) A Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület kérelme Göd belterület 1829/8 hrsz.-ú 

terület hasznosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület célja, hogy télen is biztonságban 

lehessenek a tűzoltóság eszközei, hogy ne kelljen leengedni a vizet a tömlős kocsikból, lehessen egyből 

kimenni, hogyha riasztás van. Egy könnyűszerkezetes csarnokkal ez megoldható lenne, kérem szépen a 

képviselőket, hogy támogassák a bérbeadást, hogy ezt megvalósíthassa az Egyesület. 

 

Fülöp Zoltán: A problémám az, hogy egy másik ingatlannal kapcsolatos ügyben kötelező volt a pályázat 

kiírása. De itt most nincs. Akkor most kötelező vagy sem? Az egyesület ötletét, igényét támogatom. 

Tűzoltószerek tárolásának támogatása fontos. A területtel nem értek egyet. Egyéb intézmények részére 

lenne szükséges a terület. A tűzoltószertárat gondosabb tervezéssel más helyre lenne szükséges tenni. 

 

dr. Pintér György: Jegyző urat kérem, hogy tájékoztasson minket a nemzeti vagyonról szóló törvény 

alapján melyik ingatlan milyen módon hasznosítható önkormányzat által, mert ez a kérdés a funkció és 

a cél tekintetében. 
 

Tóth János: Saját rendeleteink, illetve a nemzeti vagyonról szóló törvény lehetővé teszi, hogy az 

önkormányzat kötelező feladatait átvállaló szervezetek esetében a céljaik megvalósításához az 

önkormányzat pályázat nélkül biztosítsa az ingatlant. Tehát ebben az esetben közrend, közbiztonság, 

tűzvédelem, katasztrófavédelem. Ez önkormányzati feladat is, nyilván más szervezet feladata is, főleg a 

katasztrófavédelem, de ebben az esetben ezt a feladatot ellátja a helyi tűzoltóság, illetve az Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület, így részükre külön pályázati eljárás nélkül biztosítható az ingatlan. 

 

Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra.   

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, 1 „tartózkodik” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta. 

 

426/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy határoz, hogy a Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala által nyilvántartott Göd 

belterület 1829/8. hrsz. alatt nyilvántartott, az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező, 754 

m2 alapterületű, természetben a 2131 Göd, Névtelen tér „felülvizsgálat alatt” alatt található, 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlant használatba adja a Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr 

Egyesület (székhely: 2131 Göd, Zimpel Károly u. 4/B, cégjegyzékszám: 13-02-0006571, adószáma: 

18521504-1-13.) részére  
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• 25 éves időtartamra 2046. július 31-ig határozott időre,  

• a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdésével összhangban 

katasztrófavédelem közfeladat ellátása céljából, ezért az ingatlan használata ingyenesen 

biztosítható. 

 

Hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő e határozat mellékletét képező vázlatterv alapján egy 

könnyűszerkezetes szertárt építsen az ingatlanon.  

 

Az építési engedélyezési tervek elkészíttetése és annak eljárási költségei az Egyesületet terheli. 

 

Az Önkormányzat vállalja a közművek ingatlanra történő bevezetését bruttó 638.984 Ft összegért 

az alábbiak szerint: 

 

Közmű Bruttó Összeg (Ft) Költségviselő 

ELMŰ vezeték kiépítés a 

villanyóráig 1x25A 

ingyenes Önkormányzat 

Csak nappali mérésnek 

telepítendő, földkábeles 

betáplálású mérőszekrényre 

felhelyezése 

307.200, - Önkormányzat 

DMRV vízhálózat kiépítése, 

vízórák hitelesítése  

271.784, - Önkormányzat 

Vízbekötési terv elkészítése 60.000, - Önkormányzat 

DMRV szennyvízhálózat 

kiépítése az ingatlanon 

ingyenes Önkormányzat 

TIGÁZ gázvezeték kiépítés a 

gázóráig 

ingyenes Önkormányzat 

 

Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Forrás: Feladattal nem terhelt tartalék  

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző  

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 426/2021. (VII. 20.) Ök. határozathoz:  
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3) Javaslat a Göd belterület 3867/2 hrsz.-ú terület hasznosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A Zana kert melletti területről van szó, aminek egy része közúti közlekedési terület, erről 

szól a kérvény, amit nem tudunk értékesíteni, de a másik terület az igazából pont akkora, hogy ne 

lehessen beépíteni, viszont én is látom a lehetőséget, hogy érdemes kiírni a pályázatot, mert hogy azt 

viszont muszáj, és javaslom, hogy értékesítsük. 

 

Fülöp Zoltán: Az előterjesztést én mérsékelten bírtam értelmezni, különösen azok után, hogy az szerepel 

benne, hogy ha valamit nem lehet megcsinálni, akkor döntsünk úgy, hogy nem engedélyezzük. Ez 

számomra elég furcsa. Miért kell egy ilyet testület elé hozni, hogyha valamit nem lehet megcsinálni, 

akkor azt nem engedélyezzük. Nem lehet megcsinálni, akkor nem lehet megcsinálni. Egyébként pedig, 

amivel döntést lehet hozni, azt nyilván hozzuk meg megfelelő módon. 

 

dr. Pintér György: A Pénzügyi Bizottság támogatta a terület értékesítését. Önmagában nem beépíthető 

a terület lakóingatlanra. 

 

Balogh Csaba: Kérem, szavazzunk. A háromszög alakút nem értékesítjük, a négyszöglet alakút 

értékesítjük. 

 

Vajda Viktória képviselő elhagyta az üléstermet. 

 

Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra.   

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, 1 „távol” szavazati aránnyal az alábbi határozatokat hozta. 

 

427/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy határoz, hogy a Göd Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező Göd 3867/15 helyrajzi 

számú, természetben 2131 Göd, Névtelen tér 3867/15 hrsz. szám alatti kivett közterület 1877 m2- 

es terület kb. 40 m2 területrészét nem áll szándékában értékesíteni, mivel a különböző építési 

övezetek közötti telekalakítás a jelenlegi szabályozás alapján nem engedélyezhető. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

428/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy határoz, hogy a Göd Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező Göd 3867/2 helyrajzi 

számú, természetben 2131 Göd, Névtelen tér 3867/2 hrsz. szám alatti kivett beépítetlen terület 

megjelölésű, 190 m2 alapterületű ingatlant pályázat útján szándékában áll értékesíteni, azzal a 

feltétellel, hogy az értékesítéssel kapcsolatos összes költséget (értékbecslés, ingatlan-

nyilvántartásba vétel stb.) a vételáron felül a nyertes pályázó viseli.  

 

Felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlanra vonatkozóan készíttessen értékbecslést és készítse el az 

ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást azzal, hogy a pályázati felhívás elfogadásáról 

annak közzététele előtt a Képviselő-testület dönt. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: a Képviselő-testület soron következő munkaterv szerinti ülése 
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4) Helyi környezetvédelmi rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Egy technikai jellegű szavazásról van szó. Érdemben csak annyi, hogy érkezett egy 

észrevétel, hogy a hatályon kívül helyezendő ’E’ pont az valóban egy magasabb szintű jogszabályt, 

jogszabály által már leszabályozott terület, azt indokolt így hatályon kívül helyezni. 

 

Vajda Viktória visszaérkezett az ülésterembe. 

 

dr. Pintér György: A Pénzügyi Bizottság is javasolja elfogadásra. 

 

Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2021. (... ...) önkormányzati rendelete 

a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

kapott felhatalmazás, illetve a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 5. és 11. pontjaiban foglalt feladatkörében 

eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„3. § [Értelmező rendelkezések] 

Ezen rendelet alkalmazásában: 

1.Ákr: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

2.Vht: a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 

3.Kvt: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

4.egyéb környezetvédelmi tárgyú ágazati jogszabályok: 

4.a a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 

4.b a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

4.c a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

4.d a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

4.e az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: 

Éhft.) 

4.f az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: 

Étv.) 

4.g a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről (továbbiakban: Fsznv.) 

4.h a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 

4.i a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

4.j. 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról 

4.k az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (továbbiakban: OTSZ) 

4.l. a 4. pontban foglalt ágazati jogszabályok végrehajtására kiadott kormányrendeletek és miniszteri 

rendeletek 
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5.Helyi Építési Szabályzat: Göd Város Önkormányzatának a helyi építési szabályzatról szóló 

24/2016. (XII. 9.) sz. rendelete (továbbiakban: HÉSZ) 

6.Településképi rendelet: Göd Város Önkormányzatának a településkép védelméről szóló 40/2017. 

(XII. 21.) sz. rendelete (továbbiakban: TKR) 

7.Szervezeti és Működési Szabályzat: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2014. 

(XII. 1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

(továbbiakban: SZMSZ) 

8.beltér: külső térelhatároló falakkal, illetőleg külső nyílászárókkal körbevett fedett épület, vagy 

épületrész belső területe 

9.érintett ingatlanok: azon lakó- és nyaraló épületek, gazdasági épületek, valamint üzlethelyiségek, 

elárusítóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, amelyekre vonatkozóan ezen rendeletben foglalt 

lakossági környezetvédelmi feladatokat el kell végezni 

10.faérték: adott fa pénzben kifejezett értéke. 

11.gyümölcsfa: a díszfának nemesített gyümölcsfa kivételével az emberi fogyasztásra vagy egyéb 

hasznosításra kerülő gyümölcséért termesztett és gondozott fa. 

12.helyi környezetvédelmi hatóság: 

12.a Képviselő-testület 

12.b környezetvédelmi feladatkörrel felruházott Bizottság 

12.c Jegyző 

12.d Önkormányzati Rendészeti Szerv 

13.közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi, külterületi 

földrészlet (közút, járda, tér, közpark stb.) továbbá a város közhasználatú zöldterülete 

14.kültér: beltérnek nem minősülő terület 

15.lágyszárú aljnövényzet: a talajszintet borító magról növő növények összessége, amelyek fás szárral 

nem rendelkeznek 

16.lakossági feladatok: azon helyi környezetvédelmi feladatok összessége, amelyek elvégzését ezen 

rendelet az érintett ingatlan tulajdonosainak, valamint használóinak (bérlőinek) írja elő mind a 

köztisztasági feladatok, mind a környezeti elemek helyi védelme terén 

17.magas allergén hatású növények: parlagfű, angolperje, mezei komócsin, egynyári perje, fekete 

üröm, csomós ebír 

18.özönfajok (invazív fajok): ezen rendelet 1. sz mellékletében felsorolt növényfajok 

19.természetvédelmi oltalom alatt álló fa: önkormányzati rendeletben meghatározott helyi védett 

vagy a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága nyilvántartásában egyedi tájértékként szereplő fa. 

20.zöldfelület: Minden olyan földterület (telek vagy telekrész), amelyet döntő mértékben növényzet 

fed, függetlenül attól, hogy a város melyik terület-felhasználási egységén (lakó-, üdülő-, 

gazdasági, közlekedési stb. területen) belül s milyen telken (közterületen vagy magántelken) 

helyezkedik el. A beépítés, vagy annak telekhatára és az útburkolat közé eső valamennyi 

burkolattal el nem látott, vagy közlekedési funkcióra ki nem jelölt területet zöldfelületnek kell 

tekinteni függetlenül attól, hogy a terület növényzettel, és milyen növényzettel fedett-e vagy sem. 

21.zöldterület: a HÉSZ-ben közpark vagy közkert céljára kijelölt terület.” 

2. § 

Hatályát veszti a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. 

§ e) pontja. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 
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Kihirdetési záradék:  
  
A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. év … hó ... 

napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.  

 

 Tóth János 
 jegyző 
 

5) Tájékoztató az új 24 tantermes iskola építésének aktuális állásáról, a Göd 018/5, 018/51 és 

018/56 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása és belterületbe vonása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester és Nagy Éva főépítészi irodavezető 

 

Nagy Éva: 3 előterjesztés készült az új 24 tantermes iskola építésének témájában. Az első a beruházási 

osztály tájékoztatója az építés aktuális állásáról, amiben röviden összefoglalták, hogy itt három 

önkormányzati ingatlanon valósulna meg ez a beruházás. Az Nemzeti Sportközpont készíti elő a 

beruházást. Tavaly 2020. márciusában készítettek egy megvalósíthatósági tanulmányt, melyre alapozva 

a főépítészi irodánk módosította a településrendezési tervet. KSP övezeti besorolásból oktatási övezetbe 

került ez a terület, így az építési engedélyezési tervek elkészítésének már nincs akadálya. Amit viszont 

meg kell tennünk, hogy a három ingatlant összevonjuk egy helyrajzi szám alá. A második 

előterjesztésnek ez a témája, illetve a harmadik előterjesztés pedig a területek belterület bevonásáról 

szól. 

 

dr. Pintér György: A Pénzügyi Bizottság is támogatta. Megjegyzem, hogy igazából nem kellett volna az 

összes telket megvenni annak idején, de kifejezetten azért, hogy kicsit szellősebb tér legyen, 

megvásároltuk a néhai beütőpálya melletti területeket, hogy kicsit több zöld legyen az iskola mellett. Ez 

csak kiegészítő információ volt. 

 

Balogh Csaba: Szavazzuk egyben a 3 határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta. 

 

429/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy az új 24 tantermes iskola építésének aktuális állásáról szóló tájékoztatást elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

430/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

hozzájárul ahhoz, hogy Göd Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képező, a 

Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya nyilvántartásába  

Göd külterület 018/5 hrsz. alatt felvett „kivett golfpálya” megjelölésű 1 ha 8305 m2 területű, Göd 

külterület 018/51 hrsz. alatt felvett „kivett beépítetlen terület” megjelölésű 2569 m2 területű, Göd 

külterület 018/56 hrsz. alatt felvett „beépítetlen terület” megjelölésű 1213 m2 területű, 

ingatlanokra vonatkozóan, a Geodolit Kft. által 0505/2021. sorszám alatt készített és a Pest Megyei 

Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatala által záradékolt változási vázrajz alapján 

telekalakítás hatósági engedélye iránti kérelem előterjesztésére kerüljön sor az alábbiak szerint: 



187 

 
Változás előtti állapot Változás utáni állapot 

M
eg

je
g

y
zé

s 

Hrsz 

Alrészlet Terület 

AK Hrsz 

  

AK 
Szolgalmi és 

egyéb jogok 

jel műv.ága 

m
in

.o
. 

ha.m2 jel műv.ága 

m
in

.o
. 

ha.m2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

018/5 - 
kivett 

golfpálya  
- 1.8305 - 018/56 - 

kivett 

golfpály

a 

- 2.2087 - 

Terheli 

szennyvízvezetés

i szolgalmi jog a 

DMRV  

 

- 

018/51 - 

kivett 

beépítetlen 

terület 

- 0.2569 -  -  -  - 

Zrt. javára 

(4169/1983) 

711 nm 

vezetékjog 

TIGÁZ Zrt javára  

 

- 

018/56 - 
beépítetlen 

terület 
- 0.1213 -  -  -  - 

(49855/2007) 

224 nm 

vezetékjog az 

ELMŰ Hálózati 

Kft. javára 

(34307/2010) 

csatornázási 

szolgalmi jog 

Göd Város 

Önkormányzat 

javára 

(36887/2009) 

- 

Összesen: 2.2087   2.2087 -  - 

 

Felhatalmazza a polgármestert a telekalakítás hatósági engedélye iránti kérelem aláírására és 

benyújtására, valamint a változások ingatlan-nyilvántartásban történő átvezettetésére. 

  

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

431/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy  

 

1. hozzájárul a Göd külterületi 018/5 hrsz-ú, 1.8305 ha területnagyságú ingatlan, a 018/51 

hrsz-ú, 2569 m2 területnagyságú ingatlan, valamint a 018/56 hrsz.-ú, 1213 m2 

területnagyságú ingatlan belterületbe vonásához Göd Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a helyi építési szabályzatáról szóló 24/2016. (XII. 9.) önkormányzati 

rendeletben meghatározott, Ko-5 különleges oktatási övezeti besorolásnak megfelelő 

felhasználás céljából. 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a belterületbe vonási-, illetve a szükséges ingatlan-

nyilvántartási eljárások során az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. 
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3. felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze a Pest Megyei Kormányhivatal 

Dunakeszi Járási Hivatala Földhivatali Osztályánál a belterületbe vonás ingatlan-

nyilvántartásba való átvezetését. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata Polgármesterének Göd Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelete – Ök. dologi előirányzata 

 

A végrehajtásáért közvetlenül felelős: Főépítészi Iroda, vagyongazdálkodási referens. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Juhász Anita: A vagyonrendeletet is szükséges megszavazni. 

 

Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

20/2021. (... ...) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 

18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 5. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés e) pontja szerinti feladatkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:  

1. § 

Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 

22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § 

(1) E rendelet 

a) szervi hatálya az Önkormányzatra, az Önkormányzat intézményeire, 

b) tárgyi hatálya az Önkormányzat vagyonára 

terjed ki. 

(2) E rendelet hatálya kiterjed az ingatlan-végrehajtás során végrehajtás alá vont, a települési 

önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlásával megszerzett ingatlan hasznosítására.” 

2. § 

Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 

22.) önkormányzati rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„18. § 

Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételt az önkormányzati lakások, nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek karbantartására felújítására, illetve az önkormányzati vagyon megszerzésére 

kell fordítani.” 

3. § 
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Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 

22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

4. § 

Hatályát veszti az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről 

szóló 18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 

a) 1. mellékletében foglalt táblázat „szennyvíztisztító” sora, 

b) 3. mellékletében foglalt táblázat „kivett golfpálya” sor és „kivett beépítetlen terület” sora. 

 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék:  
  
A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. év… hó ... 

napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.  

 

 Tóth János 
 jegyző 

 

1. melléklet 

1. Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. 

(VI. 22.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő „kivett golfpálya” sorral 

egészül ki: 

kivett golfpálya Göd külterület 018/56 018/56 korlátozottan forg.képes 

 

6) Tájékoztató Göd, Nevelek szennyvízelvezetése című KEHOP-2.2.2-15-2020-00151 projekt 

aktuális állásáról 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

Balogh Csaba: Az NFB a közbeszerzést 2019. május 23-án írta ki. Tavaly augusztus 7-én módosítani 

kellett, mert ugye az önkormányzatnak kell, hogy kedvezményezett legyen, ne a DMRV, az alatt is a 

kidolgozása a részleteknek, így a Penta nyerte meg a közbeszerzést, és októberben meg már kezdhetik 

is a kivitelezést. Várhatóan 2023. november 30-án lesz befejezve, amiről még egyeztetni kell, hogy a 

lakossági bekötések hol lesznek kialakítva a pályázat részeként, mert mire befejeződik a projekt, több 

ingatlan lesz ott, mint amennyi bekötés van. Ezért szeretném azt, hogyha azt preferálnánk, hogy a 

régebbi lakosoknak legyen biztosítva gyakorlatilag a bekötés és a többi lakosnak is, akik nem férnek 

bele a pályázatba, akkor opcionálisan tudjunk felkínálni a felvonulásra, a vonulási költségeknek a 

megspórolásával egy kedvezményes lehetőséget a Pentával együttműködve. De ezen még dolgozunk. 

Van-e kérdés a tájékoztatóhoz? 

 

Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra.   

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

432/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy Göd, Nevelek szennyvízelvezetése című KEHOP-2.2.2-15-2020-00151 projekt 

aktuális állásáról szóló tájékoztatást elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

7) Tájékoztatás a felsőgödi csónakház helyzetéről 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A csónakházat 2013 óta bérelte Bejczi Károly, majd később a felesége, és a módosításkor 

elfogadták a felek, hogy egymással mindenben és teljeskörűen elszámoltak. Tavaly december 31-én 

lejárt a szerződés, aminek a megszűnése után a bérlő nem adta birtokba a helyet többszöri felszólítás 

után sem. Azóta jogcím nélkül használja az épületet. Mivel 2020-ban még nem volt egyértelmű 

álláspontja a testületnek, februárra sikerült letisztázni a pályázati kiírást, ahol új bérlőt nyert a korábbi 

bérleti díj többszöröséért. Nem Bejczi Károly lett a nyertes, de Bejczi Károly sérelmezte az eljárást, amit 

befogadtam, mert ezt láttam szükségesnek, hogy a hajótulajdonosoknak a helyzete minél hamarabb 

rendeződhessen. Bejczi Károly megígérte, hogy közjegyzőnél hitelesített vállalást tesz arra, hogy a 

pályázat lezárulta előtt, akkor még megköti ezt a közjegyzőnél, hogy ha nem is ő nyerné meg a 

pályázatot, akkor is birtokba fogja adni az épületet. Erre még nem került sor.  

 

Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, 1 „nem” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta. 

 

433/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Göd Város Önkormányzata tulajdonát képező felsőgödi csónakház helyzetéről 

készült beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

8) Tájékoztatás a 2021. évi adóbevételek alakulásáról 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Tóth János: Ez évre a kormány döntése alapján, 2020. november 8-át követően nem volt lehetőség a 

helyi adórendeletben adómérték-változás bevezetésére. Egy szerencsétlen szabályozás miatt ebben az 

évben még annyi adó sem került kivetésre, mint korábban. Ezért reméljük, hogy az év hátralévő részében 

korrigáljuk, azaz már előkészítettük a rendeletmódosítást, és a lakáscélú építmények adójával 

kapcsolatos rendeletmódosítást ugye visszavezetjük, esetleges adómérték-változtatással, de a jelenlegi 

helyzetről, a bevételek alakulásáról Katona István osztályvezető ad tájékoztatást. 

 

Katona István: Tájékoztatásunk célja az volt, hogy információhoz jussanak az idei adóbevételek 

alakulásáról. A 2021. évi bevételeink jelenleg a költségvetési rendeletben foglaltak szerint alakulnak. 

Pontosabb számot arról, hogy milyen arányú teljesülés lesz, azt a 2021. szeptember 15-ét követően 

tudjuk megmondani, ugyanis akkor esedékes a következő féléves adók befizetése. 

 

dr. Pintér György: Hosszan tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, pénzügyileg nem egyszerű. A tervezett 

bevételek teljesülni fognak. A befizetések feldolgozása szükséges, ami időigényes. 
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Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

 

 

 

 

434/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a melléklet szerinti, a 2021. I. félévi adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatást 

jóváhagyja.  

 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 434/2021. (VII. 20.) Ök. határozathoz: 

 

Tájékoztatás a 2021. évi adóbevételek alakulásáról 

 

I. Helyi adóbevételek alakulása 2021. I. félévében 

 

A veszélyhelyzettel összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának érdekében szükséges 

intézkedésekről szóló 135/2020.(IV.17.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 

szabályozta, azonban az Országgyűlés időközben elfogadta a különleges gazdasági övezetről (a 

továbbiakban: KGÖ) és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX 

törvényt, mely tartósan hivatott meghatározni a különleges gazdasági övezetre vonatkozó szabályokat. 

A Kormányrendelet 6. § szerint az 1990. évi C. törvény a helyi adókról (a továbbiakban: Htv.) 

rendelkezéseitől eltérően a KGÖ fekvése szerinti megye megyei önkormányzat képviselő-testülete 

jogosult arra, hogy rendeletével a KGÖ kijelölésével szóló Kormányrendeletben meghatározott területen 

a Htv. szerinti helyi adókat bevezesse. Ebből kifolyólag Göd Város Önkormányzata a KGÖ területén a 

Htv. szerinti adómegállapítási jogát nem gyakorolhatja. 

Tekintettel arra, hogy a gödi KGÖ kapcsán Göd Város Önkormányzatának az adómegállapítási joga 

2020.04.18-án megszűnt, így ezen időpontot követően a KGÖ területén tevékenységet végző 

adóalanyok adókötelezettsége is megszűnt Göd város felé, tehát az iparűzési adót leszámítva 2021. 

évben ezen a területen tevékenységet folytató vállalkozásoktól, magánszemély adóalanyoktól sem 

építményadó, sem pedig telekadó adóbevétel nem realizálható.  

 

A különleges gazdasági övezet kiválása az építményadó bevétel összegében 220 millió Ft, telekadó 

bevétel összegében közel 150 millió Ft, és iparűzési adó bevétel összegében a költségvetési rendelethez 

képest 900 millió forint, összesen 1270 millió Ft-os adóbevétel kiesést okozott 2020 évben.  

 

A nevesített rendeletek, valamint a Covid-19 hatására Göd Város 2021. évi költségvetésében tervezett 

adóbevételek jelentős mértékben csökkentek az előző évekhez képest, melyet a 2021. évi tényleges 

adóbevételek is alátámasztanak. 

 

A mellékelt táblázat a 2021.06.30-i állapotot tükröző I. félévi zárás összehasonlító adatait tartalmazza 

adónemenkénti bontásban.  

Az összes helyesbített tartozás oszlopban a folyó évi előírások, valamint az előző évek hátralékainak 

összege került kimutatásra. A folyó évi előírások a később esedékes előírások összegét (úgy mint 

2021.09.15 és 2022.03.16-i esedékesség) is tartalmazzák. 

 

II. Adóbevételek alakulása adónemenként: 
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1. Építményadó:  

 

A 2021. évi költségvetésben 140.000 eFt építményadó bevétellel tervezett az Adóosztály. A tervezést 

a KGÖ kiválása, illetőleg a 2020. december 2-án hatályba lépett 535/2020.(XII.1.) számú a koronavírus-

világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről 

szóló Korm. rendelet befolyásolta. A Kormány rendelet 1.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint 

rendelkezett: 

„A 2021. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az 

ugyanazon helyi adónak, települési adónak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos és 

alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke.” A hivatkozott jogszabály 

értelmében 2021. évre a helyi adómértékek tekintetében emelés nem volt lehetséges. A korábbi 0-ás 

adómérték alkalmazásának feltétele, - mely szerint „azon lakás, valamint üdülő után, amelyben az adózó 

adóév első napján tartózkodási hellyel, ennek hiányában lakóhellyel rendelkezik” - a Pest Megyei 

Kormányhivatal tájékoztatása alapján kifogásolható volt. Az építményadó, mint vagyoni típusú adó 

esetében az adókötelezettség minden adóalany vonatkozásában a lakás és nem lakás céljára szolgáló 

épületet, épületrészt, vagyis az ingatlantulajdont terheli. Az adott településen tartózkodási, illetve 

lakóhellyel rendelkezők, valamint az ezzel nem rendelkezők tulajdonosi minősége között jogi 

szempontból nincs különbség, ezért önmagában az a tény, hogy az építményadó alanya az adó tárgyát 

képező ingatlanban tartózkodási, illetve lakóhellyel rendelkezik, az adókötelezettség szempontjából 

relevanciával nem bír. A Kúria önkormányzati Tanácsa Köf.5006/2017/3. számú határozatában 

foglaltak szerint „Vagyoni típusú adók, így az építményadó esetében az érintett önkormányzat nincs 

tekintettel az adófizetési kötelezettségben érvényesítendő jogegyenlőségre akkor, ha a vagyontömeg 

értékén és az adóalany teherbíró képességén túli szempontokat is értékel, így az adófizetési 

kötelezettséget az adóalany igazgatási szempontú lakhatásától teszi függővé.  

 

A tervezett 140.000 eFt építményadó bevétel 2021. június 30-i állapot szerint 61%-ban teljesült, 

ami 85.049, - eFt-ot jelent. A KGÖ kijelölésével számszerűsített építményadó kiesés a 2020. évhez 

képest 220.000, - eFt volt. Az adóosztály az építményadó bevételekben tapasztalt kieséseket az 

adóköteles ingatlanok felderítésével és a hátralékok behajtásával igyekszik enyhíteni. 2021. évben 

számos alkalommal derítettünk fel olyan ingatlanokat, melyek tulajdonosai nem teljesítették sem 

adóbejelentési, sem pedig adóbefizetési kötelezettségüket. Az ilyen módon feltárt, és határozatban 

kivetett építményadó összege nagyjából 40.000, - eFt bevételt eredményez a 2021. évben. 

 

2. Telekadó:  

 

A tervezett 80.000, - eFt telekadó bevétel 2021. június 30-i állapot szerint 72%-ban teljesült, ami 

57.799, - eFt-ot jelent. A KGÖ kijelölésével számszerűsített telekadó kiesés a 2020. évhez képest 

150.000, - eFt volt.  

 

3. Helyi iparűzési adó: 

 

A helyi iparűzési adó vonatkozásában 400.000, - eft adóbevétel került tervezésre a költségvetésben. 

A 2020. évre vonatkozó éves adóbevallások benyújtási határideje 2021.05.31. volt. A bevallások 

benyújtása és feldolgozása folyamatos. A 2021. évi június 30-i állapot szerint az adónemre 

elszámolt bevétel 232.391, - eFt, mely a tervhez képes 58%-os teljesítést jelent.  A csatolt 

táblázatban rögzített 684.647, - eFt az adózók által 2021. június 30. napjáig teljesített befizetéseket 

tartalmazza. Jelenleg az iparűzési adóbevallások feldolgozottsága 75%-os, ezért várhatóan 

további visszautalási igények benyújtására kerül sor, ami a túlfizetések összegét jelentősen 

csökkenti, a KGÖ-ből érkező bevallások tartoznak jellemzően ebbe a csoportba. A 20201. II. 

félévében esedékessé váló előírásokra 2021. június 30-ig befolyt összegek is a túlfizetések között 

szerepelnek. 

 

A 2021. évi Iparűzési adóbevételek alakulását az alábbi tényezők befolyásolták: 
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-  a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 

egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet, melynek értelmében a mikro-

, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési 

időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet 

szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi 

időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek legkésőbb 2021. február 

25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, amennyiben élni 

kívánt az adóelőleg felezés lehetőségével. A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-

részlet összegével az önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége 

összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkentette. 

 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 

intézkedésről szóló 1987/2020. (XII. 22.) Korm. határozat 2021. január 31. napját tűzte ki a 

huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok számára 

támogatási program kidolgozására. Ezen határozat eredményeképpen került kihirdetésére a 

4/2021 (I.14.) Korm. rendelet a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem 

nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról. A szabályozás 

következtében közel 1500 vállalkozás nyújtotta be nyilatkozatát, és kérte az előlegek 

csökkentését, mely csak az adóbevételekben jelent kiesést. A csökkenteni kért adóelőleg 

összegével megegyező összegű, 82.288, - eFt támogatás folyósítása történt Göd Város 

Önkormányzata részére a Magyar Államkincstáron keresztül. 

 

- A KGÖ kijelölése az iparűzési adóbevételek alakulását jelentősen befolyásolta. A KGÖ 

területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozások a 2020. január 1-2020. április 

18-ig terjedő időszakra vonatkozó záró iparűzési adóbevallásaikat 2021. május 31-ig 

nyújthatták be, melyben az esetleges túlfizetések visszautalásáról is rendelkeztek. Ezen tételek 

az idei költségvetés terhére jelentkező többletkiadást eredményeztek, június 30. napjáig 80.000, 

- eFt-ot, valamint július hónapban a jelenlegi bevallások alapján további 130.000, - Ft-ot. A 

KGÖ kijelölésével az előző évekhez képest jelentős adóbevétel kiesés realizálható. A KGÖ 

speciális jellegére való tekintettel az Adóosztály folyamatosan deríti fel azon adózókat, akiknek 

iparűzési adóbevallási-, és befizetési kötelezettségük keletkezett a kijelölt területen. Egy adózó 

esetében az iparűzési adó bevallása rossz adómérték alkalmazásával történt, melyet 

önellenőrzéssel kíván helyesbíteni. A még meg nem érkezett bevallás jelentős mértékben 

befolyásolja az iparűzési adó bevételeket.  

 

4. Gépjárműadó: 

 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény alapján az adóhatósági 

feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-jétől már az állami 

adóhatóság látja el. 

  

2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (2020. december 31-ig terjedő 

időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az 

időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) az adóhatósági feladatokat - a Gjt. 2020. 

december 31-ig hatályos szövege alapján - továbbra is az illetékes Önkormányzati Adóhatósága végzi. 

  

A befolyó bevétel a központi költségvetést illeti meg. 

  
5. Idegenforgalmi adó: 

 

A tervezett 5.000,- eFt idegenforgalmi adó bevétel 2021. június 30-i állapot szerint 0%-ban 

teljesült, ami 7,- eFt-ot jelent. 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban 

eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kellett megfizetnie, az adó 

beszedésére kötelezettnek nem kellett beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót 

azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kellett vallania az adóhatósághoz. 
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A Kormány 319/2021. (VI.9.) Korm. rendeletével módosította az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt 

alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI.13.) Korm. rendeletet, mely alapján 2021. 

második félévétől /július 1-jétől/ visszaáll az adóbeszedés és adófizetés az idegenforgalmi adóban, ami 

azt jelenti, hogy az idegenforgalmi adóban adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem 

állandó lakosként Gödön legalább egy vendégéjszakát eltölt. 

 

 

 

6. Talajterhelési díj: 

 

2021. évre 5.000 eFt talajterhelési díj került tervezésre talajterhelési díjra vonatkozóan. A 

talajterhelési díj jogcímen befolyt összeg az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét 

képezi. 2021.06.30-i állapot szerint 4.568 eFt bevétel érkezett a talajterhelési díj számlára, mely az 

előirányzat 91 %-a. A bevallást önként nem teljesítő adózók felszólításának előkészítése 

folyamatban van. 

 

7. Késedelmi pótlék, mulasztási bírság: 

 

2021. évre 5.000 eFt került tervezésre. 2021.06.30-i állapot szerint 6.745 eFt bevétel érkezett, mely 

az előirányzat 135 %-a.  

 

8. Végrehajtás 

 

Az 57/2020. (III.23.) Korm. rendelet hatályba lépésének napjától szüneteltek az adóhatósági 

végrehajtások a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig. A Covid-19 okozta gazdasági helyzetet, 

valamint az adózók adóteherviselő képességét figyelembe véve a végrehajtások vonatkozásában az 

Adóosztály megtette a szükséges lépéseket, munkabér-, illetve nyugdíjletiltást alkalmazott, továbbá 

számos esetben végrehajtónak adta át a követeléseit. Végelszámolás esetén bekapcsolódtunk a 

végelszámolásba, hitelezői igényünk benyújtásával. Jelenleg további végrehajtási cselekmények 

előkészítése van folyamatban, melynek során hatósági átutalási megbízással kívánunk élni hátralékot 

felhalmozó adózóink vonatkozásában. 

 

III. Javaslatok 

 

A kieső adóbevételek enyhítése érdekében indokoltnak tartjuk az építményadó rendelet 

felülvizsgálatát az adómértékek vonatkozásában. Az Adóosztály tervei szerint 2021. szeptember 

hónapban kívánja előterjeszteni az építményadó rendelet módosítását. 

 

https://njt.hu/jogszabaly/2020-498-20-22
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9) A 2020. évben elvégzett belső ellenőrzésről szóló Éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

Tóth János: 2020-ban még nem voltam jelen, ily módon a 2020-ban végzett belső ellenőrzési 

feladatokról csak annyiban tudok számot adni, amennyiben az elmúlt időszakban elvégzett ellenőrzések 

jelentéseit láttam, feldolgoztuk, azzal kapcsolatos javaslatainkat, véleményünket megfogalmaztuk és 

kifejezetten jeleztük, a Pénzügyi Bizottság ülését megelőzően volt egyeztetést a belső ellenőrzést végző 

céggel, hogy szeretnénk, ha minél több jelenlét alapú belső vizsgálatra kerülne sor, azaz nem papírokból 

irodában, hanem a vizsgált intézményeknél, adott esetben a hivatalban végzett ellenőrzés esetén a 

hivatalban történő megbeszélés végén készülne el a jelentés. Ezzel együtt azt gondolom, hogy a tegnapi 

tájékoztatása alapján a belső ellenőrnek, amelyet a bizottság hallott, az elmúlt évi tevékenység megfelelő 

volt, de erről szól az éves ellenőrzési jelentés, amit a Képviselő-testületnek kell jóváhagyni. 

 

dr. Pintér György: A 2020. évben olyan súlyos szabálytalanságot, hiányosságot nem állapítottak meg az 

ellenőrzések, amely büntethető szabálysértési, fegyelmi vagy kártérítési felelősségre vonási eljárás 

kezdeményezését tette volna szükségessé. Ez szokott az egyik központi kérdés lenni, hogy igazán súlyos 

szabálytalanságot feltártak-e. Nyilván minden egyes vizsgált terület esetében találtak javítani, 

módosítani, változtatnivalót. Lesz feladat. Még egy dolog, ez kifejezetten az ellenőrzésekről szólt, és 

emellett a belső ellenőrzést végző külső szervezet is végzett tanácsadást is, tanácsadási tevékenységet, 

de ez nem került ide be ennek a keretébe. 

 

Szilágyi László: A Tényfeltáró Bizottság is ki fogja kérni az anyagot.  

 

Fülöp Zoltán: A jelentésben nincsen benne a TESZ-t illető belső ellenőri jelentés, tartózkodni fogok, 

fontos jelentőségű dolog nincs benne.  

 

Szendrei-Mikó Zoltán: Én 2020 októberében érkeztem ide. Az előző időszakra, arra, hogy a belső 

ellenőrzést vezető, Lászlóné Papp Katalin tud érdemben nyilatkozni, ami a bizottsági ülésen meg is 

történt. A tanácsadói jelentés, amiről az előbb Fülöp Zoltán képviselő úr is beszélt, az sajnos igen nem 

került bele az éves ellenőrzési jelentésben, de ennek okáról nem tudok nyilatkozni, mert azt nem én 

állítom össze, nem hárítva ezzel a felelősséget senki másra. Az a tanácsadói jelentés, viszont el lett 

fogadva, még korábban, a 3/2021. (I. 7.) Ök. határozattal. 

 

Fülöp Zoltán: Egy másik hiányosságra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a belső ellenőrzést végző 

személyeknél a kollégánk nincsen felsorolva. Ez számomra további hiányosság, ami miatt én nem 

fogom tudni elfogadni a jelentést. 

 

Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 5 „igen”, 7 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozati javaslatot nem 

fogadta el. 

 

435/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem fogadja el. 

 

Határozati javaslat 

 

…/2021. (VII. …) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a melléklet szerinti, a 2020. évben 

elvégzett belső ellenőrzésről szóló Éves ellenőrzési jelentést jóváhagyja.  
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Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a …/2021. (VII. … ) Ök. határozathoz: 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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10) Javaslat a Képviselő-testület által létrehozott Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 

Bizottság tagjainak megválasztására – nem képviselő bizottsági tagok eskütétele 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

Balogh Csaba: Ennek a bizottságnak a tagjait nem szabályosan választotta meg korábban a Képviselő-

testület, mert beleépítette a rendeletbe, holott ennek határozattal kellene, hogy kiválasztódjon a 

személye. Javaslom a bizottsági tagoknak Pappné Pattke Máriát, aki itt is van, őt most az eskü letételére 

fel tudjuk kérni. Illetve a másik javaslatom dr. Karaszek Szabolcs, ő pedig a jogi ismereteivel tudja 

segíteni a munkánkat. Ő viszont nem tudott eljönni, mert éppen szabadságon van és még térereje sincsen.  

 

Lőrincz László: Küldtünk módosítót dr. Karaszek Szabolcs helyett dr. Vadász Klaudiát javaslom. 

 

Balogh Csaba: A módosítót nem fogadom be. 

 

Szilágyi László: Nekem is van módosítóm, Góra Atilla, dr. Karaszek Szabolcs helyett. 

 

Lőrincz László: Szavazzunk külön a 2 tagról. 

 

Tóth János: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189-es törvény, 57. § első 

bekezdése, második mondata így szól: „Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester 

előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és 

működési szabályzatban meghatározott bizottságait.” Tehát a polgármester terjeszti elő az ezzel 

kapcsolatos dolgokat. 

 

Lőrincz László: A Kormányhivataltól is lehetne egy állásfoglalást kérni. Illetve, hogy a képviselőknek 

módosító javaslattal a képviselők élhetnek. Tehát ez egy módosító javaslat. Ezzel úgy érzem, hogy a 

képviselői jogok vannak korlátozva. Tehát egy szóval nem rendelkezik az Mötv. arról, hogy ez esetben 

nem lehet módosító javaslatot beadni. Legalábbis én nem találtam benne, de aztán lehet, hogy a 

Kormányhivatal másképp foglalna állást az ügyben. 

 

Markó József: Akkor értelmetlen a testületi meghatalmazás. Megfontolásra ajánlom. 

 

Tóth János: Egy másik rész, az 58. paragrafus első bekezdése. A Képviselő-testület a bizottság személyi 

összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, kötelezően 

létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti. Még egyszer mondom, a polgármester 

előterjesztésére. Nyilván állásfoglalást fogunk kérni, akkor a kormányhivataltól nincs ennek semmi 

akadálya. 

 

Szilágyi László: Befogadja az én módosítómat? 

 

Balogh Csaba: Nem fogadom be. Szavazzunk Pappné Pattke Mária tagságáról. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, 1 „tartózkodik” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta. 

 

436/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

I. a 230/2019. (XI. 5.) önkormányzati határozatát visszavonja.  

 

II. a Magyaroroszág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (1) 

bekezdése és Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés a) 

pontjában meghatározott Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság  
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a) képviselő tagjainak  

dr. Pintér György Zoltánt elnökként, 

Szilágyi László Lajost alelnökként, 

Hives Gábor Ferencet  

b) külsős bizottsági tagjainak  

Pappné Pattke Mária Évát megválasztja.  

 

III. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 

Bizottság nem képviselő tagja eskütételének lebonyolításáról.  

IV. felkéri a jegyzőt a bizottsági tagsággal kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, 

továbbá az SZMSZ vonatkozó függelékének aktualizálására.  

 

Felelős: az I., II. és III. pontok vonatkozásában: Balogh Csaba polgármester,  

 a IV. pont vonatkozásában: Tóth János jegyző 

Határidő: az I.-IV. pontok vonatkozásában: azonnal 

 

Pappné Pattke Mária Éva a Képviselő-testület előtt az alábbi esküt teszi és erről esküokmányt ír alá: 

 

„Én, Pappné Pattke Mária Éva becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tagi 

tisztségemből eredő feladataimat Göd város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 

teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

11) Javaslat Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete új Szervezeti és Működési 

Szabályzatának megalkotására  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A frakcióvezetőkkel egyeztettünk, ez alapján terjesztettem be a javaslatot. Módosításnak 

indult, de mivel több lett volna a módosítás, mint maga az eredeti szöveg, így egyszerűbb új rendeletet 

alkotni. A módosításokat külön feltüntetve megküldtük a képviselőknek, majd tegnap a feladat- és 

hatásköröket tárgyalva a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalva arra jutottunk, hogy van még négy elem, 

amit hozzá kellene rakni, és még pár formai kiegészítés, inkább technikai javítások voltak, hogy 

egyértelműek legyenek a rendeletnek a szövegei. Ezeket feldolgozták hivatal kollégái, és így lett 

kiküldve a mai nap során. Ezt kérem elfogadni. 

 

Markó József: Amit a múlt héten megkaptunk, azt részletesen átnéztem. Viszont a mai nap folyamán 

kaptunk újat. A mai anyagot nem tudtam átolvasni. Menjünk át rajta tételesen. Felelősen erre igent 

mondani nem lehet. 

 

Lenkei György: Konkrét javaslatom lenne, megváltoztat két pontot. A 16. paragrafusról beszélek, annak 

a (3) és a (4) pontjáról. Ez az érintettség és kizárás. Azt javaslom, hogy a (3) és a (4) ponthoz egy rövid 

mondatot fűzzünk hozzá. Erről a Képviselő-testület egyszerű többséggel dönt. 

 

Fülöp Zoltán: Nem tudom, hogy az utolsó változtatások hol történtek meg. Amit indítványozok, hogy 

az előterjesztések elektronikusan is benyújthatóak legyenek. 

 

Balogh Csaba: 11. paragrafusban benne van. „Papír alapon vagy pdf formátumban.” 

 

Fülöp Zoltán: Rendben, viszont a mellékletet ehhez igazítani kell. Elektronikusan és papír alapon is le 

kell adni, ezt javítani szükséges. A fedlapon az van, hogy az átadás formája, előterjesztés leadása, mind 

word formátumban, mind papír alapon kötelező. Ezt javítani kell. Mert ez nincsen összhangban a 11-es 

paragrafussal. Továbbá javaslom, hogy a VKB 5 tagú legyen. Ez egy olyan jelentős bizottság, amiben a 

nagyobb létszám mindenképpen indokolt. 
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Balogh Csaba: Lenkei György képviselő és Fülöp Zoltán képviselő javaslatát befogadom, hogy javítsuk 

a fedlapot. Azt, hogy a VKB 5 tagú legyen, ezt tudná részletesen indokolni? 

 

Fülöp Zoltán: Ez egy nagy jelentőségű bizottság. Eleve javasolnám, hogy a frakciók részéről egy 

képviselő legyen benne, tehát ez már eleve három, és a két külsős tag, mint szakértő hozzáadása, ez 

mindenképpen célszerű lenne. 

 

Markó József: Az egyik téma a képviselő kezdeményezhet intézkedést. És erre a jegyző úr 30 napon 

belül válaszol. Most én erre azt javaslom, hogy a kezdeményezés után a jegyző úr 3 napon belül 

tájékoztassa a képviselőt a téma kiszignálásáról, hogy egyáltalán foglalkoznak vele. Valaki 

kezdeményezhet olyat is, aminek semmi értelme nincs, de csak 30 nap múlva fogja vele közölni. A 

következő az időkeretek, a hozzászólások időkeretei. A lényeg az, hogy a bizottság kiegészítő jelentése 

időkorlát nélküli, így van megfogalmazva. Kell-e jó ez így vagy nem? Tehát beszélhet akár két óráig is, 

adott esetben akár Pintér Gyuri. A következő kérdésem, hogy a tanácsnokok, a leendő két tanácsnok, 

vagy három, vagy nem tudom hány lesz, ebből a szempontból rendelkeznek-e kvázi bizottsági jogkörrel, 

vagy nem? Tehát a tanácsnok hozzászólhat-e külön, mint tanácsnoki adott téma kezeléseként, és 

egyébként a napirendhez való hozzászólás joga is megmarad, vagy nem? Ez eldöntendő. Aztán a 

bizottsági elnök egyrészt jogosult képviselőként 2-3 plusz 2 perc hozzászólásra, de mint bizottsági elnök 

aztán még korlátlanul ismertetheti a hozzászólást, hogy illeszkedik ez össze? Tehát a két funkció elválik 

egymástól, ő mint képviselő, illetve mint bizottságot képviselő elnök. A tárgyalási szünet vagy 

berekesztés pontosítása, definiálása a kiváltó körülményt illetően. Tehát azt mondja, hogy ha a 

polgármester olyan körülményt lát, de ez nincs megmondva, pontosan mi az a körülmény, ami 

veszélyezteti az ülés szüneteltetését, akkor berekeszti az ülést. Hogy működik-e ebben olyan esetben, 

hogy látom, hogy mindenki fáradt, berekesztem az ülést. Ugye ez egy körülmény, ami méltánylandó, 

volt is erre példa, hogy ez továbbiakban is jogszerű egy ilyen helyzet. A következő, a személyes 

érintettség, már Pintér György, ezt említette, miután ez kiemelt figyelemmel kísérte ezt a kérdést. Azt 

javaslom, hogy a kötelességem bejelenteni az érintett, hogy ő úgy gondolja, hogy ő érintett, de ne kelljen 

neki kezdeményezni a saját kizárását. Azt valamely más képviselő úgy látja, hogy a polgármester, hogy 

ennek alapján, amit ő bejelentett, szükségesnek tartja, akkor szavaztat. Ha nem tetszik senki, akkor ő 

már maga ne kezdeményezze, ez csak egy javaslat részemről. Van egy olyan pont, amit már nem tudom 

pontosan, hogy hol volt, ami arról szólt, hogy a vonatkozó szabályokat nem az adott képviselőnek meg 

kell határoznia. Tehát a valamilyen beszámolási kötelezettséget a vonatkozó szabályok 

meghatározásával kell végrehajtania. Én azt gondolom, hogy nem meghatározásával, hanem 

betartásával. Aki kötelezett, az nem meghatározott szabályokat, hiszen azokat tartja be, amikor ezt 

megteszi, tehát ezt megtaláljátok. Szerintem ez egyszerűen így volt Ez a 31. § (3) bekezdés volt. Tehát 

ott az van írva, hogy a szabályok meghatározásával teljesít valamit. De hát a szabályokat azt betartani 

kell, meghatározni a kötelezettnek. És akkor a hármas mellékletben van egy olyan, hogy a jogi képviselet 

meghatalmazása, az egyértelműen polgármesteri hatáskörbe került, az előző verzióban, nem tudom, 

most ebben hogyan van, nem volt időm. Én azt gondolom, hogy ez egyrészt nagy felelősség, másrészt 

a testület teljesen kiesik a témából, mert a polgármesternek azon szövegezés szerint még csak 

tájékoztatási kötelezettsége sincs a testület felé. Adott jogesetben a polgármester önmaga hatalmazza 

meg a jogi képviseletet vagy jogi képviselőt. Saját maga akárkit akar és akármivel. Tehát ezt pontosabbá 

kell tenni, mert ez nagy felelősséggel is járhat adott esetben, ha mondjuk valami félrecsúszik, akkor a 

testületnek jó lenne tudni azt, hogy kit hatalmazott meg és milyen témakörben és milyen állásponttal? 

Az állásponttal nagyon fontos, hogy a dolgok jogi képviselőinek milyen eligazítást adunk, mit kell 

képviselnie. Nem pedig beszámol, hogy hogy alakul a per, de azt sem tudom, hogy mit képviseltünk.  

 

Lőrincz László: Követhetetlen az egész beszélgetés. Napoljuk el az SZMSZ módosítást. Nekem is van 

hozzá módosítóm. 

 

Szilágyi László: Az előző napirendi pontnál ugye nem került elfogadásra dr. Karaszek Szabolcs, mégis 

ugye ebben a táblázatban szerepel, a felsorolásban, javaslom, hogy innen is kerüljön ki. Ezen kívül a 44. 

pontnál a polgármesteri döntésénél van egy olyan, hogy 1 év / 1 hónapnál rövidebb időtartamú. Most 

akkor ez melyik? Tehát ezt szerintem pontosítani kellene, én azt javaslom, hogy egy hónapon belüli 

legyen. 



223 

 

Balogh Csaba: Befogadom, én is így tekintek rá. 

 

Szilágyi László: A továbbiakban, 1 hónapnál rövidebb időtartamú engedélyek esetében, illetve a 

következőkben, amit tudok támogatni, az a pályázat beadása. Azt gondolom, hogy utólagos jóváhagyása 

az, mikor egy év múlva, két év múlva, tehát én azt javasolnám, hogy a következő rendes testületi ülésre 

kelljen behozni az adott pályázatnak a beadását. Ez a 44-45-ös pont a polgármesterek tekintetében. 

Illetve, a polgármesternek 45 pont van felsorolva, az alpolgármesternél összesen 1 pont, amit szeretnék 

felolvasni. Az alpolgármesterek feladatukat társadalmi megbízatásban látják el. Tehát szerintem azt 

azért egy kicsit jobban ki kéne fejteni, hogy az alpolgármesterek tekintetében milyen lehetőségek 

vannak. 

 

Balogh Csaba: Erre csak gyorsan reagálnék, hogy ez törvényi előírás. Az a lényeg, hogy az 

alpolgármester a polgármestert segíti. Ez a lényege. Utasításokat hajt végre. 

 

dr. Pintér György: Én többször felvetettem az előzetes egyeztetések során, hogy mi szerepeljen egy 

előterjesztésben. 11. § (4) bekezdés. Az írásbeli előterjesztésben meg kell határozni, vagy az írásbeli 

előterjesztésnek tartalmazni kell, de ez csak szóvirág. És ott nem szerepel a hivatal véleménye, 

álláspontja. Tegnap pedig kifejezetten erősen megjelenítésre került. Tehát azt gondolom, hogy a hivatal 

nem postás, nem az van, hogy külső információt továbbít az önkormányzat különböző bizottságai, 

testületei felé, hanem igenis bizonyos tekintetben határozott, kvázi szakmai, vagy hivatali saját 

álláspontokat meg kell jeleníteni. Ez nagyon sokszor hiányzik, ezt én többször jeleztem, nem látom. 

Lehet, hogy máshova bekerült ezen a helyen nem látom, hogy az előterjesztésnek ezt tartalmazni kell. 

A másik dolog egyébként a személyi érintettségnek nem tudom, hogy van-e rendes jogi definíciója, mert 

gyakorlatilag az adórendelet alapján mindenki fölteheti a kezét, hiszen az építményadó tekintetében 

feltehetőleg mindenki érintett lesz. Tehát, hogy ezt valamilyen módon vagy jogszabályi hivatkozást 

kellene kifele tenni, vagy pedig akkor befele célszerű szabályozni, mert minél kisebb egy település, 

annál inkább mindenkit érint minden. Csak kérdezem, tegnap felmerült, hogy újraszámozásra került, a 

jegyző úr jelezte, hogy akár a bizottsági sorrendek is, én nem tudtam megnézni. Tehát, hogy 

megcserélődött a bizottsági sorrend, egyebek? Tehát, hogy ott gyakorlatilag arról szólt a történet, hogy 

ez az új program, amire ma már polgármester úr és jegyző úr is többször hivatkozott, a LocLex, az nem 

tesz lehetővé menet közbeni beszúrást, tehát gyakorlatilag a keményebb, vagy talán ritkábban változó 

részeket célszerűbb előrébb venni, ez akár a bizottságok tekintetében. Nekem mindegy, csak akkor 

minden egyes alkalommal új SZMSZ-t fogunk elfogadni. Nem egy központi kérdés, és amit igazából 

nem néztünk meg, a hármas mellékletben ott is a javadalmazásokról való döntés, az nem tűnt teljesen 

egyértelműnek arról kérem szépen, hogy még egyeztessünk. 

 

dr. Kármán Gábor: A folyamatos számozást nem fogja érinteni. 

 

Fülöp Zoltán: Ha már nagyobb mennyiségben jönnek a módosítók, változatlanul kérném, hogy az 

előterjesztés tartalma kerüljön röviden összefoglalásra. Ez nagyon segíti a képviselők munkáját, de 

sokkal inkább segíti a lakosság számára az, hogy meg tudja érteni, hogy miről szólnak az előterjesztések. 

 

Tóth János: Néhány dologra reagálnék. Kizárás, személyes érintettség. Nyilván az önkormányzat, azaz 

a Képviselő-testület által hozott rendeletek valamennyiünket érintenek. Még talán engem is bizonyos 

esetekben, például közterület-használat és mondhatnék más dolgokat is. Tehát ebben az esetben nincs 

kizárási kérelem, személyes érintettség, de minden más ügyben, amelyet a Képviselő-testület 

határozattal zár le, és valóban személyes érintettsége van valakinek, közvetlen hozzátartozója kéri. A 

szomszédjával összefüggő kérelem, gazdasági tevékenységével összefüggő kérelem, akkor nyilván 

ebben az esetben célszerű jeleznie, mert egyrészt egymással szemben is lehet ilyen figyelem, meg a 

külső személyek is figyelhetnek bennünket, és mondják, hogy célszerű lett volna személyes érintettséget 

kérni. Ezt követően pedig az Mötv. szabályai szerint a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, hogy 

a Képviselő-testület javasolja-e az adott személy kizárását. A Képviselő-testület azt mondja, hogy nem 

javasolja, mert nem olyan az érintettség, tehát a 122. rokon, akkor arról nem kell dönteni. De ha saját 
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ügyéről van szó, nyilván másképp fog dönteni a Képviselő-testület. Feltehetően. De mondom, ez a 

testület döntési kompetenciája. 

 

Lőrincz László: Írásban elküldtem a javaslataimat. Minden tanácsnoknak legyen 1 fő segítője.  

 

Balogh Csaba: Nem véletlenül kezdtük el az egyeztetéseket hetekkel ezelőtt. Kérem, hogy a 

frakciótársak egyeztessenek maguk között. Ha ellenérvek vannak, akkor nincs értelme 

frakcióvezetőkkel egyeztetnem. Most visszavonom ezt az előterjesztést. Következő ülésre visszahozom. 

 

Szilágyi László: Kettő határozat született, azzal kapcsolatosan, hogy a polgármester a következő testületi 

ülésre nyújtson be két előterjesztést. Hármat. Volt az a Kft. ügye, volt az alpolgármesterek ügye, az 

alpolgármesterrel kapcsolatosan pedig nincsen itt az előterjesztések között. 

 

Balogh Csaba: Gyakorlatilag az a fajta eljárás, amit a kormányhivatal sérelmezett, az arról szólt, hogy 

a Képviselő-testület nélkül hoztam döntést a veszélyhelyzet alatt. Most nem is megyek bele abba, hogy 

ez mennyire egy célmeghatározásnak igazából a feszegetése. De hogy a lényeg az, hogyha a Képviselő-

testület elfogadja az SZMSZ-nek a szerkezetét és a tagokat, akik benne vannak, akkor onnantól kezdve 

az egyértelmű közös szándéknyilatkozat meglenne, ami miatt aztán a bíróság sem akarná valószínűleg 

ezt továbbfejtegetni. Tehát az én szememben ezzel megfeleltem annak a határozatnak. Külön az 

alpolgármesterek személyére nem hoztam módosító javaslatot, mert abban bízom, hogy a képviselők is 

abban látják a konszenzusos együttműködésnek a lehetőségét, hogy a jelenlegi alpolgármesterek 

megmaradnak ugyanabban a társadalmi megbízatásukban. 

 

Fülöp Zoltán: Pontosítanék, a kormányhivatal a rendeletmódosítást nem kifogásolta. A kormányhivatal 

az alpolgármestereket érintő határozatokat kifogásolta. Az, hogy az SZMSZ-ben nevek vannak, az egy 

mellékkörülmény. A kormányhivatal másik törvényességi felhívása az pontosan arról szólt, hogy az 

SZMSZ, az a pozíciók meghatározására szolgál, de az SZMSZ módosításával a pozíciók feltöltését nem 

lehet elintézni. A pozíciók feltöltése kifejezetten személyre szóló határozatok meghozatalával lehet. 

Tehát úgy látom, hogy a korábbi, a múlt alkalommal hozott határozatunknak nem felel meg ez az 

előterjesztés, mert nem reagál arra, ami a kormányhivatal törvényességi felhívásában van. 

Természetesen az egyeztetésekre nyitottak vagyunk, a megoldásokra nyitottak vagyunk. Nem cél a 

rendezetlen körülményeknek a fenntartása. Ugyanakkor sajnos azt kell látnom, hogy ezek a rendezetlen 

körülmények, ezek nem a mi oldalunkról jönnek, hanem a körülmények rendezésére, ahogy ez már az 

előbb a bizottsági indítványozási jognál elhangzott, ha a polgármestereknél ugyanez az indítványozási 

jog van, a testület itt indítványokat nem tehet, tehát itt teendője nem a testületnek van, úgyhogy nagyon 

kérem, hogy bár rögzítem még egyszer a jegyzőkönyv kedvéért, hogy várhatóan nem került 

végrehajtásra az előző testületi döntés, de mindenképpen szükséges lenne ennek a rendezetlen 

helyzetnek a mielőbbi rendezése. 

 

Tóth János: A rendeletek esetén nyilvánvalóan, mivel mindenkit érint valamennyi rendelet, hiszen 

mindenki adózik. Mindenkinek lehet közterület, ahogy említettem is közterület-foglalás ügye, és 

említettem, hogy akár még nekem is. Bár én nem szavazok, ennyi mentségemre legyen mondva, tehát 

nyilvánvalóan ebben az esetben a képviselőknek nem kell, tehát rendelettel összefüggésben nem kell 

bejelentenie a személyes érintettségüket. Azokban a kifejezetten határozati javaslattal előterjesztett 

ügyekben, amivel összefüggésben valóban az egyes képviselők érintettek lehetnek, ott kell jelezni. A 

Szervezeti és Működési Szabályzatnak ugye kétféle megjelölésű, mondjuk így, melléklete van. Az egyik 

a kifejezett melléklet, amely ugyanúgy viselkedik, mint maga az SZMSZ, azaz, ha a mellékletben 

történik bárminemű változtatás, akkor azt csak rendelettel tehetjük meg. A függelék, amiben most már 

ugye neveket felsorolunk, a függelék az egyszerűbb határozattal módosítható. A korábban a Képviselő-

testület által létrehozott bizottságokkal összefüggő kifogása a kormányhivatalnak éppen az volt, hogy 

mellékletben határozta meg a testület a bizottságok összetételét, és ezért volt az ezzel kapcsolatos 

törvényességi felhívás. Ennek eleget tett végül a Képviselő-testület. Függelékben meg lehet határozni a 

bizottságok összetételét. 
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Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy írásban küldjék meg a módosító javaslataikat, hogy össze 

tudjam dolgozni. 

 

Balogh Csaba visszavonta előterjesztését, következő ülésen újratárgyalják. 

 

Balogh Csaba polgármester 13 óra 57 perckor szünetet rendelt el. 

 

A Képviselő-testület ülése 14 óra 11 perckor folytatódik. A képviselők közül nincs jelen dr. Pintér 

György, Szilágyi László és Fülöp Zoltán. 

 

12) A filmforgatási célú terület-bérbeadásról szóló 417/2021. (VI. 28.) önkormányzati határozat 

visszavonása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A legutóbbi testületi ülésen egy sürgős előterjesztés volt, amit aztán másnap visszavonta 

a kérelmező. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozatot vezethessük ki. 

 

Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra.   

 

A Képviselő-testület 9 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

437/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a 417/2021. (VI. 28.) önkormányzati határozatát - annak végrehajthatatlanságára 

figyelemmel - hatályon kívül helyezi, tekintettel arra, hogy Laskai Viktor zeneszerző kérelmező 

Göd Város Önkormányzatának tulajdonát képező Göd belterület 6604/1 hrsz. alatt nyilvántartott 

„golfpálya, sport és szabadidőközpont” megjelölésű ingatlanból 200 m2 nagyságú terület 

videóklip-forgatás céljából történő bérbevételére vonatkozó kérelmét 2021. június 29. napján 

visszavonta. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13) Döntés a Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány 2020. évi támogatásának felhasználásáról 

Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester 

 

Hlavács Judit: A Huzella iskola, Gézengúzok nyári tábora. A Covid-járvány miatt nem került 

megrendezésre a tavalyi nyáron, és idén pótolnák és ehhez kérik a hozzájárulásunkat, hogy a megítélt 

támogatást később, tehát az idei évben használják fel. 

 

dr. Pintér György képviselő visszaérkezett az ülésterembe. 

 

Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

438/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Nyelv és Tehetség Alapítvány (képviseli: Hamarné Kismartoni Adrienne 

kuratóriumi elnök, adószám: 19179849-1-13) a részére 2020-ban nyújtott 980 000 forint, azaz 

kilencszáznyolcvanezer forint támogatást 2021. szeptember 30-ig használhatja fel. 
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Felkéri a jegyzőt a támogatási megállapodás módosítására és a polgármestert a módosított 

támogatási megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

14) Döntés a Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány támogatási kérelmének elbírálásáról 

Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester 

 

Hlavács Judit: A SZELB tárgyalta. Elsőként megkérdezném, hogy hogyan döntött a Lámpás ’92 

Közhasznú Alapítvány 200 ezer forint megajánlásáról? 

 

Fülöp Zoltán képviselő és Szilágyi László képviselő visszaérkeztek az ülésterembe. 

 

Lenkei György: A bizottság tárgyalásán 100 ezer forintot javaslunk. Ez is már egy példa nélküli dolog, 

hogy egymás után kétszer támogatunk valakit. Már kaptak 200 ezer forintot előzőekben, és kizárólag a 

munkájuk figyelembevételével tértünk el a gyakorlattól, tehát 100 ezer forintot javasoltunk. Kérem, ezt 

támogassa a testület is. 

 

Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra.   

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

439/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Lámpás ’92 Közhasznú Alapítványt (képviseli: Varga Zoltán, elnök; adószáma: 

18662041-1-13; bankszámlaszáma: 11713005-20421030) 100.000, - Ft, azaz egyszázezer forint 

összegű támogatásban részesíti a L’Art Fest 2021 elnevezésű programhoz helyszín bérlésére. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási megállapodást készíttesse el és felhatalmazza a polgármestert, 

hogy írja alá a támogatási megállapodást. 

 

Fedezet: 2021. évi költségvetés „Civil szervezetek támogatása / Egyedi támogatási kérelem” sor 

terhére 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

15) Területhasználati megállapodás a Kincsem Udvarház udvarára (Göd belterület 2690/11 

hrsz.) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Egy pótgyereknapot szeretnének szervezni a Kincsem Udvarház területére, kifejezetten 

az udvar részére, augusztus 8-ra. A területhasználati megállapodás része lenne, hogy legalább olyan 

tisztasággal adják vissza a helyszínt a szervezők, mint átvették, és a biztonságról is gondoskodjanak. 

 

Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra.   

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
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440/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy Stampok-Kovács Eszter 2021. augusztus 08-án 

10-17 óráig a Kincsem Udvarház Göd, 2690/11 hrsz., természetben 2131 Göd, Kincsem park 2. 

szám alatti udvarát, valamint az épület vizesblokkját, rossz idő esetén az épület jobb szárnyát 

kulturális rendezvény, a Gödi Jótékonysági Családi és Gyermeknap megrendezése céljából, a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése szerint ingyenesen 

használja a mellékelt szerződésben rögzített feltételekkel.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 440/2021. (VII. 20.) Ök. határozathoz: 

 

Területbérleti szerződés 

 

amely létrejött egy részről Göd Város Önkormányzata (KSH szám: 15731106-8411-321-13, 

adószáma: 15731106-2-13, törzsszáma: 731102., székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81., képviseletében 

eljár: Balogh Csaba Polgármester) mint Használatba-adó (továbbiakban: Használatba-adó),  

másrészről  

Stampok-Kovács Eszter született: ……. Eszter (lakik: ……………..., szül: ……….  an.: ………..  

szem.az: …...,  szig. száma: …….., lakcímigazolvány száma: ……..,  adóazonosító jele: ……)  mint 

Használó (továbbiakban: Használó) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. 

1) Szerződő felek rögzítik, hogy Göd Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képezi a 

Pest Megyei Kormányhivatal nyilvántartásába Göd, belterület 2690/11 hrsz. alatt felvett „kivett 

gazdasági épület, udvar” megnevezésű, 2543 m2 területű, természetben 2131 Göd, Kincsem 

park 2. szám alatti ingatlan. 

2) Használatba-adó használatba adja, Használó pedig használatba veszi a jelen szerződés 1. 

pontjában rögzített ingatlannak a jelen megállapodás 1. sz. mellékletét képező vázrajzon 

megjelölt Kincsem Udvarház előtti szabad területét, valamint az épület vizesblokkját, rossz idő 

esetén az épület bal szárnyát (továbbiakban együtt: Ingatlan) kulturális rendezvény 

megrendezése céljából alábbi időpontra:  

Használatba 

vétel időpontja 

 

Helyszíne Használat célja 

2021. augusztus 

08.  

10-17 óráig  

Vázrajz szerint 
Kulturális rendezvény, Gödi Jótékonysági Családi és 

Gyermeknap 

 



228 

3) Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 11.§ (13) bekezdése szerint nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a 

lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges 

infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható 

vagyonkezelésbe. Szerződő felek rögzítik, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ 7. pontja szerint helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen a kulturális szolgáltatás. 

Figyelemmel arra, hogy az Ingatlan használatának célja kulturális szolgáltatás nyújtása, e 

körülményre tekintettel az Önkormányzat biztosítja az Ingatlan Nvt. 11.§ (13) bekezdése 

szerinti ingyenes használatát a jelen szerződésben rögzített feltételekkel.  

4) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Használó a használat során az alábbi feltételeket 

köteles betartani:  

- Használó kizárólag a jelen szerződés 1. pontjában és a mellékelt helyszínrajzon megjelölt 

területet jogosult használni a jelen szerződésben megjelölt célra, a terület használatát más 

személy részére nem engedheti át.  Használó köteles biztosítani a környezet és a településen 

élők lehető legnagyobb nyugalmát, zavartalanságát, az esetleges zaj és hanghatás nem 

zavarhatja a környéken élőket.  

- Használó köteles a jelen megállapodást a helyszínen tartani és azt, valamint a tevékenység 

végzésére jogosító igazolást az ellenőrzésre jogosultak részére köteles bemutatni.  

- Használó köteles a használat céljára engedélyezett területet és annak környezetét tisztán, 

balesetmentesen, rendezett állapotban tartani, az esetlegesen szükséges állagmegóvási és 

karbantartási munkákat elvégezni. 

- Használó tevékenysége gyakorlása során köteles a környezetvédelmi, valamint munka és 

balesetvédelmi előírásokat betartani, a tevékenysége gyakorlásával összefüggésben 

keletkezett kárért teljeskörű és kizárólagos felelősséget vállal.  

- Használó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés nem helyettesíti a rendezvény 

megtartásához esetlegesen szükséges egyéb engedélyek beszerzését, Használó a 

tevékenységét csak a jogszabályi előírások alapján, a szükséges engedélyek birtokában, 

azok előírásait betartva végezheti.  

5) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést 2021. augusztus hó 08. napjáig terjedő 

határozott időtartamra kötik.   

6) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Használatba-adó jogosult a jelen szerződést 

azonnali hatállyal felmondani, ha Használó a jelen szerződésben foglaltakat megszegi.  

7) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 1. pontjában rögzített ingatlan nincsen a 

közforgalom elől elzárva.  

8) Használó a rendezvény befejezésével az adott helyszínt köteles eredeti állapotában 

helyreállítani és annak megtisztításáról gondoskodni. Amennyiben a helyszínen bármilyen kár 

keletkezik, köteles azt megtéríteni.  

9) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályait tekintik irányadónak.  

10) Szerződő felek az esetlegesen előadódó jogvita elbírálására a Dunakeszi Járásbíróság 

kizárólagos illetékességét kötik ki.  

11) Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen megállapodást – amely kettő oldalból és 11 pontból áll - 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Göd Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Polgármestert a jelen szerződés aláírására ……………../2021. (VII…..) 

sz. határozatával hatalmazta fel.  
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Melléklet: Vázrajz 

 

 
Göd 2021. július ….. 

 

Göd Város Önkormányzata képviseletében  

Balogh Csaba Polgármester 

Használatba-adó 

Stampok-Kovács Eszter 

Használó 

 

Közbeszerzési eljárás hatálya 

alá nem tartozik 

Pénzügyi ellenjegyző 

Kovács Krisztina 

pénzügyi 

osztályvezető 

Szerződést 

előkészítette 

A szerződés 

jogilag megfelelő 
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16) Javaslat a Göd belterület 4750/9/A/10 hrsz.-ú garázs (2132 Göd, Rózsa u. 33.) hasznosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Megvásárolná vagy bérbe venné a Rózsa utcai épület garázsát egy ottani lakos. Javaslom, 

hogy értékbecslést rendeljünk meg a garázsra, és az értékbecslés összegével megemelt értéken írjuk ki 

pályázatra. 

 

Lenkei György: Tárgyalta a SZELB, és egyértelműen a bérlést fogadta el. 

 

Fülöp Zoltán: Bérlést támogatom. 

 

Hlavács Judit: Én ezt így kategorikusan biztos nem jelenteném ki, hogy minden ingatlant tartsunk meg. 

Tisztában vagyok azzal a helyzettel, amikor az önkormányzatnak nincsen kapacitása se karbantartani, 

se hasznosítani. Én megmondom őszintén, ezt a garázsra is azt gondolnám, hogy én inkább eladnám, 

mint bérbe adnám, mert egy garázst egy épületben 19 négyzetméter. 

 

Markó József: Hlavács Juditnak van igazsága a mondanivalójában. Ez egy társasház, nem túl jó műszaki 

állapotban. Megfontolandó. Bérleti díjat könyvelni kell stb. 

 

dr. Pintér György: A Pénzügyi Bizottság az értékesítés felé hajlott. A TESZ-nek nem biztos, hogy van 

kapacitása ezzel foglalkozni. 

 

Lenkei György: Nem vitatkozni akarunk az állagáról, de volt rá példa, amikor TESZ tudott ide pakolni. 

 

Tóth János: Amennyiben bérbe adjuk, akkor ugyanúgy nem fogjuk tudni használni. Akkor mondjuk azt, 

hogy se bérbe, se eladni. 

 

Vajda Viktória: Eladás mellett érvelek.  

 

Fülöp Zoltán: A TESZ-t jó körülmények közé kell helyezni. Szükségesek a tárolóhelyek. Én a 

bérbeadást fogom támogatni. 

 

Markó József: Mennyi a bérbeadásnak a díja? Ezt is jó lenne tudni. 

 

Tóth János: Pályázatot kell kiírni. Licitálással lehet bérbeadni is és eladni is. Értékbecslés, kikiáltási ár, 

licit stb. 

 

Lenkei György: Jónak tartom jegyző úr ötletét, hogy se nem bérbe, se nem eladni. 

 

Erdős Ágnes (TESZ igazgatóhelyettes): Nem vagyok tisztában ezzel az ingatlannal kapcsolatban. Fel 

kell mérni. 

 

dr. Pintér György: A Pólus mellett van egy épület tárolásra a TESZ-nek. 

 

Fülöp Zoltán képviselő elhagyta az üléstermet. 

 

Balogh Csaba: Egy másik határozati javaslatom van: „A Képviselő-testület felkéri a TESZ igazgatóját, 

hogy dolgozzon ki egy koncepciót a garázs hasznosítására a következő munkaterv szerinti testületi 

ülésre.” 

 

Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra.   

 

A Képviselő-testület 9 „igen”, 1 „nem”, 1 „tartózkodik” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta. 
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441/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

felkéri a TESZ igazgatóját, hogy dolgozzon ki egy koncepciót a garázs hasznosítására a következő 

munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésre. 

 

Felelős: polgármester, TESZ igazgató 

Határidő: 2021. augusztus 31. 

 

17) Szándéknyilatkozat a Dunamenti TSZ területeinek megvásárlására (Göd belterület 6605, 

6606 és 1881/1 hrsz., külterület 05/14, 05/20 és 05/25 hrsz.) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

Balogh Csaba: A golfpark melletti telkeket kívánják a végelszámolás alatt álló cégnél értékesíteni. És 

én nem javaslom a megvásárlását a területeknek, mert bár én is szeretném a golfparknak a természeti 

értékeit megóvni, megőrizni, ezek a szomszédos területek egy csomagból vannak megkínálva, és így 

nem tudja a város kigazdálkodni. 

 

Fülöp Zoltán képviselő visszaérkezett az ülésterembe. 

 

dr. Pintér György: Fontos információ, hogy csomagban hirdetik, és nem biztos, hogy elkel. Akkor pedig 

ugye már ez alatt az ára alatt fog meghirdetésre kerülni, és akkor keletkezhet új helyzet, amikor már 

érdemes lenne átfontolni. 

 

Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

442/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

kifejezi, hogy nem áll szándékában megvásárolni az alábbi ingatlanokat, amennyiben az 

ingatlanok értékesítésére a pályázat kiírásban vagyonösszességként egyben kerül sor. 

 

Az ingatlanok felsorolása: 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztályának 

nyilvántartásában szereplő: 

• Göd belterület, 6605 hrsz. alatt felvett „kivett árok” megjelölésű, 3255 m2 területű, helyi 

jelentőségű természetvédelmi terület és országos jelentűségű védett természeti terület – ex 

lege védett láp, 

• Göd belterület, 6606 hrsz. alatt felvett „kivett árok” megjelölésű, 2446 m2 területű, helyi 

jelentőségű természetvédelmi terület, 

• Göd, külterület 05/14 hrsz. alatt felvett „kivett út, árok” megjelölésű, 1 ha 0607 m2 

területű, helyi jelentűségű természetvédelmi terület,  

• Göd, külterület 05/20 hrsz. alatt felvett „kivett saját használatú út” megjelölésű, 1007 m2 

területű, helyi jelentőségű természetvédelmi terület, 

• Göd, külterület, 05/25 hrsz. alatt felvett „kivett mocsár, kivett anyaggödör” megjelölésű, 

összesen 4 ha 6350 m2 területű, helyi jelentőségű természetvédelmi terület,  

• Göd belterület 1881/1 hrsz. alatt felvett, „kivett beépítetlen terület” megjelölésű, 143 m2 

területű, „ingatlan.  
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Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

18) Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra a Göd belterület 3243/A/4, 3243/C/2 hrsz. 

alatt nyilvántartott ingatlanok (2132 Göd, Regős utca 36.) vonatkozásában  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Az ingatlanban, ez egy társasház, ahol eladnának lakásokat, amit az Önkormányzatnak 

nincsen annyi bevétele, hogy ki tudja gazdálkodni, kérem, a formális elállást ettől az elővásárlási jogtól. 

 

dr. Pintér György: A Pénzügyi Bizottság támogatta a vásárlástól való elállást. 

 

Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra.   

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

443/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Csente Tibor (lakcím: 1062 Budapest, Bajza utca 64.) tulajdonát képező Göd 

belterület 3243/A/4 és 3243/C/2 helyrajzi számok alatt nyilvántartott, Göd, Regős utca 36. szám 

alatt található ingatlanokra benyújtott vételi ajánlatára vonatkozóan azt a nyilatkozatot teszi, 

hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert arra, hogy ezen határozatot a vételi ajánlat 

küldőjével közölje. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

19) A Neveleki Szomszédok Egyesület Göd belterület 8754 hrsz.-ú terület hasznosítására 

vonatkozó kérelme  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A Pacsi Parkról van szó, amit az Önkormányzat még 2019-ben kifejezetten abból a célból 

vásárolt, hogy a Neveleki Szomszédok Egyesületének a segítségével a lakosaik igényét kiszolgálhassa. 

Az ügyvédi egyeztetések alapján született egy megállapodási tervezet. 

 

dr. Pintér György: A Pénzügyi Bizottság támogatta. 

 

Lenkei György: A SZELB támogatta. 

 

Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra.   

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

444/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy határoz, hogy a Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala által nyilvántartott Göd 

belterület 8754 hrsz. alatt nyilvántartott, az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező, 1445 

m2 alapterületű, természetben a 2132 Göd, Pacsirta utca 1. szám alatt található, gazdasági épület, 
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udvar megnevezésű ingatlant használatba adja a Neveleki Szomszédok Településrész Fejlesztési 

és Kulturális Egyesület (székhelye: 2131 Göd, Őszapó utca 5., nyilvántartó hatóság neve: Budapest 

Környéki Törvényszék, nyilvántartási száma: 13-02-0006822., adószáma: 18727786-1-13., 

statisztikai számjele: 18727786-9499-529-13., képviseli: Báli Péter elnök) részére  

 

• 2026. december 31. napjáig terjedő, határozott időtartamra,  

• a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdésével összhangban 

közparkok és egyéb közterületek kialakítása, helyi közművelődési tevékenység 

támogatása, sport és ifjúsági ügyek közfeladat ellátása céljából, ezért az ingatlan 

használata ingyenesen biztosítható. 

 

Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző  

Határidő: azonnal 

 

20) Faegészségügyi állapotfelmérések készíttetése és aktualizálása 

Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész 

 

Giczy B. Zsuzsanna: Az előterjesztés arról szól, hogy az önkormányzati tulajdonú intézmények, illetve 

ingatlanok faegészségügyi felmérését el kell készíttetni annak érdekében, hogy a faápolási munkálatok 

tervezhetők legyenek, és hogy biztonságossá tudjuk tenni ezeket az intézményeket, illetve ingatlanokat. 

Az óvodák és bölcsődéknek a felmérésér, illetve a Szakáts-kert faállományának a felmérésére a 

költségvetésünkben terveztük az erre fordítható összeget, viszont a Nyaralóházak faállománya nem volt 

tervezve. Erre a tartalékok soron találtunk forrást, és arra szeretném kérni a tisztelt Képviselő-testületet, 

hogy az átcsoportosításra vonatkozó döntést, illetve a felmérések elkészíttetésére vonatkozó döntést 

támogassa. 

 

Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra.   

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

 

 

 

445/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy átcsoportosít 1. 176. 000.- Ft összeget a 13. Duna-part Nyaralóházak- beruházási 

feladatok költségvetési sorról a Környezetvédelmi feladatok 2021 költségvetési sorra, és a 

rendelkezésre álló forrásból elkészítteti a következő intézmények és önkormányzati tulajdonú 

ingatlanok faállományának egészségügyi felmérését: 

• Kincsem-Csalogány Óvoda 10 db fa 

• Béke Óvoda 18 db fa 

• Fácán Óvoda 6 db fa 

• Rákóczi Bölcsőde 39 db fa 

• Szakáts-kert 109 db fa 

• Duna-parti Nyaralóházak 168 db fa 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fenti döntés figyelembevételével a faegészségügyi 

vizsgálatok elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatására és a nyertes ajánlattevővel 

való szerződéskötésre 2. 465. 500.- Ft keretösszegig.  
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Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2021 

 

Felelős: főkertész, jegyző 

Határidő: 2021. augusztus 31. 

 

21) Nemeskéri parkerdő fenntartási, ápolási és megújítási feladatai 2021 

Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész  

 

Giczy B. Zsuzsanna: A Nemeskéri parkerdőnek az elsődleges rendeltetése védelmi erdő, viszont a 

másodlagos rendeltetése parkerdő. Annyit kell tudni az erdőről, hogy rettentően el van öregedve, és 

ahhoz, hogy a tarvágást meg tudjuk előzni, ehhez egy folyamatos erdőborítást biztosító kezeléssel kell 

az újulatokat kiszabadítani a bokrokból, illetve az elöregedett fákat eltávolítani. Ezen felül a tavalyi 

viharból is elég sok veszélyes fa maradt, ami benn az erdőállományban nem okoz problémát, de az 

ösvények és az utak mentén igen. Erre szeretnék beszerzési eljárást elindítani, hogy az éves fenntartási 

munkákat elvégezzük, illetve a veszélyes fákat eltávolítsuk. 

 

Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra.   

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

446/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy elvégezteti a Nemeskéri parkerdő éves erdőkezelési és megújítási feladatait, 

valamint a 2020. augusztusi viharból visszamaradt, közbiztonságot veszélyeztető és az erdő 

használatát akadályozó kárelhárítási és -megelőzési munkákat. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fenti döntés figyelembevételével a kárelhárítási és 

erdőkezelési feladatok elvégeztetésére vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatására és a nyertes 

ajánlattevővel való szerződéskötésre 1. 687. 500.- Ft keretösszegig.  

 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2021 

 

Felelős: főkertész, jegyző 

Határidő: 2021. augusztus 31. 

 

22) Javaslat a Fontan Art Kft. által elkészített „Alapszolgáltatási Központ bővítése” c. 

engedélyezési terv elfogadására  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Ujlaki Anikó: A Fontan Art Kft. elkészítette az engedélyezési terveket, melyeket a főépítészi iroda is 

látott, jóváhagyott, és ezt nyújtottuk be most a Képviselő-testületnek elfogadásra ahhoz, hogy a kiviteli 

terveket el tudja kezdeni a tervező. 

 

Lenkei György: A Kormányhivatal hívta fel a figyelmünket arra, hogy ezt a bővítést megtegyük. Az 

épület mögött lenne egy kis toldalék, tehát az utcáról nem is igen látszana. Úgyhogy ennek alapján 

javaslom az elfogadását. 

 

Fülöp Zoltán: Én azt gondolom, hogy az engedélyes tervekhez hozzászólni nem nagyon tudok, nem 

nagyon tudunk. Azt emelném ki, hogy itt korábban a több változat közül volt egy döntés. A képviselők 

munkáját jelentősen egyszerűsítené, hogyha a korábbi döntésre visszautalva látnánk, hogy melyik 

változat került végül eltervezésre. 
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Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra.   

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

447/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Fontan Art Kft. által benyújtott (2021.06.23-án kelt) „Alapszolgáltatási Központ 

bővítése” c. engedélyezési tervet elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a tervezőt a 

továbbtervezésre (kiviteli terv). 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

23) Alapszolgáltatási Központ bővítése - 2131 Göd, Vasvári Pál utca 9. és 652 hrsz. – 

településképi vélemény 

Előterjesztő: Nagy Éva főépítészi irodavezető 

 

Nagy Éva: Az építési engedélyezési eljárást megelőzően településképi véleményt kell kérni ilyen 

esetekben. Ez speciális helyzet, mivel önkormányzati beruházásról van szó, és az Önkormányzat az 

ingatlan tulajdonosa. Ilyenkor a polgármester nem járhat el, mint településképi véleményt kiadó hatóság. 

Kizárást jelentettünk be Pest Megyei Kormányhivatalnál, hogy jelöljenek ki másik azonos hatáskörrel 

rendelkező szervet, de ilyen esetekben ugye nehéz a döntés, és vissza is kaptuk ezt a kijelölés-

kérelmünket, vagy kizárás-kérelmünket, és a Képviselő-testületnek van hatásköre a Pest Megyei 

Kormányhivatal döntése értelmében eljáró hatóságot kijelölni. Jegyző úrral és aljegyző úrral egyeztetve 

abban maradtunk, hogy mivel a testület másik település polgármesterét nem jelölheti ki, ezért jegyző 

urat javasoljuk a döntés meghozatalára. A tervet átnéztük, a településképi rendeletnek és a Helyi Építési 

Szabályzatnak való megfelelőséget vizsgáltuk. Mindent rendben találtunk, ez az előterjesztés bele is van 

vezetve, és akkor a településképi vélemény kiadásáról kellene dönteni. 

 

Fülöp Zoltán: A határozati javaslat úgy szól, hogy Göd Város Önkormányzatának Képviselő-

testületének adott számú önkormányzati határozata, második pont Göd város jegyzője úgy dönt, hogy 

stb. Nagy tisztelettel érdeklődnék, hogy Göd Város Önkormányzati Képviselő-testülete hogyan dönthet 

úgy, hogy Göd város jegyzője úgy dönt, hogy. 

 

Balogh Csaba: Tehát, amit a képviselők most mondanak, hogy az 1. pontnak a döntéshozatala az már 

elegendő. A 2., azt gyakorlatilag a jegyző fogja maga megírni és elfogadni ezt a döntést. A módosítót 

befogadom. 

 

dr. Pintér György: Szükséges megjelölni: felelős, határidő, polgármester, jegyző, azonnal. 

 

Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra.   

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

448/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a 2131 Göd, Vasvári P. u. 9. szám és 652 hrsz. alatti ingatlanon lévő Alapszolgáltató 

Központ bővítésére vonatkozó településképi vélemény kiadására Göd Város jegyzőjét jelöli ki. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 
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Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 448/2021. (VII. 20.) Ök. határozathoz: 

 

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNY 

 
Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81.) kérelmező, mint építtető Marosy László 

meghatalmazott által 2021. 07. 05. napján benyújtott, 2131 Göd, Vasvári P. u. 9. szám és 652 hrsz. 

alatti ingatlanon lévő Alapszolgáltató Központ bővítésére vonatkozó – Marosy László építészmérnök 

tervező (kamarai szám: É 02-0598) által készített – településképi véleményezési dokumentáció 

szerinti építési tevékenységet 

 

engedélyezésre javaslom. 

 

Felhívom figyelmét, hogy jelen településképi vélemény: 

▪ a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 34/1991.(XI. 20.) sz. önkormányzati 

rendelet által meghatározott közterület-használati kötelezettségek alól, és 

▪ Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 24/2016. 

(XII.9.) önkormányzati rendelete (HÉSZ) vonatkozó előírásai alól nem mentesít. 

 

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági 

ügyben hozott döntés keretében vitatható. 

 
INDOKOLÁS 

 
Göd Város Önkormányzata, mint építtető, Marosy László meghatalmazott által a 2131 Göd, Vasvári 

Pál utca 9. szám és 652 hrsz. alatti napközi otthon bővítésére vonatkozó építési engedélyezési eljárást 

megelőző településképi véleményezési eljárási kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz.  

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 40/2017. (XII.21.) 

önkormányzati rendelete alapján (a továbbiakban: TKR.) 38. § (1) bekezdés szerint településképi 

véleményezési eljárást kell lefolytatni minden építmény építésére, bővítésére, településképet érintő 

átalakítására irányuló építési-, összevont-, vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz kötött építési 

tevékenységgel kapcsolatban. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

kormányrendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 26/A. § (5)-(6) bekezdései szerint, valamint a TKR. 

alapján a településképi véleményezési eljárás során az épület településképi véleményezési 

dokumentációját áttekintettem és a TKR-ben meghatározott szempontokat vizsgáltam. 

 

Az ingatlan a HÉSZ szerint Lke-4/O/720/16/25/30/0,6/30/50/5 építési-, a TKR. szerint kertvárosias 

lakóövezetbe tartozik.  

A lakóövezetekre és az Lke-4 övezetre vonatkozóan a HÉSZ 47.§, 49.§ és 53.§ tartalmaz előírásokat, 

mely alapján a tervezett bővítés megvalósítható. A terv a TKR 19.§ és 22.§ településképi előírásainak 

megfelel. 

 

A véleményezési eljárás során Aba Lehel Göd Város Főépítésze az alábbi szakmai állásfoglalást adta: 

„Az Alapszolgáltatási Központ épület-bővítési terve megfelel a Településkép védelméről szóló 

önkormányzati rendelet előírásainak, a tervet városképi megjelenés szempontjából támogatom, 

engedélyezésre javaslom. 

A bővítéssel kialakuló terv a szükséges funkcionális igényeknek megfelelő alaprajzi megoldás. A 

bővítmény rész esetén a meglévő épület építészeti jellegzetességei jelennek meg, mellyel a teljes 

épületegyüttes egy szerves egységbe tud rendeződni.”. 
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Az önálló jogorvoslatot a Korm.rendelet 26/A.§ (8) bekezdése alapján zártam ki. 

Településképi véleményemet a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV törvény 8.§ (2) 

bekezdés b) pontja és a TKR. 38. § (1) bekezdés alapján adtam ki.  

Hatáskörömet és illetékességemet Göd Város Képviselő-testülete állapította meg.  

 

Göd, 2021. ……………… 

 

Balogh Csaba polgármester nevében: 

  

Tóth János 

    jegyző   

 
Kapják:   

 
1. Marosy László meghatalmazott     ÉTDR felületen 

2. Göd Város Önkormányzata      helyben 

3. PMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 3. és 7. ÉTDR felületen  

4. Irattár        helyben 

5. Tervtár        helyben 

 

24) Javaslat forgalomszabályozásokra  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

Ujlaki Anikó: Ebben az előterjesztésben 5 utcára vonatkozó forgalomcsillapítási javaslatot tettünk 

körzetes képviselői jelzések alapján, illetve lakossági kérések alapján is összegyűjtöttünk pár olyan 

beavatkozási lehetőséget, amit itt a Képviselő-testület elé tártunk. Ez az Összekötő utca, Kálmán utca, 

Mayerffy József utca, Mikszáth Kálmán utca és a Terv utca. 1-1 darab, illetve az Összekötő utcában a 2 

db sebességcsökkentő küszöb kihelyezéséről van szó. 

 

Fülöp Zoltán: 2-es körzet, elfogadásra javaslom. 

 

Lőrincz László: A jelzőtábláknál szeretnék még annyit kérni, hogyha azt be tudod fogadni, hogy a 

Kerekerdő utca és a Nemeskéri út találkozásánál nagyon sokan a Kerekerdő utcán keresztül közelítik 

meg a strandot. Én úgy emlékszem, hogy nagyon régen még talán volt is ott kint strandtábla, hogy ugye 

a strand egyenesen, hogy ne csak a körforgalomhoz kerüljön be, hanem a kereszteződésben, az ugye egy 

ilyen kis levágási lehetőség, illetve, hogy amit még anno beszéltünk majd a későbbiekben, hogyha az 

megvalósítható, hogy az Egészségház és a strand között lenne egy gyalogátkelőhely, ami szerintem 

ugyancsak praktikus lenne. Illetve még egy, a 40-es táblát, hogyha lehetne, akkor 30-as 

sebességcsökkentő táblára cseréljük azon a rövid szakaszon. 

 

dr. Pintér György: Kálmán utca környékén örülök a sebességcsökkentő tábláknak. A Pénzügyi Bizottság 

javasolja elfogadásra. 

 

Szilágyi László: Én is támogatom. A Mayerffy utcánál is szükséges az utcaszűkítése. Fóti úton legyen 

a közlekedés. Legyen tábla a körforgalomnál a teherautó forgalom és teherbírásra vonatkozóan. 

 

Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra.   

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta. 
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449/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy az Összekötő utca 10. számnál a strand és az Oázis Egészségház között, valamint 

a Sportpark elött 1-1 darab sebességcsökkentő küszöböt (fekvőrendőrt) helyez ki, a szükséges 

figyelmeztető táblákkal és 30-as sebességcsökkentő táblákkal. A Strand bejáratához 2 db 

parkolásgátló hajlított csőkorlátot és (a Nemeskéri-Kiss Miklós út, Öregfutó utca előtt; Munkácsy 

Mihály u. körforgalomnál, Bócsa felöli részen; Ady Endre út 019 hrsz. út előtt; 019 hrsz. út 

Összekötő utca előtti helyekre) 4 db strand útbaigazító táblát helyez ki. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 8-as számú körzetfejlesztési 

támogatás kerete. Fedezet maximum bruttó 350.000, - Ft. 

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Kihelyezésért felelős: TESZ igazgatóhelyettes 

Határidő: 2021.09.15. 

 

450/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Kálmán utca 8. szám előtt, 1 darab épített sebességcsökkentő küszöböt helyez ki, 

a szükséges figyelmeztető táblákkal.  

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 7-es számú körzetfejlesztési 

támogatás kerete. Fedezet maximum bruttó 1 M Ft. 

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Tábla kihelyezésért felelős: TESZ igazgatóhelyettes 

Határidő: 2021.09.15. 

 

451/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Mayerffy József utcában 2 darab sebességcsökkentő küszöböt (fekvőrendőrt) helyez 

ki, a szükséges figyelmeztető táblákkal.   

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének Tartalék előirányzata, Feladattal 

nem terhelt tartalék 6. soráról maximum bruttó 250.000, - Ft. 

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Tábla kihelyezésért felelős: TESZ igazgatóhelyettes 

Határidő: 2021.09.15. 

 

452/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Mikszáth Kálmán utca 102. szám előtt a szakértő által javasolt helyen 

(kanyarban), 1 db sebességcsökkentő küszöböt (1800X2000X65 MM PIROS lassító párna) helyez 

ki, a szükséges figyelmeztető táblákkal, valamint a Mikszáth Kálmán utcában végig (a 70. számtól 

az Alagút utcáig) 40-es sebességkorlátozást vezet be. 
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Forrás: Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 2-es számú körzetfejlesztési 

támogatás kerete. Fedezet maximum bruttó 700.000, - Ft. 

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Tábla kihelyezésért felelős: TESZ igazgatóhelyettes 

Határidő: 2021.09.15. 

 

453/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Terv utca 23. szám előtt, 1 db sebességcsökkentő küszöböt (1800X2000X65 MM 

PIROS lassító párna) helyeztet ki, a szükséges figyelmeztető tábákkal, a küszöb előtt mind két 

irányból 40-es sebességkorlátozást vezet be. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 5-ös számú körzetfejlesztési 

támogatás kerete. Fedezet maximum bruttó 500.000, - Ft. 

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Tábla kihelyezésért felelős: TESZ igazgatóhelyettes 

Határidő: 2021.09.15. 

 

24) Javaslat a Samsung SDI Magyarország Zrt. által megépítendő játszótér helyszínének 

kiválasztására 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

Ujlaki Anikó: A Samsung SDI Magyarország Zrt. megkereste az önkormányzatot, polgármester urat, 

hogy szívesen telepítene a városba egy új játszóteret a kiszolgáló eszközökkel saját költségen. Három 

helyszínt jártunk be, legjobban a Várdomb helyszín tetszett a partnernek. Elkezdődtek ott a geodéziai 

felmérések és megkezdték a tervezést, de mindenképpen a testületnek is szükséges hozzájárulnia, hogy 

ezen a területen megvalósulhasson ez a játszótér. Ez a 4750/7-es helyrajzi számot, 4750/10-es helyrajzi 

számot érinti ez a Paksi János téren található. 

 

Lenkei György: Előrehaladott az egyeztetés, de nehezményezem, hogy a bócsai játszótér háttérbe került. 

Egyébként támogatom, hogy a Várdombon is legyen. 

 

Vajda Viktória: Sok a kisgyerekes család a Várdombon, vegyék figyelembe az integrált lehetőségeket, 

az egészséges és a fejlesztésre szoruló gyerekeket. Kérem, hogy ezt az információt továbbítsák a 

Samsunggal történő egyeztetések során. 

 

Szilágyi László: Tavaly nyár végén került szóba a Samsung részéről egy ilyen felajánlás, aminek nagyon 

örült a Képviselő-testület, és részben a képviselők többsége akkor azt mondta, hogy a bócsai játszóteret 

ajánljuk fel erre a célra. Ennek abszolút nem örülök, hogy a Samsung elhatárolódik ettől az egész 

történettől, ahogy Lenkei képviselő úr is felvázolta ezt a tényt, hogy azzal a játszótérrel kellene valamit 

kezdeni. A Várdomb ez menet közben valahogy előkerült. Ahogy a Várdombot tudnák felsorolni, és itt 

az előterjesztés szövegekbe például bekerült, hogy felmerült a Marignane téri kiserdőben lévő játszótér 

is, ami szerintem egyébként sokkal alkalmasabb lenne a Várdomb helyszínéhez képest. Ennek az egyik 

oka, hogy a parkolása sokkal jobban megoldott. Egy zöld erdő területén található, most is játszótér 

található az adott helyszínen. Hely elegendő van hozzá, és nem pedig egy régészeti területről van szó, 

ami szintén akadályokat fog szülni a megvalósítás során. Tehát az én javaslatom az lenne, hogy inkább 

a kiserdőben lévő játszótér felújítását preferáljuk. 

 

Fülöp Zoltán: Csatlakozom az előző körhöz. Az egyetemes tervezés, fogyatékokkal élők támogatása is 

fontos. Olyat, amilyen mindenkinek jó. Ezt próbáljuk érvényesíteni. 
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Andrejka Zombor: Nekem az az észrevételem ezzel a játszótérnek a kivitelezésével kapcsolatosan, hogy 

ami a környékbeli lakóknak azért alapvetően problémát okoz, hogy a Szeder utcába becsatlakozó, tehát 

amit a Rózsa utcát összeköti a Szeder utcával ez a kis közöcske, annak az alja az egy ilyen nagyon 

homokos, poros dolog. Tehát hogyha esetleg valamilyen forgalomnövekmény van, arra 

mindenféleképpen hangsúlyt kell fektetni, hogy az a porszennyezés ne növekedjen meg, arra valami 

megoldást kell kitalálni, párhuzamosan a játszótér kialakításával. 

 

Szilágyi László: Módosító javaslatom, hogy a Marignane teret szeretném a játszótér helyszínéül. 

 

Hlavács Judit: A Marignane tér nem jöhet szóba. 

 

Giczy B. Zsuzsanna: A Marignane tér, erdő rész, nem lehet oda játszóteret tervezni. 

 

Szilágyi László: Van most is játszótér, kondipálya, jelenleg is van. Akkor jelenleg szabálytalanul van a 

mostani játszótér. Fel kell venni a parkerdővel a kapcsolatot az engedélyre. 

 

Lőrincz László: Hogyan lehetne a kiserdőt kivonni a Pilisi Parkerdőből? Már futottam pár kört. Most 

lenne itt az ideje erről bővebben tájékozódni, tárgyalni. Javaslom, hogy a következő ülésre készítsen a 

hivatal alternatívát. Támogatom Szilágyi képviselő úr ötletét. 

 

Csányi József: A Várdombi játszótéren nincsenek megfelelő terepviszonyok. Parkolási lehetőség nem 

megoldott. A Marignane teret kellene az én véleményem szerint is fejleszteni.  

 

Vajda Viktória: Mi a célja ennek az előterjesztésnek? Ha nem szavazzuk meg a Várdomb helyszínt, 

akkor nem lesz játszótér? 

 

Szilágyi László: A képviselők többsége a kiserdei játszóteret támogatná. 

 

Ujlaki Anikó: több mindenre kell figyelni a tervezésnél. Lakók, út. 

 

Csányi László: Meg kellene kérdezni a Pilisi Parkerdőt. 

 

Hlavács Judit: Régebben hogyan engedélyezték a Marignane játszóteret? 

 

Szilágyi László: Parkfelügyeletet kellene megkérdezni. Módosítom: most ne szavazzunk, legyen 

visszahozva a legközelebbi ülésre. 

 

Lőrincz László: Emlékezetem szerint nem volt egy túl nagy attrakció a területnek az önkormányzati 

kezelésbe vétele, tényleg csak a Pilisi Parkerdő-. Úgy tudom, hogy az ő kezelésükben van. De ugyanez 

lehet ugye saját főkertészünk kezében, nem tudom, tehát saját erdőgazdálkodónak a kezelésébe. Ez 

igazándiból csak egy tárgyalási alap velük. Akár területet is lehet cserélni, kevésbé, tehát olyan erdős 

területre, ami az Önkormányzatnak mondjuk kevésbé jelentős, de mindenképp fel kell venni velük a 

kapcsolatot, mert egy központi részen lévő területről van szó, ami sokféleképpen tud hasznosulni. 

 

Aba Lehel: A HÉSZ EVT nevű véderdő speciális övezetébe sorolja, amelyen nem lehetséges jelenleg 

erdőgazdálkodási létesítményeken kívül semmi mást elhelyezni, ahogy főkertész asszony is mondta, 

tehát objektív helyi szabályozási problémák merülhetnek föl. 

 

Andrejka Zombor: Aki szeretné eltolni, az tartózkodással jelzi ezt, aki pedig elutasítja a helyszínt, az 

„nem”-mel szavaz. 

 

Balogh Csaba: Igen. Legyen így. Kérem, akkor a képviselőket, hogy ennek tudatában tegyék le a 

szavazataikat. Legközelebbi ülésre legyen visszahozva. 

 

Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra.   
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A Képviselő-testület 4 „igen”, 1 „nem”, 7 „tartózkodik” szavazati aránnyal nem fogadta el az alábbi 

határozati javaslatot. 

 

454/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem fogadja el: 

 

Határozati javaslat 

 

… /2021. (VII. .) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy elviekben támogatja, hogy a Göd 4750/7 hrsz. és a 4750/10 hrsz. alatti Paksi János 

téren a Samsung SDI Magyarország Zrt. által megépítendő játszótér létesüljön. A Képviselő-testület 

a tervezéshez hozzájárul azzal, hogy az elkészült terveket kéri véleményezésre és jóváhagyásra ismét 

benyújtani. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

25) Javaslat a „Gödi Szivárvány Bölcsőde kerítéslábazat felújítása” (I. ütem) és a „Gödi 

Szivárvány Bölcsőde kerítésgyártás és beépítés” (II. ütem) tárgyú beszerzési eljárások 

indítására felhatalmazás 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

Ujlaki Anikó: A korábbi két ütemben való felújításra vonatkozó beszerzési eljárásnál, az pótfedezet 

biztosítására nem tett javaslatot a Pénzügyi Bizottság, és azért eredménytelen lett. Visszahoztuk, kértünk 

be új indikatív ajánlatokat, de sajnos az építőipari áremelkedések miatt nem javasoljuk az előző 

határozatban foglalt alumínium típusnak a megvalósítását. Most arra tettünk javaslatot, hogy indítsuk el 

újra a beszerzési eljárásokat. Hogyha beérkeznek az ajánlatok, még mindig eredménytelennek ítélheti a 

Pénzügyi Bizottság, de időközben akár kiderülhet az is, felvetődött korábban, lehet, hogy a Samsung 

támogatja valamilyen szinten ezt a beruházást, hogy milyen választ kapunk tőle, ma még nem érkezett 

meg a visszajelzés. Úgyhogy ezzel kapcsolatban még ez képlékeny. A típus változna, a műszaki tartalom 

annyiban, hogy maga a lábazat felújítás műszaki tartalma nem, de viszont a típus változna és annyi, 

hogy a színt jelenleg antracit szürke színnel terveztünk. Ugye ez az indikatív ajánlat, ez a bruttó 21 617 

559, az az antracit szürke színre vonatkozott. A kérdés az, hogy elindítsuk-e újra a beszerzési eljárást, 

vagy várjunk vele a Samsung visszajelzésig? Én a javaslatban azt írtam, hogy újra kiírjuk. A forrás 

megjelöléssel viszont kiegészíteném az előlapon, rajta volt, de ezt már a Pénzügyi Bizottság ülésén 

észrevette az egyik képviselő, hogy a határozati javaslatban kimaradt. A forrás egyelőre a jelenlegi 

Önkormányzati Rendelet 13/1-es mellékletének harmadik sora. 

 

Fülöp Zoltán: Érdemes megvárni a Samsung visszajelzését, hogy beszáll-e a költségekbe. Addig ne 

indítsuk el újra. 

 

dr. Pintér György: Egyetértek Fülöp képviselő úrral, de pénzügyi szempontból támogatjuk. 

 

Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra.   
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A Képviselő-testület 6 „igen”, 2 „nem”, 4 „tartózkodik” szavazati aránnyal elutasított az alábbi 

határozati javaslatokat. 

455/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatokat nem fogadja el: 

 

Határozati javaslat I. 

 

… /2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a 314/2020. (IX. 30.) Ök. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

„Göd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2131 Göd, Komlókert u. 19-21. szám alatti Gödi 

Szivárvány Bölcsőde újjáépülő kerítése zártszelvény oszlopok négyzetacél függőleges pálcázással – 

egyenes lezárással – típusként kerüljön kivitelezésre.” 

 

A határozat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben 

maradnak. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

Határozati javaslat II. 

 

… /2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a „Gödi Szivárvány Bölcsőde kerítés lábazat felújítása” (I. ütem) és a „Gödi 

Szivárvány Bölcsőde kerítés gyártás és beépítés” (II. ütem) tárgyú beszerzési eljárások lefolytatására 

felhatalmazza a polgármestert. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

26) Javaslat „Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása” tárgyú vállalkozási szerződés 1. 

számú módosításának elfogadására  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Ujlaki Anikó: A közvilágítás karbantartásra vonatkozó szerződésünk 2021. augusztus 31-én lejár, de a 

szerződésben lehetőség van arra, hogy további 12 hónappal meghosszabbítsuk. Erre tettünk javaslatot a 

vállalkozóval. Ugye ez egy szerződésmódosításnak minősül, a vállalkozóval egyeztettünk, és a 

vállalkozási díj 3,5%-os emelésével vállalná további 1 évvel, tehát hogyha 2021. szeptember 1-jétől 

ezzel a havi kb. 23 ezer forintos emeléssel, tehát összességében lenne bruttó 683.514 forint a díja, akkor 

ő tovább vállalná még 1 évvel ezt a szerződésnek a teljesítését. 

 

dr. Pintér György: A Pénzügyi Bizottság támogatta. 
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Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

456/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy jóváhagyja a „Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása” tárgyú Vállalkozási 

szerződés módosítását a határozat mellékletét képező 1. sz. szerződésmódosítás szerinti 

tartalommal. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a szerződésmódosítás aláírásra. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetés dologi kiadások előirányzata. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 456/2021. (VII. 20.) Ök. határozathoz: 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA 

Ikt.szám: ../…-../2021. 

 

Szerződő Felek (a továbbiakban: Felek) egyrészről  

Göd Város Önkormányzata 

Székhely:   2131 Göd, Pesti út 81. 

Adószám:   15731106-2-13 

Bankszámla száma:   CIB Bank Zrt. 10700323-42056506-51100005 

Képviseletében eljár:   Balogh Csaba Polgármester 

mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, 

 

másrészről: 

Eurovill Kft. 

Székhely:   2230 Gyömrő, Táncsics M. út 110. 

Cégjegyzékszám:  13 09 092332 

Adószám:   12909384-2-13 

Képviseletében eljár:   Mágó Mihály ügyvezető 

mint Vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó, együttesen Felek az alábbi feltételekkel módosítják a 

köztük fennálló szerződést: 

 

Előzmények 

Felek 2020. február 17. napján Vállalkozási szerződést kötöttek (iktatószám: 01/82-1/2020) az alábbi 

feladat tárgyban: „Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása”  

 

Felek a közöttük létrejött Vállalkozási szerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(a továbbiakban: Ptk.) 6:191. § (1) bekezdése alapján közös megegyezéssel módosítják az alábbiak 

szerint. 

 

Eredeti szöveg: 

„2. A szerződés időtartama  

E szerződés határozott időre jön létre, 2020. március 1-től 2021. augusztus 31-ig tart, amely további 12 

hónappal meghosszabbítható.” 
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„3. Megbízási díj 

A szerződés 1. pontjában meghatározott tevékenység díja 

Nettó (áfa nélküli) havi ellenszolgáltatás:  520.000.- Ft 

                                              ÁFA: 27 %: 140.400.- Ft 

                                     Bruttó (összesen): 660.400.- Ft, azaz hatszázhatvanezer forint 

 

Amennyiben e szerződés időtartama alatt az Áfa törvény változik, úgy a nettó árból kiindulva kell 

meghatározni az új bruttó ellenértéket. 

A Vállalkozó a vállalkozási díjon felül többletköltséget semmilyen okból (pl. többletmunka) nem 

érvényesíthet.” 

 

Módosított szöveg: 

„2. A szerződés időtartama  

Felek között létrejött Vállalkozási szerződés időbeli hatályát 2022. augusztus 31. napjáig közös 

megegyezéssel meghosszabbítják.” 

 

„3. Megbízási díj 

A szerződés 1. pontjában meghatározott tevékenység díja 2021.09.01-től 

Nettó (áfa nélküli) havi ellenszolgáltatás:  538.200.- Ft 

                                              ÁFA: 27 %: 145.314.- Ft 

                                     Bruttó (összesen): 683.514.- Ft, azaz hatszázhatvanezer forint 

 

Amennyiben e szerződés időtartama alatt az Áfa törvény változik, úgy a nettó árból kiindulva kell 

meghatározni az új bruttó ellenértéket. 

A Vállalkozó a vállalkozási díjon felül többletköltséget semmilyen okból (pl. többletmunka) nem 

érvényesíthet.” 

 

A szerződésmódosítással nem érintett rendelkezések változatlan tartalommal érvényben maradnak. 

 

Göd, 2021. július … 

 

……………………………….. 

Göd Város Önkormányzata 

Képviseli: Balogh Csaba 

polgármester 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

Eurovill Kft. 

Képviseli: Mágó Mihály 

ügyvezető 

Pénzügyi ellenjegyzés:  

………………………………………… 

Kovács Krisztina 

Pénzügyi osztályvezető 

 

27) Javaslat a „Játszótéri eszközök beszerzése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és 

felhatalmazás szerződéskötésre 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

Ujlaki Anikó: A képviselőkkel egyeztettünk ezekről az eszközbeszerzésekről. 2 db ajánlat érkezett és a 

legjobb ajánlatot az ACER Ipari Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adta. Bruttó 1.883.040 

forintos ajánlati ár. A Pénzügyi Bizottság eredményesnek ítélte a beszerzési eljárást, és javasolta a 

szerződéskötést az ajánlattevővel. A Képviselő-testületnek pedig fel kell hatalmaznia a polgármestert a 

szerződés aláírására. 

 

dr. Pintér György: A Pénzügyi Bizottság támogatta. 

 

Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra.   
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A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

457/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a „Játszótéri eszközök beszerzése” tárgyú beszerzésben a bruttó 1.883.040.- Ft 

összegű ajánlatot elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére az ACER 

Ipari Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2462 Martonvásár, 

Bajcsy-Zsilinszky u. 1.) nyertes ajánlattevővel. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendelete 14/1. sz. melléklet 

beruházási feladatok előirányzat 5. sora 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

28) Javaslat a Bozóky tér DNY-i térnegyedének I. ütem szerinti kiépítésére 

Előterjesztő: dr. Pintér György képviselő 

 

dr. Pintér György: Ha jól tudom, már harmadszor tárgyalunk ebben a témában, aminek ugye az volt a 

tavaly nyári előterjesztésemnek a célja, hogy a megújult Lenkey utcai óvoda, ami előtt szintén megújult 

a járda, illetve a Teleki Pál utcában, ahol szintén normális járda van, a Bozóky téren babakocsival is 

járható összeköttetéshez jusson. Így ehhez egyszer az alapkoncepciót, mint felvetést elfogadta a testület, 

másodszor elfogadta a környezet- és térrendezést, és megszavazott hozzá 22 millió forintot, aminek 

nyilván az értéke ilyen módon az áremelkedések miatt csökkent, emiatt az elfogadott környezet- és 

térrendezési terv végrehajtását több ütemben javaslom megvalósítani. Erről szól az előterjesztés ’A’ 

pontja, a másik, hogy az első ütembe kerüljön be ezen a térnegyeden átívelő járda, parkoló, gépjármű 

behajtó, tehát a burkolások, illetve a járda melletti közvilágítás kiépítése és a harmadik pedig, 

felhatalmazzuk a polgármester urat, hogy az ehhez szükséges beszerzési eljárást indítsa meg, és a forrás 

kerül megjelölésre, illetve van egy kicsit tájidegennek ható határozati javaslat, római kettes sorszámmal. 

Az azt jelenti, hogy korábban sikerült ehhez beszerezni valamilyen térkövet, de ebből felhasználásra 

került a Gödi Kastély Óvoda, Jávorka utcai telephely belső járdájára egy szakasz, és ezt jóvá kell hagyni, 

hogy a beszerzett anyagok kétfele felhasználhatók, illetve könyvelhetők legyenek. És kérem szépen a 

testület szíves támogatását. 

 

Balogh Csaba: A II. határozati javaslat alapján a TESZ építené meg? Vagy ki fogja kiépíteni a Kastély 

óvodánál a térkövet? A munkaköltséget meg kell határozni vagy szerződést kell kötni külső 

vállalkozóval. 

 

Hlavács Judit: Nem az egész eljárást kell egyben indítani? Most nem értem. 

 

dr. Pintér György: Ki rakja le, az most nem kérdés. Most csak az, hogy legyen az alapanyag 

megszavazva.  

 

Ujlaki Anikó: A Kastély óvoda térkövezése már készen is van. Csak az alapanyagból vettünk el. Csak 

könyvelés szempontjából kell most ezt megszavazni. Pénzügyileg kellett megbontani. Technikai dolog. 

 

Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra.   

 

A Képviselő-testület 9 „igen”, 3 „tartózkodik” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta. 
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458/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Bozóky Gyula tér felújításával kapcsolatban úgy dönt, hogy  

a. az OpenSpace Kft. által elkészített és 179/2021. (IV. 26.) Ök. határozattal elfogadott „Göd, 

Bozóky Gyula tér nyugati térrészének környezet- és térrendezése” című terv végrehajtását 

több ütemben valósítja meg, 

b. az első ütembe az alábbi feladatok kerülnek: a délnyugati térnegyeden átívelő járda és a 

hozzá kapcsolódó parkoló, valamint a gépjárműbehajtó megépítése, továbbá a járda 

melletti közvilágítás kiépítése, 

c. felhatalmazza polgármestert a b. pont szerinti első ütem megvalósításához szükséges 

beszerzési eljárás megindítására, melyhez bruttó 21 millió forintos keretet biztosít. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének Tartalék előirányzatai „Bozóky 

tér – járdaépítés, térrendezés” soráról maximum 17,4 millió forint, valamint a 

beruházási feladatok 3. „Közvilágítás bővítése” sorról maximum bruttó 3,6 millió forint 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: A II-es határozati javaslatról szavazzunk. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

459/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy az SZMPR-2021-137 sorszámú számlával megvásárolt KK-London szürke színű 

térkőből (10x20x6 cm) 30 m2-t, bruttó 167.640.- forint értékben a Gödi Kastély Óvoda Jávorka 

utcai telephely belső járdájának felújítására használja fel. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

29) Göd Városi Könyvtár – pótelőirányzat biztosítása könyvbeszerzéshez 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Kovács Krisztina: Állami támogatásból minden évben kapunk a könyvtári feladatok ellátásához 

támogatást. Korábbi években mindig bekerült az intézményi költségvetésbe ennek a forrása. Az idei 

évben ez kimaradt, kötelező felhasználási kötelezettség van könyvtári dokumentáció beszerzésére. A 

támogatási összeg 10%-át kell erre fordítani, ha ez nem történik meg, akkor a támogatás 20%-ának 

megfelelő összeget kell visszafizetnünk az államnak. Ez az idei évben 4 millió 700 ezer forint. Ezt a 

forrást szeretné megkapni a könyvtár, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően tudja felhasználni 

és elszámolni támogatással. 

 

Pintér: A Pénzügyi Bizottság támogatta. 

 

Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra.   

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
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460/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy 4 725 e Ft pótelőirányzatot biztosít a Göd Városi Könyvtár részére a nyilvános 

könyvtári dokumentumok beszerzésére. 

 

Forrás: Tartalékok – Feladattal nem terhelt tartalék 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2021. július 31. 

 

30) Javaslat az intézmények szabad pénzmaradványának felhasználására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Kovács Krisztina: Ebben az előterjesztésben arról a szabad pénzmaradványról van szó, ami az 

intézményeknél gyakorlatilag pénzkészletként megmaradt év végén. Nincs rá feladatkötelezettségük, 

nem szállítói tartozásnak a forrását jelentik. Ez körülbelül 3 millió 394 ezer forint összes intézményi 

szinten. Benyújtottak rá kérelmet, hogy mire szeretnék felhasználni. A legtöbb intézmény tárgyi eszköz 

beszerzése, némelyik dologi kiadásoknak a finanszírozására, például játszótéri, udvari játékoknak a 

pótlására, cseréjére. Ehhez kérnek támogatást a Képviselő-testülettől, engedélyezzék, hogy ezt a pénzt 

felhasználhassák. Ha ez nem történik meg, akkor ezt a pénzt el kell, hogy vonjuk tőlük. 

 

Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra.   

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

461/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy az alábbiak szerint jóváhagyja az intézmények szabad pénzmaradványának 

felhasználását: 

 

Intézmény neve Összeg Felhasználás jogcíme 

Gödi Kincsem Óvoda 64 793 Ft TE beszerzésre; 

Gödi Kastély Óvoda 838 529 Ft dologi kiadásokra; 

Gödi Szivárvány Bölcsőde 822 260 Ft TE beszerzésre; 

Gödi Alapszolgáltatási Közp. 126 691 Ft dologi kiadásokra; 

Településellátó Szervezet 1 541 563 Ft dologi kiadásokra, TE beszerzésre. 

 

Forrás: 2020. évi intézményi szabad pénzmaradvány 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Egyebek I.: Javaslat „Testvértelepülési programok és együttműködések támogatására” c. 

pályázaton történő indulásra 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
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Balogh Csaba: Van egy pályázati lehetőség 100%-os támogatottsággal, Jánosi testvérvárosunkkal 

erősítené kapcsolatainkat. Azt javaslom, hogy vegyünk rajta részt. Elképzeléseink szerint 2-3 napra 10-

15 fős delegációt küldhetnénk ide ősszel Jánosiba. Ők is várnak minket szeretettel. 

 

Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra.   

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

462/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy támogatja a testvérvárosi pályázat benyújtását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

„Testvértelepülési programok és együttműködések támogatására” c. pályázati felhívására.  

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Egyebek II.: Tájékoztató a viharkárral kapcsolatos lakossági bejelentések lehetőségeiről (szóbeli) 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Tóth János: Tisztelt Képviselő-testület, az ülést megelőzően vagy az ülés kezdetén Szilágyi képviselő 

úr kérte, hogy a viharral kapcsolatos lakossági bejelentéseknek mi legyen az útja, módja. Mindenképpen 

kérjük, hogy azokat a problémákat, akár a vízbetöréseket, akár a fa kidőléseket, faltöréseket jelezzék 

nekünk e-mailen varoshaza@god.hu címen, vagy bármi, ami viharral kapcsolatos. Egyúttal felhívjuk a 

figyelmet, hogy sajnos a nyár még okozhat ilyen problémát, azaz a nyáron még várható további viharkár, 

illetve ugye azt is tudjuk és látjuk a jelenlegi dunai vízállásokat figyelembe véve, hogy az árvíz 

valamilyen szinten meg fog jelenni a Duna mentén, és mindenkinek fel fogjuk hívni figyelmét, 

amennyiben várhatóan a magas vízállás eléri ezeket a magas értékeket. 

 

Balogh Csaba felkéri a Képviselő-testület tagjait a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

463/2021. (VII. 20.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

Tóth János jegyző viharkárokkal kapcsolatos lakossági bejelentések lehetőségeiről szóló szóbeli 

tájékoztatóját elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba polgármester a Képviselő-testület 2021.07.20-i nyílt ülését 15 óra 35 perckor lezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Balogh Csaba Tóth János 

 polgármester jegyző 


