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Ügyiratszám: 09/335-48/2021. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 30. napján 10:00 

órakor kezdődő, munkatervtől eltérő időpontban tartott rendes – nyílt – ülésén a Gödi 

Polgármesteri Hivatal (Városháza) (2131 Göd, Pesti út 81.) üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Tárgy: a Képviselő-testület munkatervtől eltérő időpontban tartott rendes – nyílt – ülése 

 

Jegyzőkönyvvezető: Imre Anikó 

 

Balogh Csaba: Köszöntök mindenkit a szeptember 30-i rendes testületi ülésen. Megállapítom a 

határozatképességet, 12 főből 11 fő jelen van, dr. Pintér György jelezte távolmaradását. A jegyző úr 

később fog csak csatlakozni hozzánk, addig dr. Kármán Gábor aljegyző helyettesíti. Napirend előtti 

felszólalással kezdem, tájékoztatót tartok a legutóbbi, augusztus 31-i testületi ülés óta történt 

fontosabb eseményekről. Az egyik legfontosabb esemény az volt, hogy a Mészáros és Mészáros Kft. 

bemutatta az előzetes terveit, ami alapján a Samsungtól az ipari és a szennyvizet Neveleken keresztül 

Vácra fogja vezetni, a volt Chinoin gyár területére, ahol a kutakat felújítják és a megtisztított ivóvíz 

szolgálja majd a gyárat és a gödi lakosságot ivóvízzel. Ennek részleteit a www.godhangja.com blogon 

elolvashatják az írásomban, ha van kérdésük, akkor természetesen további tájékoztatást is adok. Egy 

hétig beteg voltam, ezalatt Andrejka Zombor helyettesített. Múlt héten a közmeghallgatás és a 

lakossági fórum is biztosított lehetőséget arra, hogy a lakosok fölszólalhassanak. Az elhangzott 

ügyeket részben már feldolgozta jegyző úr, részben pedig még megoldásra várnak. A Pest Megye 

Önkormányzata szervezte lakossági fórumon nem sikerült minden témát kifejteni, a lakosoknak nem 

volt erre elég ideje. Az elnök úr beleegyezett, hogy legyen egy következő alkalom, így a Göd-ÉRT 

Egyesület vállalta megszervezését, s amit mi természetesen támogatunk és bízunk benne, hogy ott lesz 

a Samsung és Pest Megye Önkormányzatának képviselete is. A Duna út kapcsán, amiről szó volt a 

lakossági fórumon, még mindig várom a választ Pest Megye Önkormányzata elnökétől arra, hogy 

miért fog egymilliárd forintba kerülni a 415 millió forintos útfelújítás. Kistérségi Társulási 

tanácsülésünk is volt, ahol napirendre fölvetettem, vizsgáljuk meg azt, hogy miért éri meg kistérségi 

társulásban szerződni a szolgáltatókkal. Ennek keretén belül a gyepmesteri szolgáltatást vállaltuk, a 

szúnyoggyérítést és a sürgősségi egészségügyi ellátást, és vannak anomáliák, ami miatt lehet, hogy 

igazából külön-külön még kedvezőbb áron is tudunk szerződni, ezt vizsgálja a Kistérség. 

Makkosjánosiban, a kárpátaljai testvérvárosunkban jártunk a delegációval. A remek fogadtatás volt, és 

tényleg ajánlani tudom rekreációs célú pihenésre is mindenkinek. Online közösségi médiahasználatról 

szóló képzésen vettem még részt, ahol a konfliktusok kezelésére szerettem volna leginkább választ 

kapni. Szeretném, ha egy békés online-közeg lenne, amiben együtt tudunk élni itt Gödön, a virtuális 

térben is. Részt vettem továbbá a Közigazgatási Kongresszuson és a MÖSZ által szervezett Magyar 

Önkormányzatok Napja alkalmából szervezett konferencián. Mindegyiken képviseltem a városunkat, 

igyekeztem minél pozitívabb arculatát megmutatni Gödnek, így a lobbierőnk is erősödik és még több 

támogatást kaphatunk majd a jövőben. A Naposparty Kft.-vel perben álltunk, és ez most lezárult. A 

Duna Csárda kapcsán volt egy szerződése az Önkormányzatnak, és ez a szerződés nem volt megfelelő. 

A bíróság, majd a Kúria is a tulajdonosnak adott igazat, így nem tarthatunk igényt az épületnek a 

megvásárlására. A másik nagyon fontos dolog a Hulladékgazdálkodási Kft.-nek az esete, ahol nagy 

késedelemmel kapják meg a kifizetéseket és emiatt likviditási gondjaik vannak. Én igyekszem az 

említett lobbierőt megmozgatni, bízom benne, hogy tudunk majd akkor segíteni, meg tudjuk gyorsítani 

a kifizetéseket. A Hulladékgazdálkodási Kft. szerződését is újra kell gondolni, ugyanis az utóbbi 

néhány hónapban megváltozott az ár az FKF felé. Korábban 27 ezer forint/tonna volt az ára a 
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zöldhulladék elhelyezésének, most már 56 ezer forint fölött van. Érdemes tudni azt is, hogy 2017. óta 

594 tonna zöldhulladékot termelt a város, most 1500 tonnára nőtt már. Tehát több mint két és félszer 

annyi zöldhulladékot termelünk, kétszer akkora áron. Ezt nem lehet megtartani, úgyhogy két hét 

múlva én szeretnék egy rendkívüli képviselő-testületi ülést összehívni. Kérem a képviselőket, hogy 

javaslatukat október 4-ig adják le, hogy letisztázza a Hivatal. Szerdán kiküldjük a meghívót a végleges 

listával, és a bizottságnak is van ideje ezeket megtárgyalni. 

 

Markó József: A Naposparty Kft. szerződése 2000 körül keletkezett, tehát a 98-2002-es ciklusban, én 

2006-tól voltam polgármester. Két perről volt szó, miután egy fél milliárdos tételről van szó, ezért 

nagyon szeretném, ha egy nagyon precíz, pontos beszámoló lenne erről. Az egyik per arról szólt, hogy 

az épület tulajdonjogát jogunk van megvenni 2023 körül. A másik pedig arról szólt, hogy a vendéglő, 

több területet használ annál, mint amit bérel, és emiatt kértünk mi több bérleti díjat. Ez a per lezárult, a 

másik a tulajdonjog, ami lehet, hogy szintén lezárult, de egy részletes, pontos, megbízható ügyvédi 

háttérrel rendelkező véleményt kell kapnunk erről.  

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen a pontosítást. Erről részletes beszámoló már készült, és többször be 

is lett mutatva a Képviselő-testületnek. Én a perköltség kifizetése miatt említettem meg a 

képviselőknek. 

 

Fülöp Zoltán: Némileg meglepett itt a zöldhulladék kapcsán elhangzott szám. A Felügyelőbizottság az 

utolsó információ szerint 44.000 Ft/tonna körüli árról tud és nem 56.000 Ft-ról, valamint az említett 

1500 tonna zöldhulladék mennyiségét is tisztázni kell, mert tavaly a viharkár után volt ennyi. A 

Hulladékgazdálkodási Kft.-nek az ügyét figyelemmel követi a Felügyelőbizottság és próbáljuk a 

tisztánlátást segíteni. Jelezném, hogy a múltkori testületi ülésen elhangzottak szerint egy negyedéves 

beszámolót adnék a Samsungról. Ezt szóban is jeleztem, hogy erre én kész vagyok, amennyiben a 

testület szeretné, akkor az Egyebek napirendi pontban, zárt napirendként ezt meg tudom tenni, mert 

azt gondolom, elhangozhatnak olyan dolgok, amik az önkormányzati érdeket veszélyeztethetik, de ha 

a testület ragaszkodik hozzá, elmondom nyílt ülésen is. 

 

Balogh Csaba: Lehet, hogy a 44 ezer a nettó ár volt, és az 56 ezer a bruttó. Az 1500 tonnában nincsen 

benne a viharkár, ezek a lakossági leadások, tehát több mint két és félszeresére nőtt, a viharkár még 

ezen felül van. 

 

Ujlaki Anikó (beruházási és városüzemeltetési osztályvezető): Szeretném a 24-es napirendi pontot 

levetetni a napirendek közül, mert a bizottsági üléseken elhangzott, hogy szakhatósági állásfoglalást 

kérjünk az átmeneti hajótároló raktárcsarnokkal kapcsolatban. Ezt megtettük, de nem jött még meg az 

építéshatóságtól a visszajelzés, és ezért az októberi ülésre szeretném majd bevinni. 

 

Hlavács Judit: Megnéztem, biztos, hogy az 1500 tonna viharkár nélküli mennyiség volt. 

 

Balogh Csaba: Azt javasolnám, hogy a 7-es és a 8-as napirendet cseréljük meg, úgy logikusabb lenne. 

Ez a féléves gazdálkodásról szóló beszámoló, illetve a költségvetési rendeletnek a féléves módosítása. 

 

VajdaViktória: Én pedig arra szeretnék javaslatot tenni, hogy a végén egyben tárgyaljuk az összes zárt 

napirendi ponti és így az egyebek I., II., III., IV., V. kerüljön előrébb. 

 

Balogh Csaba: Egyetértek. Tehát az Egyebek napirendi pont előre kerül a zárt ülések elé. Fülöp úr 

beszámolóját a Samsungról javaslom, hogy akkor az Egyebek végére kerüljön. Én alapvetően a nyílt 

ülést javasolnám, mert ha nincsen olyan indok, ami miatt kifejezetten zártat kell elrendelni, akkor nem 

tartom fairnek a lakossággal szemben. Kérem a képviselőket, hogy az elhangzottak alapján 

szavazzanak. 
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A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pontok 

tárgyalását: 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság nem önkormányzati képviselő 

tagjának eskütétele 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

2) Óvodai munkatervek a 2021/2022-es nevelési évre 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző  

 

3) A Gödi Kincsem Óvoda beszámolója a 2020/2021-es nevelési évről 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző  

 

4) Javaslat az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal gödi szakaszának forgalomtechnikai 

megújításának tervezése tárgyú forgalomtechnikai terv elfogadására 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

5) Javaslat a Képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

6) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

7) Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) 

önkormányzati rendelet I. félévi módosítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

8) Göd Város Önkormányzata 2021. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolója 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

9) Helyi adók mértékének módosítására vonatkozó javaslatok 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

10) A beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

11) Egyes önkormányzati tulajdonú helyiségek hasznosítására vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

  

12) Javaslat a Göd belterület 525 hrsz. alatt felvett ingatlanon álló Széchenyi Csárda 

hasznosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

13) Javaslat a Gödi Szivárvány Bölcsőde kerítésének felújításával kapcsolatban 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

14) Javaslat a Településellátó Szervezet gazdasági igazgatóhelyettesének határozott idejű 

megbízásának meghosszabbítására  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

15) Az 501/2021. (VIII. 31.) Ök. határozat kiegészítése  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  
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16) Gyermekorvosi körzetek módosítása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

17) A Gödön működő általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

18) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi pályázati fordulójához való 

csatlakozás 

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök  

 

19) Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai ösztöndíjpályázat 

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök  

 

20) Lenkey János tiszteletére emlékkő-elhelyezés 5637/2 hrsz. alatt - településképi bejelentés 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester és Nagy Éva főépítészi irodavezető  

 

21) Javaslat a „Jávorka utcai átfolyás megszüntetése és akadálymentesítési munkálatok” 

tárgyú beszerzési eljárás lezárása 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

22) Javaslat közterületi térfigyelő kamerarendszer bekötési pontjain kábeles szolgáltatásra 

vonatkozó előfizetői szerződés jóváhagyására  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

23) Javaslat az „Útépítési tervek elkészítése Gödön” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és 

felhatalmazás szerződéskötésre  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

24) Javaslat az alsógödi vasútállomás gyalogos felüljáró elbontásával kapcsolatban  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

25) Javaslat Nevelek városrész útjainak terveztetésére 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

26) Döntés a Sződi utcának a Kálmán utca és a Vasút utca közé eső szakaszának szilárd 

burkolattal történő ellátására 

Előterjesztő: dr. Pintér György képviselő, PEKJB elnök 

 

Egyebek  

I. Javaslat a Kiserdei Civil Tanya üzemeltetésére 

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök 

II. Az 502/2021. (VIII.31.) Ök. határozat módosítása 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

III. Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának 

rendjéről szó helyi rendelet módosítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

IV. Gödi Kincsem Óvoda - pótelőirányzat biztosítása működési kiadásokhoz 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

V. A Göd belterület 3255/2 hrsz. alatti ingatlan (Kalandpark részterület) 

bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

VII. Fülöp Zoltán képviselő szóbeli beszámolója a Samsunggal kapcsolatos 

tárgyalásokról 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán képviselő 



418 

 

VI. Javaslat a Pest Megyei kitüntető díjakra (zárt ülés) 

Előterjesztő: Vajda Viktória képviselő 

 

27) Az Önkormányzat egyezségkötése a Normaland Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű 

Társaság által kezdeményezett polgári perben (zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

28) Javaslat a Salkaházi Sára Díj 2021. évi adományozására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök 

  

29) Javaslat a „Göd közvilágításfejlesztés-kivitelezés” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás 

lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés) 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

30) Javaslat a „Göd, Bozóky Gyula tér Dny-i térnegyed-kivitelezés” tárgyú EKR-es 

beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés) 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

31) Javaslat közbeszerzési tanácsadóval történő szerződéskötésre (zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság nem önkormányzati képviselő tagjának 

eskütétele 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

Balogh Csaba szólítja dr. Karaszek Szabolcsot, hogy az ülésteremben megjelentek előtt tegye le 

esküjét a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság külsős tagjaként történő 

megválasztására tekintettel. 

 

dr. Karaszek Szabolcs a Képviselő-testület előtt az alábbi esküt teszi és erről esküokmányt ír alá: 

 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a Városfejlesztési 

és Környezetvédelmi bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat a Göd város fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!” 

 

2) Óvodai munkatervek a 2021/2022-es nevelési évre 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Nem kívánom kiegészíteni az előterjesztést, annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy 

nem csak a jogszabályi előírásoknak felel meg ez a dokumentum, hanem az Oktatási Hivatal által 

meghatározott irányelveknek is. Amire viszont fölhívnám a figyelmet, az, hogy a munkatervre két 

szavazás lesz szükséges, mert egy előterjesztésen belül szerepel a két óvoda, tehát két határozati 

javaslat, a két óvodára vonatkozóan. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy a Kincsem Óvodának a munkatervét fogadják el. 

  

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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505/2021. (IX. 30.) Ök. határozat  

  

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

hozzájárul a Gödi Kincsem Óvoda 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

végrehajtásához. A munkaterv ezen határozat mellékletét képezi.  

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester  

Hivatali felelős: dr. Kármán Gábor aljegyző 

Határidő: azonnal  

 

Melléklet az 505/2021. (IX. 30.) Ök. határozathoz: 
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 Balogh Csaba: Kérem, hogy szavazzanak a Gödi Kastély Óvoda munkatervéről. 
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A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

506/2021. (IX. 30.) Ök. határozat  

   

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

hozzájárul a Gödi Kastély Óvoda 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

végrehajtásához. A munkaterv ezen határozat mellékletét képezi.  

   

Felelős: Balogh Csaba polgármester  

Hivatali felelős: dr. Kármán Gábor aljegyző 

Határidő: azonnal  

 

Melléklet az 506/2021. (IX. 30.) Ök. határozathoz: 
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3) A Gödi Kincsem Óvoda beszámolója a 2020/2021-es nevelési évről 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Itt egy szavazásra lesz szükség, és szintén a beszámoló nem csak a jogszabályi 

előírásokat, hanem az Oktatási Hivatalnak az irányelveinek megfelelően tartalmazza a beszámolót. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

507/2021. (IX. 30.) Ök. határozat  

  

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a Gödi Kincsem Óvoda 2020/2021. nevelési évről szóló beszámolót elfogadja. A 

beszámoló ezen határozat mellékletét képezi.  

  

Felelős: Balogh Csaba polgármester  

Hivatali felelős: dr. Kármán Gábor aljegyző 

Határidő: azonnal  

 

Melléklet az 507/2021. (IX. 30.) Ök. határozathoz:  
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4) Javaslat az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal gödi szakaszának forgalomtechnikai 

megújításának tervezése tárgyú forgalomtechnikai terv elfogadására 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Ujlaki Anikó: A tavaly október 26-i döntés alapján elkészült az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal 

forgalomtechnikai jelzéseinek megújítását célzó terv, ezt a tervet szükséges elfogadni. Van benne „A” 

és „B” opció, ami a bruttó 8 millió forintos kivitelezési költségen felül két változatot tartalmaz. A 

tervező urat meg szeretném kérni, hogy nagyon röviden mutassa be ezt a két változatot. Lényegében a 

tervet már több körben egyeztettük, a módosítási javaslatokat a tervező az anyagon átvezette.  

 

Bereczky Ákos (tervező): A teljes nyomvonalra tervezünk. Van egy szakasz Felsőgödön, ahol a gáton 

halad a kerékpárút, ott megpróbálunk egy alternatív nyomvonalat is adni azoknak, akik gyorsan 

szeretnének haladni. Számukra az Attila utcán keresztül biztosítanánk egy olyan útvonalat, ami nem 

hosszabb, és azon is gyorsan tudnak haladni, ki tudják kerülni a konfliktusos részt, ezzel kívánjuk 

csökkenteni a gyalogos-kerékpáros konfliktusokat, amik esetleg előfordulnak a gáton. Ennek a 

megoldásnak két visszakötése lehetséges, a Regős utcán, vagy a Határ utcán kell visszatérni a gátra. A 

Regős utca végig le van burkolva, csak a gátra felvezető szakasz, kb. 30 méter hosszban burkolatlan. 

Tehát az általunk „A” verziónak nevezett részen kb. ezt a 30 méter burkolatot, és egy kerékpárút 

pályaszerkezetet kellene megépíteni. Ennek a költségét körülbelül 2,5-3 millió forintra becsültük. Míg 

a Határ utca az Attila utcától teljes hosszban burkolatlan jelenleg, ott útépítésre, egy szélesebb 

pályaszerkezetre van szükség. Plusz kiegészítőleg egy új rámpát kell építeni, kb. 30 méter hosszú 

távon. Ennek a költségét becsültük kb. 30 millió forintra, ez a „B” verzió. A Határ utcai az bizonyos 

értelemben nagyvonalú, gyakorlatilag a beépített terület határán kezdődik, tehát távlatban mindenképp 

mi ezt javasoltuk. A másik meg egyszerűbb, kézenfekvőbb és gyorsabban megoldható, tehát akár 

ütemezhető. 

 

Fülöp Zoltán: A tervezetet a VKB-n megtárgyaltuk, és egyértelműen a „B” verziót tartottuk 

támogatandónak és hasznosnak. A 90 fokos kanyar miatt is funkcionálisan mindenképpen szükséges a 

„B” verzió, nem érdemes az egyszerűbb változatot megcsinálni, mert az látszatmegoldás.  

 

Hlavács Judit: Amit Fülöp Zoltán most elmondott, az tökéletesen igaz, és mindenképpen hosszabb 

távon a Határ utcai megoldást érdemes és kell is megépíteni. Azonban az Önkormányzat 

költségvetésének jelenlegi állása alapján mégiscsak az egyszerűbb és lényegesen olcsóbb, 

tizedannyiba kerülő „A” verziót támogatom. Annak ellenére, hogy ez az én körzetem, és nyilván jól 

jönne ott még egy utcának a leaszfaltozása, erre a jelen helyzetben az Önkormányzatnak nincs kerete.  

 

Vajda Viktória: Szeretném megköszönni a tervezőknek és a tervezők csapatának a lelkiismeretes és 

komoly munkát, mert ez nagyon sokban fogja segíteni a gödiek közlekedését. A lakosokat kell majd 

érdemben tájékoztatni, illetve kihelyezni tájékoztató táblákat oda, ahol forgalmirend-változás van. A 

lakó- pihenő övezetek kijelölésének is nagyon örülök és az egyirányú utcák biciklisek számára 

kétirányúvá tételének is. A Városfejlesztési Bizottságon a „B” opcióra szavaztam, éppen ezért, amit 

Fülöp Zoltán elmondott, de látva a költségvetést és az egyéb, ma elénk kerülő témákat én is az „A” 

verziót szeretném javasolni. 

 

Balogh Csaba: Kérem, hogy először az „A” verzióról szavazzanak a képviselők. 

 

A Képviselő-testület szavazata az „A” javaslatra: 6 „igen”, 3 „nem” 2 „tartózkodás”. 

 

Balogh Csaba: Kérem, hogy a „B” verzióra szavazzanak a képviselők. 

 

A Képviselő-testület szavazata a „B” javaslatra: 6 „igen”, 1 „nem” 4 „tartózkodás”.  
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Balogh Csaba: El kell dönteni, hogy akkor az „A” vagy a „B” verzió legyen. Én azt gondolom, hogy a 

költségvetés egyértelműen azt indikálja, hogy az elsőt tudjuk csak bevállalni. Most nem tudunk 

nekikezdeni egy olyan beruházásnak, aminek egyértelműen tudjuk, hogy nem lesz fedezete.  

 

Fülöp Zoltán: A pénzügyi tájékoztatót most az ülés előtt kaptuk meg. Tehát a költségvetési helyzettel 

kapcsolatos felvetéseket eddig viszonylag nehezen tudták a képviselők áttekinteni. A pénzügyi 

tájékoztató nem támasztja alá azt, amit polgármester úr mond. Egyelőre nem látszik a képviselőknek 

kiküldött anyagból, hogy valóban annyira kritikus lenne a helyzet, úgyhogy, ha már itt polgármester úr 

szavazás közben újra megnyitotta a vitát, akkor kénytelen vagyok azt mondani, hogy a 

látszatmegoldás a legdrágább. Még akkor is, hogyha most kevesebbe kerül, de hosszú távon 

felesleges. 

 

Lőrincz László: A koncepció alapján egyértelműen a „B” verzió támogatandó, mert az egy hosszú 

távú, a másik pénzkidobás, hogyha úgy is meg kell csinálni. A szakember is javasolta, hogy olyan 

balesetveszélyes kanyarokat ne tegyünk bele, amit abban az esetben bele kéne tenni. Javasolnám 

polgármester úrnak, hogy a pénzügyi helyzet tudatában ismételjük meg a szavazást.  

 

Hlavács Judit: Én azt gondolom, hogy egy tervező nem tervez látszatmegoldást. Tehát, hogyha ez a 

megoldás nem lenne alkalmas, akkor nem javasolták volna. Akkor sem felesleges megoldás, hogyha 

később lesz pénzünk megcsinálni a másik irányt is. A kérdésem az aljegyző úrhoz, hogy mi a teendő 

ilyenkor, amikor egy „A” és egy „B” változat egyenlő szavazatot kapott, mi a jogszerű eljárás a 

Képviselő-testületnek? 

 

Lőrincz László: A tervező úr kapott egy felkérést, az alapján tervezett egy kevésbé jó, meg egy jobb 

megoldást. Illetve az előadásából egyértelműen elhangzott, hogy egy 90 fokos kanyar van benne, ami 

egy kerékpárúton nem biztos, hogy jó ötlet. 

 

Hlavács Judit: Jelenleg a Bocskai útról a kerékpárútra fölhajtó szakasz egy ugyanolyan 90 fokos 

kanyar. Nyilvánvalóan ideálisabb, ha nem 90 fokos. Kétségtelenül jobb variáció a Határ út, szerintem 

ezen senki nem vitatkozik. 

 

Szilágyi László: Szerintem úgy is lehet értelmezni a 6-6-os felállást, hogy legyen egy „C” változat is 

esetleg, tehát mind a kettőt. 

 

Fülöp Zoltán: Az a javaslatom, hogy zárjuk le a vitát, és szavazzunk újra, esetleg egy olyan választó 

szavazással, hogy „A”, vagy „B” változat. 

 

Balogh Csaba: A 6-6 igen szavazat csak úgy jöhetett össze, hogyha többre is szavazott valaki. 

Úgyhogy most egyértelműsíteni szeretném, hogy az „A” opcióval szeretném megszavaztatni az 

előterjesztésben szereplő határozatot. Kérem, hogy vagy az „A” vagy a „B” verzióra szavazzanak. Ha 

az „A” elfogadásra kerül, akkor a „B”-t nem fogom megszavaztatni.  

 

A Képviselő-testület az „A” verziót 4 „igen”, 1 „nem”, 6 „tartózkodás” mellett elutasította.  

 

Balogh Csaba: Kérem, szavazzanak a határozati javaslatban szereplő „B” opcióról. 

 

A Képviselő-testület a „B” verziót elfogadva, 8 „igen”, 3 „tartózkodás” mellett az alábbi határozatot 

hozta:  
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508/2021. (IX. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy elfogadja az Értékterv Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által készített, 

145/2021. tervszámú az „EUROVELO 6 kerékpáros útvonal gödi szakaszának 

forgalomtechnikai megújításának tervezése” tárgyú forgalomtechnikai tervet. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az elkészült terv alapján, a 

forgalomtechnikai kivitelezésre vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatására. 

 

Forrás: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe szükséges betervezni a terv alapján történő 

forgalomtechnikai kivitelezésére bruttó 9 millió forintot + Attila utcai gyalogos-kerékpár zóna 

kialakítása („B”) opció szerint 32 M Ft összeget. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal (terv elfogadása), 2022.03.31. (beszerzési eljárás zárása) 

 

5) Javaslat a Képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Fülöp úr mondta azt, hogy most kapta meg csak a pénzügyi tájékoztatót a 2021. 

szeptember 29-i állapotról, ezért nem érzi, hogy kellően tájékozott lenne arról, hogy költségvetési 

témában bármi véleményt megfogalmazzon. 

 

Fülöp Zoltán képviselő elhagyja az üléstermet. 

 

Eléggé régóta hangsúlyozom azt, hogy rosszul áll hosszú távon nézve a város költségvetése, mert azok 

után, hogy elvették a különleges gazdasági övezetből az összes adót, tehát nem csak az iparűzési adót, 

amit a termelés után fizetne, hanem az összeset, az építmény- és telekadót is, amiből korábban 

egyébként nagyjából 400 millió forint bevétel volt. Gyakran jeleztem, tehát folyamatosan tudhattak 

arról a képviselők, a költségvetést is úgy terjesztettem be, amiben már volt egy prognosztizáció arra, 

hogy a következő évben 900 millió forintos működési hiánnyal számolhatunk. Én az év során 

mondtam, hogy folyamatosan lobbizni, tenni fogok azért, hogy minél több bevételünk legyen és minél 

több hatékonyságfejlesztési előterjesztésem legyen, aminek köszönhetően egyeztettünk pénzügyi 

osztályvezető asszonnyal. Az év elejéhez képest akár 260 millió forinttal több forrással is 

számolhatunk, több bevétellel, és több mint 200 millió forinttal sikerült csökkenteni a költségeket. Ez 

egy előrelépés, de még továbbra is 440 millió forint hiányra kell forrást találjunk. Van még egy-két 

hónapunk rá, hogy megtaláljuk ezt a megoldást.  

 

Fülöp Zoltán képviselő visszatért az ülésterembe.  

 

Balogh Csaba: Az én felelősségem lesz az, hogy találjak majd egy jó megoldást a költségvetésre, de én 

is csak a hozott anyagból dolgozhatok. Ha jövőre nem tudjuk ledolgozni a 440 millió forintos 

működési hiányt, az önként vállalt feladatainkat nem tudjuk ellátni. Az SZMSZ-ünkben meg kellett 

határozni az önként és a kötelezően vállalt feladatainkat. Az önként vállaltakat nem biztos, hogy 

tudjuk biztosítani, sőt, meg kell fontolni ezeknek a kivezetését legalább az SZMSZ-ből, hogy ne 

vállalt feladatunk legyen például a vérvételnek a megszervezése, de ezt szerintem a lakosok nagyon 

hiányolnák. A melegvizű strand, szabadstrandnak az üzemeltetése, az albérlők háza, szociális pénzbeli 

és természetbeni juttatások, ezek önként vállalt feladataink. Ezeknek az összessége sem tudná azt a 

440 millió forintos hiányt kompenzálni. Amivel még lehet dolgozni, az egyéb kiadásaink csökkentése. 

Csökkentsük a közterületi fűkaszálásoknak a mennyiségét egy évben, vagy csökkentsük az éjszakai 
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közvilágításnak a mennyiségét? Városi rendezvényeken ne legyen álló fogadás? Ezeket teszik kockára 

azzal, hogy ha a 440 millió forintos hiányhoz ragaszkodnak. A 440 millió forintos hiány az adónak a 

helyreállításával és a fölösleges beruházások ignorálásával, elengedésével van kalkulálva. Mindent 

meg kell tennünk azért, hogy le tudjuk ezt dolgozni, mert 440 millió forint az például több, mint a 

Kincsem Óvodának, a Művelődési Háznak és a Könyvtárnak az éves költségvetése együttvéve. Most 

még van olyan telke az Önkormányzatnak, aminek a hasznosításával egy évet még lehet, hogy ki 

tudunk húzni, de ez működési kiadás. Hogyha nem fogunk tudni folyamatosan bevételt generálni, 

akkor előbb-utóbb eljut oda a város, hogy csődöt kell, hogy jelentsen. Nem tudjuk biztosítani ezeket a 

kiadásokat akkor, hogyha nem a megtérülő beruházásokra költ csak az Önkormányzat. 

 

Markó József: A városnak nagyon sok nehéz időszaka volt, amikor 4 milliárd forint hiteltartozása volt, 

és itt vagyunk, túlléptünk ezen. Most is túl kell lépni, de nem az lehet az irány, hogy elveszem a 

lehetőségeket, vagy csökkentem, vagy föladom. Tehát muszáj a külső kapcsolatok jóindulatát, 

együttműködését, kompromisszumkészségét fölhasználni. A pénzügyi tájékoztatóban az van, hogy 3 

milliárd forint az Önkormányzat pénzmaradványa, de hogy ez mennyire terhelt, milyen 

kötelezettségvállalással, azt én ebből nem láttam. Hol van ez, hogy gazdálkodnak vele? Megpróbáltuk 

valamilyen módon ezt a pénzt értékén tartani, vagy ott hever a számlánkon, és előbb-utóbb 

elinflálódik? Miért van a TESZ-nél 100 millió forint készpénz?  

 

Balogh Csaba: Most a munkatervekről kell először döntést hozni. Volt már, hogy szóban egyeztettünk 

arról, hogy mi legyen a munkarendje az Önkormányzatnak, Képviselő-testületnek, hogy legyen idő 

fölkészülni minden előterjesztésből. Technikai szavazásnak ítélem, de hogyha van kérdésük, akkor 

tegyék föl.  

 

Lenkei György: A polgármester úr elsorolta, hogy mit lehetne esetleg megszüntetni az önként vállalt 

kötelezettségek közül: a vérvételt, albérlők házát, szociális kiadásokat, de ezek kis összegek a többihez 

képest. A vérvétel költsége százezer forint körül van havonta, az albérlők háza egész évben pár millió. 

A szociális kiadásokat pedig a megszabott keretek között tartjuk. Pillanatnyilag ott tartunk, hogy az 

ötvenmilliós kiindulásból még mindig 20 millió forintunk van, tehát szó sincs arról, hogy szórjuk a 

pénzt. Szerintem ne menjünk bele ilyenbe kérdésekbe, hogy mi mennyibe kerül?  

 

Lőrincz László: Mennyire lesz most tartós ez a munkaterv? Most nem sikerült tartanunk a munkaterv 

szerinti ülést. Kérésem a polgármester úrhoz, hogy az ülések későbbi időpontban legyenek, ez a 10 

órás kezdés nem jó azoknak, akik munkahellyel rendelkeznek. Nem feltétlenül azért, mert nem 

engedik el a képviselőket, de ott a felgyülemlett munka, és a helyettesítés belső konfliktusokat okoz. 

Én arra szeretném kérni a polgármester urat, hogy ha lehet, akkor a délutáni órákra próbáljuk az ülések 

kezdését tenni. 

 

Balogh Csaba: Szerintem van értelme a szavazásnak, mert ez az a lehetőség, ahol kinyilatkoztathatják 

a képviselők, hogy van-e konszenzus, vagy csak kompromisszum. Ez egy hasznos visszajelzés. 

Megértem azt, hogy egyesekben konfliktust szülhet az, hogy el kell kéredzkedniük és helyettesítést 

kell kérniük. Most 18 önkormányzati dolgozó ül ebben a teremben. Vannak közöttük olyanok, akik 

anyák, és olyanok, akik egyedül nevelik a gyermeküket. Nekik nem a helyettesítést kell elintézniük, 

hanem azt, hogy ki fog vigyázni a gyermekükre addig, amikor az éjszakákba nyúlóan itt dolgozunk 

még a munkaidő lejárta után. Összességében latolgattam a helyzetet, és mivel önöket abszolúte 

támogatja a törvény, a helyettesítést el kell intéznie a munkáltatójának.  

 

Lőrincz László: Polgármester úr inkább bevállalja azt a lehetőséget, hogy mondjuk most Pintér úr nem 

tud itt lenni az ülésen, azáltal, hogy egyszerűen más időpontban hívta össze az ülést, mint ami a 

határozatban, a munkatervben szerepelt.  
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Balogh Csaba: Nagyon sajnálom, hogy Pintér úr valóban nem tud itt lenni egy céges rendezvény miatt. 

Van-e akkor további hozzáfűznivaló, kérdés a munkatervhez kapcsolatosan? Akkor kérem a 

képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

A Képviselő-testület 9 „igen”, 1 „nem” és 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

509/2021. (IX. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 2021. évi munkatervének meghatározásáról szóló – a 

399/2021. (VI. 28.) önkormányzati határozattal módosított – 20/2021. (I. 25.) önkormányzati 

határozat 

 

a) 2021. október-december hónapokra vonatkozó munkatervi rendelkezéseit az alábbiak 

szerint módosítja:  

 

2021. OKTÓBER 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2021. október 28. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2021. október 18. (hétfő) 15.00 óra 

 

1) Helyi adórendeletek módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

2) A lakás- és helyiséggazdálkodás során alkalmazott bérletidíj-tételek felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PEKJB, SZELB 

 

Egyebek 

 

2021. NOVEMBER 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2021. november 25. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2021. november 15. (hétfő) 15.00 óra 

 

1) Adóztatásról szóló jegyzői beszámoló 

Előterjesztő: jegyző 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

2) Köztemetői díjmértékek felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

3) Városi ünnepségek 2022. évi tervezete 

Előterjesztő: kommunikációért felelős alpolgármester 

Véleményező bizottság: --- 

 

4) Településfejlesztési Koncepció, Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet 

elfogadása 

Előterjesztő: főépítész, főépítészi irodavezető 

Véleményező bizottság: PEKJB, VKB 

 

Egyebek 
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2021. DECEMBER 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2021. december 16. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2021. december 6. (hétfő) 15.00 óra 

1) 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Előterjesztő: jegyző 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

2) A Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PEKJB, SZELB, VKB 

 

3) Közterülethasználati díjtételek felülvizsgálata 

Előterjesztő: jegyző 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

4) Helyi buszközlekedés viteldíjainak felülvizsgálata 

Előterjesztő: jegyző 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

5) „Az Év Pedagógusa Díj”, a „Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj”, továbbá a 

„Göd Város Alkotó- és Előadóművész Díj” adományozása 

Előterjesztő: SZELB elnöke, intézményvezető 

Véleményező bizottság: SZELB 

 

Egyebek” 

 

b) a 2021. szeptember 14. napjára tervezett közmeghallgatás időpontját a 482/2021. (VIII. 31.) 

önkormányzati határozatra tekintettel 2021. szeptember 13. napjára módosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

6) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A Hivatalnak voltak technikai javaslatai elsősorban, amiket át kellene vezetni. A 

Pénzügyi bizottsági ülésen módosító javaslatként felmerült, hogy legyen tisztázva a tulajdonosi 

hozzájárulás hatásköre. Illetve a bizottság nevében Lenkei úr mondta, hogy legyen a különleges 

szenzitív adatokat tartalmazó előterjesztéseknek egy eltérő munkarendje, az ne kerüljön bele a 

meghívóba a képviselőknek, hanem csak elérhető legyen külön kérésre annak az anyaga. Ezeket 

befogadtam, a módosító javalat kiment a Képviselő-testületnek. Felkérem a képviselőket a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 7 „igen”, 4 „tartózkodás” szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

23/2021. (...) önkormányzati rendelete 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá 
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a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A bizottsági döntést nem igénylő írásbeli előterjesztéseket, valamint az előterjesztésekhez csatolt 

anyagot az előterjesztőnek, illetve annak készítőjének a képviselő-testületi ülés előtt 10 nappal 15 

óráig, a bizottsági tárgyalást igénylő anyagot pedig a bizottsági ülést megelőzően 8 nappal 15 óráig a 

Polgármesteri Hivatal titkárságán le kell adni. Az anyagleadási határidőt követően a 

jegyzőkönyvvezetők továbbítják a beérkezett előterjesztéseket a Képviselő-testület, illetve a 

bizottságok tagjainak.” 

 

(2) A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 12. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3a) A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság felé beterjesztett különleges (szenzitív) 

adatokat tartalmazó kérelmek alapján készült előterjesztések - a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően - 

a képviselők és a bizottsági tagok részére előzetesen nem kerülnek kiküldésre, azokat kizárólag a 

bizottság ülésén tekinthetik meg.” 

 

2. § 

 

(1) A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

(A Képviselő-testület név szerinti szavazást rendel el:) 

„d) önkormányzati tulajdonról való rendelkezéskor (a dolog birtokának, használatának vagy 

hasznainak szedésére vonatkozó jog tartós, 1 éven túli átengedése, biztosítékul adása vagy más 

módon való megterhelése, továbbá a tulajdonjog másra történő átruházása).” 

 

(2) A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A titkos szavazásra az Mötv. 48. § (4) bekezdése az irányadó, annak alkalmazásáról az Mötv. 46. 

§ (2) bekezdésében meghatározott esetekben legalább hat képviselő kérelmére a Képviselő-testület 

dönthet.” 

3. § 

 

(1) A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

(3) A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 
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1. melléklet 

 

1. A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet I. része a következő 45a. ponttal egészül ki: 

„45a. Lefolytatja a településképi eljárásokat és dönt azok ügyében, kivéve amelyben az Önkormányzat 

kérelmezőként, vagy saját tulajdonú ingatlan által érintett.” 

 

2. melléklet 

 

1. A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő 20. ponttal egészül ki: 

„20. Lefolytatja a településképi eljárásokat és dönt azok ügyében amennyiben azok önkormányzati 

tulajdonú ingatlant érintenek, vagy a kérelmező maga az Önkormányzat.” 

 

3. melléklet 

 

1. A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklet cím szövege helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

„Bizottsági ülésekre - a 12. § (3a) bekezdésében foglaltakra tekintettel - meghívót és az előterjesztések 

teljes anyagát kapják:” 

 

7) Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet I. félévi módosítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Én is látom a lehetőséget, hogy lenne olyan beruházás most Göd város életében, ami 

megtérülő beruházás lenne, és így még akár hitellel is érdemes lenne számolnunk. Az a helyzet, hogy 

sokat szigorított azóta az állam a hiteladás szabályain. Markó úr is és Lenkei úr is említette, hogy 

kapcsolatokat kell építeni, és ezáltal plusz forrásokat szerezni. Ez az, amit hangsúlyoztam, állandóan 

kiemelem, hogy folyamatosan keresem ezeket a befolyásos személyeket, akik a 23 ezer lakosnak az 

igényét meghallgatják.  

 

Szilágyi László: Itt a fő probléma az abból fakad, hogy a városi költségvetés hiányban szenved. Én 

már tavaly is jeleztem, hogy ennek a megoldása az, hogy minél több helyre el kell jutni, tárgyalni és 

beszélgetni. Tavalyi évben a Samsung vonatkozásában a KSH szerint szociális hozzájárulási adót, 

közel 200 millió forintot kellett befizetni, de csak arra az egy évre. Kérvényezni kellett volna, akár az 

államtitkár úrnál, vagy az országgyűlési képviselővel egyeztetni, hogy ezt az összeget ne kelljen 

befizetni. A Belügyminisztériummal, országgyűlési képviselővel le kell ülni beszélgetni, megoldást 

találni, szerintem ők teljesen egyértelműen segítenék azt, hogy Göd ne menjen gazdasági csődbe. 

 

Balogh Csaba: A szolidaritási hozzájárulás kapcsán megjegyezném, hogy kértük az elengedését, de 

arra hivatkozva, hogy ez a szabály és csak így adhatják a kivetéseket és a behajtásokat, muszáj 

egyszerűen beszedniük ezt a 200 millió forintot, nem engedték el a szolidaritási hozzájárulást. 

Mentünk Pest Megyéhez is, felsoroltuk az összes beruházási tervet, ami nálunk készen van. Az utak 

fejlesztése közül azt akarták támogatni, ami nem gödi, hanem állami fenntartású utat érint. 

Beleegyeztünk, de kértünk más támogatást is, például a véderdőt, amit a leginkább szeretnének a 

lakosok. Sajnos még napirendre sem vették az elküldött előterjesztést, a többi város pedig már kapja a 

támogatásokat.  

 

Fülöp Zoltán: Nézem Göd Város Önkormányzatának 2021. év első féléves gazdálkodásáról szóló 

beszámoló indoklása című dokumentumot, és azt gondolom, hogy érdemi információt nem tartalmaz. 
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A bevételek mellett nincsen legalább egy fél mondat, hogy ez a bevételi előirányzat és kiadási 

előirányzat teljesülés, ez az éves szinthez van viszonyítva, vagy az első féléveshez. Valószínű, hogy az 

éves szinthez viszonyul. Engem érdekelne képviselőként, hogy ez most egy trendet jelez, vagy éven 

belüli egyenetlenséget mutat? Vajon a második félévben is számíthatunk-e ugyanilyen arányú 

teljesülésre, mert ez időarányosan nézve, ez bőven 50% fölött van, felette van az eredeti tervnek, tehát 

innentől kezdve egyáltalán nem annyira sötét a kép. A kérdés az, hogy a kiadások mennyire 

időarányosak, van-e az éves lefutásban eltérés? Képviselőként azt látom, hogy féléves arányosításban 

ez 80 százalékos teljesülés. Év végéig is ezt a 80 százalékos teljesülést fogjuk-e látni? Tehát ebből az 

első féléves beszámolóból nincs fogalmunk arról, hogyan állunk valójában. 

 

VajdaViktória: Belügyminisztériumi pályázatot is nyertünk idén, az EMMI-vel való országgyűlési 

képviselőn keresztül történő egyeztetések során is kaptunk több millió forintot, tehát ezeket a köröket 

már sikerrel megfutottuk.  

 

Hlavács Judit: Ez az a beszámoló, amit régóta kértek itt a képviselők, a pillanatnyi anyagi helyzetről 

szól, mennyi van most a számlán. Semmit nem árul el arról valóban, hogy a költségvetésünkben 

mennyi az, ami már le van kötve feladatra. Az a napirendi pont, amiről most szó van, a költségvetési 

beszámoló, illetve majd aztán utána a módosítás, ami ebből következik. Azt gondolom, hogy akiben 

egy minimális felelősségérzet van, az nem költi el azt a pénzt, amit még nem kapott meg a város. 

Hiába dönt a képviselő-testületi többség arról, hogy harminc millióért majd megépül a bicikliút, ha 

nincsen rá költségvetési fedezet. Ha az „A” változatot, az olcsóbbat választottuk volna, akkor 

belátható időn belül járható lenne a másik útvonal.  

 

Szilágyi László: Elhangzott a Duna út felújítása, ami Felsőgödön található, a lakosok napi szinten 

használják. Polgármester úrnál kétszer is járt a Göd Fejlődését frakció az előterjesztése előtt a véderdő 

ügyében. Egyszer napirendi pontra se került, egyszer pedig szavazásra se. Mint a körzetnek a 

képviselője, nagyon támogatnám a véderdő megvalósulását, és ezzel kapcsolatosan én a megye 

elnökével fogok is egyeztetni, hogy ez minél hamarabb megtörténjen. De van egy megyei képviselőnk, 

aki szerintem erről tud tájékoztatást adni. Működés szempontjából van hiányunk, de egyébként közel 

500 millió forintot kaptunk bölcsőde építésére, de ez a pályázat visszamondásra kerül. 

 

Fülöp Zoltán: Polgármester úr indítványára és jóváhagyására 2020. évben jelentős bértömegnövekedés 

történt. Akkor még a testület bízott abban, hogy a Samsung adója fedezni fogja ezt, de nem lett 

adóbevétel, ezért javasoltam azt jelentősen csökkenteni. Ez sajnos nem talált meghallgatásra. A 

polgármester úr által mondott és egyébként semmivel alá nem támasztott 440 milliós hiány, meg a 

kötelezően a költségvetésben bennmaradó bértömegnövekedés nagyságrendileg közel van egymáshoz. 

Megnyugtató lenne, ha a vakra bemondott számok helyett a képviselők és a lakosok által is érthető, 

világos, áttekinthető információkat kapnánk. Az első félévről szóló költségvetési beszámoló 

mindenfajta részletezés nélkül messze nem alkalmas arra, hogy a valóságot megítéljük, és végképp 

nem alkalmas arra, hogy elhiggyünk számokat, amiről semmilyen indoklás nincs.  

 

Vajda Viktória képviselő elhagyta az üléstermet. 

 

Balogh Csaba: Nagyon sajnálom, hogy Fülöp úr a béremelést sérelmezi. De ha féltékeny a 

közalkalmazottak fizetésére, akkor van a megújult göd.hu oldalunkon néhány álláshirdetés, javaslom, 

hogy akkor pályázza meg azokat. 

 

Markó József: Nehéz helyzetben van, ezt látjuk, mi sem vagyunk tapasztalatlanok ebben a kérdésben. 

Én például semmit nem tudok arról, hogy mit tárgyalt és kivel, tehát nem jut el hozzám az információ. 

Itt a képviselőkkel vagyunk néhányan, akiknek lenne némi lehetősége, szava érdekérvényesítésre. A 

polgármester úr személye láthatóan nem igazán illeszkedik bele Pest Megyébe, a feléjük és más 
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hivatalos személyek felé való kommunikációja rombolják a lehetőségeit. Fontosabb lenne az a 

kapcsolatépítés, amivel a város jobb helyzetbe jutna.  

 

Fülöp Zoltán: A polgármester úr mai napon elhangzott számos személyeskedő megjegyzése mind-

mind a konfliktus irányába hatnak. 

 

Andrejka Zombor: Alapvetően én azt gondolom, hogy nekünk itt a gödi önkormányzatnál ugyanaz a 

célunk, hogy a város fejlődése érdekében döntéseket hozzunk, még akkor is, ha adott esetben azok 

nehezek, illetve a lakosság többségének az érdekét mindig előtérbe helyezzük. A polgármesterünk 

többségi döntés alapján került a pozíciójába, és amíg a mandátuma kitart, addig nekünk, függetlenül 

attól, hogy milyen színben vagyunk a testületben, őt kell támogatnunk. Szilágyi úr felvetését, hogy ő a 

megyei elnökkel külön személyesen találkozik, nem tartom jó ötletnek, mert komolytalanná teszi a 

testületet, illetve a polgármesterünket. Fontos lenne, és mindannyiunknak előnyére válna, ha a frakció 

a polgármester úrral tudna megbeszéléseket folytatni, mediálni azokat a folyamatokat, amik most úgy 

néz ki, hogy zátonyra futott helyzetben vannak. 

 

Vajda Viktória képviselő visszaérkezett az ülésterembe. 

 

Hlavács Judit: Én ott voltam a Pénzügyi Bizottság ülésén, és tudom, hogy ezt a pontot elfogadták. 

Javaslom, hogy Fülöp Zoltán kérdéseire a pénzügyi osztályvezető adjon választ. Én látom a jó 

szándékot abban, hogy felajánlották a segítséget a polgármesternek, de azért szeretném felhívni a 

figyelmet, hogy itt van egy polgármester, akit megválasztottak, aki a törvény szerint is képviseli a 

Képviselő-testületet, és ha itt mi egy testületi ülésen véleményezzük, hogy neki mit kéne csinálni, meg 

hogyan, az nem viszi előre a várost. 

 

Lenkei György: Az Alkotmány talán 10. §-ában leszögezi azt, hogy a testületé a végső döntés. A 

testületnek kötelessége támogatni a polgármester urat, amennyiben azt a döntést favorizálja, amit a 

testület többsége meghatározott. Ez esetben biztos vagyok benne, hogy teljes mellszélességgel 

mondhatja azt, hogy a testület mögötte áll. Messzemenőleg egyetértek, és nyilván polgármester úr is 

megerősíti, ahányszor ő megkeresett, akár engem személyesen, akár mint frakcióvezetőt, mindig 

örömmel és készséggel álltam rendelkezésére, egyeztetésre, akár egy privát beszélgetés folyamán is, 

akár hivatalosan is, és ezt mondhatom a frakciótársaim nevében is, mi bármikor készek vagyunk 

egyeztetésre.  

 

Balogh Csaba: Emlékeztetőnek mondanám, hogy a Pénzügyi Bizottság egyhangúan megszavazta, 

elfogadta a költségvetés-módosítási javaslatot. Fülöp úr a kérdéseire szeretett volna választ kapni, 

ezért megadom a szót Kovács Krisztának.  

 

Kovács Krisztina (pénzügyi osztályvezető): Nem vagyok teljesen képben, hogy melyik napirendet 

tárgyaljuk, mert hol a beszámolóval kapcsolatban vannak kérdések, hol pedig a rendeletmódosítással. 

A rendeletmódosítás az a fél évben lekönyvelt előirányzatmódosításokról szól, 202 millió 880 ezer 

forint volt az elvégzett módosítás. Gyakorlatilag nem volt benne olyan tétel, amit saját hatáskörben, 

vagy többletbevétel saját jogcímen szerzett, saját bevételnek a módosítását jelentette volna. Minden 

valamilyen külső forrásból érkezett támogatásnak a beemelése volt a költségvetésbe. Ebből 4.326.000 

forint az intézményekhez került, szociális ágazati pótlék, bértámogatás jogcímen, mezőőr 

támogatására, és a legnagyobb tétel ebből a támogatásból a KKV-adózók 160 milliós iparűzési adó 

kiesésének a támogatása volt. Ezek történtek az április 30-a és június 30-a közötti időszakban 

előirányzatmódosításként a költségvetésbe beemelésre.  

 

Szilágyi László: A későbbiekben próbáljunk arra figyelni, hogy az előterjesztésnek az első oldalán, a 

rövid összefoglalóban egyértelmű legyen, hogy az előterjesztés miről szól pontosan. 
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Fülöp Zoltán: Tehát most, ha jól értelmeztem, akkor az eredeti meghívó 7. számon jelzett napirendi 

pontját, A 2021. évi első féléves gazdálkodásról szóló beszámolót tárgyaljuk. 

 

Balogh Csaba: Amit szavazásra szeretnék bocsátani, az az eredetileg 8. pontként kiküldött, bár most a 

7. napirendként tárgyalt Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. március 

1-i önkormányzati rendelet első félévi módosítása.  

 

Lőrincz László: A kettőt azért cseréltük meg, hogyha a módosítások elfogadásra kerültek, azok lettek 

utána átemelve a rendeletbe, és azáltal változott a költségvetési rendelet. Tehát a kettő nagyban 

összefügg, csak a sorrend alapján így megfelelő.  

 

Fülöp Zoltán: Igazából azt hiszem, hogy nem csak én kevertem össze, hanem itt jelentős mennyiségű 

összekeveredett hozzászólás is volt, de akkor most ez látható. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 9 „igen”, 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2021. (...) önkormányzati rendelete 

Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 2. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének) 

„a) Költségvetési bevételi főösszegét 2 631 497 ezer forintban 

b) Költségvetési kiadási főösszegét 5 799 021 ezer forintban 

c) Költségvetési egyenlegét (a)-b)) -3 167 524 ezer forintban 

d) Belső finanszírozásának bevételi összegét 3 280 804 ezer forintban (előző évi 

pénzmaradványok 2021. évi költségvetési tervezetben igénybe vett összege) 

e) Külső finanszírozásának kiadási összegét 113 280 ezer forintban    

állapítja meg.” 

(2) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(2) A költségvetés főösszege 5 912 301 ezer forint. 

(3) Működési hiány 2 437 858 ezer forint, a felhalmozási hiány 729 666 ezer forint.” 

2. § 

(1) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 1/1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
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(3) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 1/2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 9. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 10. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

(13) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 11. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

(14) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 12. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

(15) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 13/1. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 

(16) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 13/2. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 

(17) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 14/1. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. 

(18) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 14/2. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. 

(19) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 
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8) Göd Város Önkormányzata 2021. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolója 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Fülöp Zoltán: Megismételném azt, hogy a beszámoló számomra rendkívül kevéssé informatív, nem 

támasztja alá a polgármester úr korábban elmondott, ide tartozó elővetítéseit a várható hiányról és a 

jövő évi folyamatokról, lényegi információk hiányoznak. 

 

Balogh Csaba: Akkor a lényegi kérdéseket is tegye fel Fülöp Zoltán, hogy a lényegi információkat 

megadhassuk válaszként. 

 

Fülöp Zoltán: A bevételek és kiadások időbeli lefutása, a második félévre várható folyamatok kérdése, 

illetve a pillanatnyilag függőben lévő, azaz már megtörtént kötelezettségvállalások, melyeknek a 

teljesítése még nyilván nem kerülhetett be, illetve hát tekintettel arra, hogy már a harmadik negyedév 

végén vagyunk, ez pedig ugye a második negyedév zárása. Fogalmunk nincsen, hogy a harmadik 

negyedév vége felé, az év vége felé hogyan állunk.  

 

Balogh Csaba: Az első féléves beszámolóban azt szeretné látni, hogy a második félévben milyen 

folyamatok várhatóak és a harmadik negyedév kifejtését?  

 

Fülöp Zoltán: Maga a beszámoló számomra, mint képviselő, nem informatív, illetve a polgármester 

úrnak a vitában elhangzott számait nem támasztja alá, azt legalább egy minimális kitekintés a 

harmadik negyedévre, segítene alátámasztani. 

 

Balogh Csaba: Említette még a bevételek és kiadások időbeli befutását. Azt szeretné látni, hogy mely 

napokon mekkora összegek jelentek meg az Önkormányzat számláján?  

 

Fülöp Zoltán: Egy városi költségvetés, sem bevételi, sem kiadási oldalon nem úgy működik, hogy 

minden hónapban azonos összeg jön be, és minden hónapban azonos összeg megy ki. A bevételeknek 

és a kiadásoknak van egy időbeli lefutása, és emiatt az időbeli lefutás miatt, hogyha ezt nem ismerjük, 

akkor egy-egy pillanatnyi felvétel semmit nem mond arról, hogy valójában az évet tekintve, hogy 

állunk.  

 

Kovács Krisztina: A féléves gazdálkodásról szóló beszámolót hasonló szerkezetben és tartalommal 

állítottam össze, mint a korábbi években. Ha erre igény van, a féléves beszámolóról szóló indoklásnak 

a szerkezete az úgy néz ki, hogy egy általános, tényleg csak a legfontosabb előirányzatokra vonatkozó 

teljesítési adatokat bemutatva rátérek arra, hogy az Önkormányzatnál milyen feladatok teljesültek 

bevételi, kiadási oldalon, ami igazából említésre méltó, vagy nagyobb volumenű teljesítést, vagy 

meghatározó tényező az Önkormányzat gazdálkodásában. Ugyanilyen formában a Polgármesteri 

Hivatalra vonatkozóan is szerepelnek adatok. A Településellátó Szervezet elkészítette az 

intézményeknek a féléves gazdálkodásról szóló indoklását, nagyon részletesen. Emellett csatoltuk a 

költségvetéshez kapcsolódóan az eredeti, a módosított előirányzatok és a teljesítéseknek a táblázatait. 

Ezt kiemelt erőirányzatonként is összesítve, mérlegszerűen is bemutattuk. A szöveges indoklásban 

egyértelműen nem szerepel, hogy a módosított előirányzatokhoz viszonyítottam a teljesítési adatokat a 

bevételi, kiadási oldalon, önkormányzati szinten, ami a nagyon nagy eltérést jelenti a bevételi és a 

kiadási oldal teljesítése között. Ez viszonylag alacsony összegű főösszeg, ami épphogy csak 5 milliárd 

forint fölötti volt, előző évekhez képest majdnem felére csökkent, így ezzel az Önkormányzatnak a 

költségvetési főösszege, ezen belül több mint 3 milliárd forint a pénzmaradvány. A pénzmaradványt 

rögtön első negyedévben nekünk nyilvántartásba kell venni. A pénzügyi teljesítés így megtörtént, tehát 

már több mint 50%-os a teljesítése a bevételi oldalnak akkor, amikor még semmi sem történt. Emellett 

a kiadási oldalhoz megjegyeztem, hogy előkészítések történtek a beszerzések, közbeszerzések 

kapcsán, és a szerződések második félévben váltak valóra és így a teljesítések ennek kapcsán majd 

második félévben fognak teljesülni. Ezek azért több százmilliós beszerzéseket jelentenek, mind 
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karbantartási területen, mind beruházásoknál. Az is benne van az anyagban, hogy az idei évet 

nyugodtan fogja tudni zárni az Önkormányzat, egyelőre nem látszik olyan tény, hogy megzavarhatná 

bármi a költségvetésnek a teljesítését. Többletbevételeink vannak, és vannak olyan költségvetési sorok 

a kiadási oldalon, aminek már korábban testületi döntéssel egyértelmű volt, hogy nem kerül 

teljesítésre, tehát ezáltal maradvány keletkezik az Önkormányzatnál. Polgármester úr a testületi ülés 

elején jelezte, hogy 200-250 millió forint többletbevétellel számolunk év végéig. Pontos információnk 

még nincs, hogy mennyi lesz a teljes teljesítése az adóbevételeknél, ott biztos, hogy többlettel zárjuk 

az évet, de ezek a pénzek, hogyha most az idén felhasználásra kerülnének, a jövő évi gazdálkodást 

veszélyeztetnék. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen a kiegészítést. A képviselők számára muszáj valami olyan kézzel 

fogható dolgot mellétenni, hogy lássuk, hogyan állunk ténylegesen. 

 

Markó József: Szerintem a beszámoló elfogadható testületi szinten, nagyon fontos, hogy konkrét 

számokat ismerjünk. Jó lenne tudni a 200 millió forint többletbevétel miből származik, egyszeri, vagy 

egy rendszeres, amit beépíthetünk a következő évi költségvetésbe?  

 

Kovács Krisztina: A többletbevételeknek nagy része egyszeri bevételként jelentkezik. Adóbevételekről 

nem tudnék azért a jövő évre vonatkozóan nyilatkozni, hiszen ez a Képviselő-testület döntésétől függ, 

hogy a jövő évben mennyi adóbevétellel számolhatunk. Az idei évben 160 millió forint az a 

többletbevétel, ami a KKV-adózóknak a kiegészítő támogatása miatt jelentkezik az Önkormányzatnál. 

Amellett mi úgy számoltunk, hogy ez hiányozni fog a betervezett adóbevételből, de voltak olyan 

adózók, akik rájöttek, hogy még az idei évben különleges gazdasági övezethez kapcsolódóan is ide is 

kell adózniuk a tavalyi évre vonatkozó iparűzési adó elszámolásaik miatt, és emiatt vannak ott 

túlteljesítéseink, ami nem fog rendszeresen jelentkezni a jövőben. Többletbevétel a pályázati 

támogatás, ami szintén nem rendszeres, és nem is akkora nagyságrendű, mert kb. 8 millió forintot 

kaptunk a neveleki csapadékvíz-elvezetéshez, és most az idén kaptuk meg az 57 millió forintos 

támogatást a tavalyi vis maior pályázat kapcsán. 

 

Balogh Csaba: Kérem, szavazzanak a beszámolóról. 

  

A Képviselő-testület 9 „igen”, 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

510/2021. (IX. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

Göd Város Önkormányzata 2021. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9) Helyi adók mértékének módosítására vonatkozó javaslatok 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Következő napirendi pontunk tárgyalása előtt ügyrendi szót kér Szilágyi úr. 

 

Szilágyi László: A téma mélysége miatt szerintem érdemes lenne egy 10 perces szünetet tartani, mert 

ez egy hosszú napirendi pont lesz. 

 

Balogh Csaba: Akkor tartsunk most valóban egy 15 perces szünetet, 11:55-kor folytatjuk. 
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Szünet. 

 

Balogh Csaba: Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, hiányzik továbbra is dr. Pintér György. 

Ügyrendi szót kér Fülöp Zoltán. 

 

Fülöp Zoltán: Jelezném, hogy az SZMSZ-nél némileg összekevertem a napirendeket, ezért így ülésen 

belül, ha van erre mód kérném, nyissuk meg újra. 

 

Balogh Csaba újra megnyitotta a 6. napirendi pont tárgyalását. 

 

6) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Fülöp Zoltán: Azt kérném az előterjesztés készítőjétől, hogy az előterjesztésből lehessen világosan 

látni, pontosan miről szól. Ugyanis az előterjesztés végén a különböző mellékletekbe besorolt 

módosítások nem teljesen világosak, ezért kérném, hogy ezt gondoljuk át még egyszer.  

 

Szilágyi László: Nekem egy módosító javaslatom lett volna az 1-es számú melléklet vonatkozásában 

az SZMSZ-nél ez a: „45a. lefolytatja a településképi eljárásokat és dönt azok ügyében, kivéve, 

amelyben az Önkormányzat kérelmezőként, vagy saját tulajdonú ingatlan által érintett.” ezt a 

kiegészítést nem támogatom, ennek a pontnak a törlésével tudom elfogadni az SZMSZ-t. 

 

dr. Kármán Gábor (aljegyző): A településképi eljárásról szóló törvény eljárási szabályai megváltoztak, 

és ezt október 31-ig minden önkormányzatnak át kell vezetnie. Eddig a törvény az nyílegyenesen a 

polgármesterre telepítette ezt a hatáskört. Most annyi történt, hogy a Képviselő-testületnek juttatta ezt 

a hatáskört. Irodavezető asszony volt egy szakmai konferencián, ott mindenképpen azt javasolták, 

hogy a polgármesterre legyen ez a hatáskör telepítve. Azért tették ezt, mert itt nagyon szigorú és 

nagyon kötött eljárási határidők vannak, tehát hogyha a testület megtartja magának ezt, ha most 

töröljük ezt a pontot, akkor a testületé marad ez a hatáskör. Ez rendkívüli testületi üléseknek a 

sorozatát fogja jelenteni. Tehát ezt kérem, fontolja meg a tisztelt Képviselő-testület. 

 

Szilágyi László: Szeretném kérni, hogy a törvényi változást alátámasztó határozatot küldje meg a 

képviselőknek. 

 

Fülöp Zoltán: A nagyobb jelentőségű ügyekben az eddigi gyakorlat fenntartása mindenképpen 

szükséges és célszerű lenne. Ha jól értem, akkor törvényi határidő alapján a következő rendes testületi 

ülésig van idő ezt megfelelően kidolgozni. Én kérném, hogy kerüljön egy olyan változat a testület elé, 

ami ezt az egyébként korábban szerintem jól működő rendet fenntartja.  

 

Markó József: Én is kérem, hogy ahol ipari létesítmények, szállodák, vagy nagy létszámú társasházak 

készülnek, ott azért legyen egy testületi kontroll, nem beszélve a lakossági fórumokról. Jobb 

szerintem, ha a testület vállalja ezekért a felelősséget, mintha akár az jegyző, akár a polgármester úr 

magára veszi, mondjuk egy munkásszállásról a döntést.  

 

Hlavács Judit: A képviselők a településképi véleményezés és a telepítési tanulmányterv hasonló 

hangzásából adódóan aggódnak, mert a településképi véleményezés egy teljesen másik eljárás, és 

ezekhez a nagy dolgokhoz pedig telepítési tanulmányterv kell, ami eddig is a Képviselő-testület elé 

került, és ezután is így fog. 

 

dr. Kármán Gábor: Tulajdonképpen csak azok a településképi eljárási kérdések kerülnének át, amik 

kisebb volumenűek. A munkásszállások ügye magától oldódott meg, ugyanis kivették a jegyző 
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hatásköréből 2019 decemberében, tehát munkásszállásokkal kapcsolatban már nincsenek ilyen, 

legalábbis hatósági ellenőrzési eljárások. Állásfoglalást is kértünk róla, de nem mondták, kié a 

hatáskör. 

 

Nagy Éva (főépítészi irodavezető): 2021. július 1-jétől változott a településkép védelméről szóló 

törvény, illetve a hozzá tartozó kormányrendelet. A településképi eljárások tekintetében annyiban, 

hogy az eddig polgármesteri hatáskörbe utalta a településképi eljárások lefolytatását, és július 1-től 

pedig a polgármester helyett az önkormányzatra szállt át ez a jogkör. Háromféle eljárás van. A 

településképi véleményezési eljárás, ami az építési engedélyezést megelőző, egy úgynevezett, ilyen 

előzetes szakhatósági állásfoglalásnak minősült. A másik a településképi bejelentési eljárás, ami 

kisebb volumenű, helyi rendeletben szabályozott építkezések esetén például melléképület, kerítés, 

homlokzatszínezés, nyílászárócsere, tehát hogy ilyen kis átalakításokra vonatkozó, erre a településképi 

bejelentésről szóló határozatot adott ki eddig a polgármester. A harmadik pedig a kötelezési eljárások, 

amikor szabálytalanságot tapasztalunk, nem tartják be a településképi rendeletben foglaltakat, akkor 

kötelezési eljárás indul. Most ezekben az ügyekben általában 15 nap az ügyintézési határidő. Nyilván 

15 naponta nem lehet testületet összehívni, hogy határidőn belül meg tudjanak születni ezek az 

engedélyek. A továbbképzésen most szeptember elején javasolták, hogy a Képviselő-testület ruházza 

át lehetőleg a polgármestere ezt a hatáskört. A nagyobb építkezéseknél, mint például az ipari 

építmények, vagy mezőgazdasági építmények, továbbra is a településképi rendelet alapján telepítési 

tanulmánytervet kell készíteni, és azt továbbra is a Képviselő-testület elé kell hozni, és a testület hozza 

meg a döntést.  

 

Markó József: Meg kellene határozni egyértelműen, mi a kicsi és mi a nagy.  

 

Nagy Éva: A kisebbek a kerítés, melléképület, homlokzatszínezés, de ez a településképi rendeletünkbe 

le van írva, hogy mely esetekre vonatkozik. 

 

Markó József: Ezt úgy lehetne fogalmazni, hogy a településképi rendelet hatálya alá nem eső 

esetekben átruházza a polgármesterre és a jegyzőre.  

 

Balogh Csaba: Szerintem a részleteket tárgyaljuk meg, mert ez a módosítás nem került be a Pénzügyi 

Bizottság elé, így fogadták el. Meg kell adni a lehetőséget nekik is, hogy véleményezhessék.  

 

Szilágyi László: Az 1. és a 2. számú melléklet nélkül kellene elfogadni az SZMSZ-t, újra szavaztatni, 

és az októberi ülésre egyeztetés alapján visszajöhet.  

 

Fülöp Zoltán: Az első részhez lenne egy hozzászólásom. Itt minden különösebb kommentár nélkül a 

leadási határidő meghosszabbítása szerepel a módosítás 1. §-ában. A 12-es bekezdés 3. pontjának a 

módosításával egy jelentős hosszabbítás, ami egyébként számos szempontból részemről támogatható. 

Kérném, hogy annyi kiegészítés kerüljön be az SZMSZ-be, hogy ezen határidő után leadott 

előterjesztések sürgősségi előterjesztésnek minősülnek, és így kötelezően sürgősségi indoklással kell 

őket ellátni.  

 

Hlavács Judit: Javaslom ügyrendileg, hogy egy lezárt napirendet ne nyissunk újra szavazásra. A 

következő rendkívüli, vagy rendes testületi ülésre jöjjön be a szövegszerű módosítási javaslat.  

 

Balogh Csaba: Egyetértek. Fülöp úr ügyrendi szót kér. 

 

Fülöp Zoltán: Az aljegyző urat kérdezném, mert tudomásom szerint ülésen belül egy alkalommal egy 

témát úja lehet nyitni. 
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dr. Kármán Gábor: A törvény nem tiltja. Az SZMSZ-ünkben ilyen jellegű korlátozást nem ismerek, 

kötelezés sincs. 

 

9) Helyi adók mértékének módosítására vonatkozó javaslatok 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A határozat célja, hogy iránymutatást adjon a Polgármesteri Hivatalnak, mi legyen az a 

verzió, amit a lehető legjobban tud támogatni a Képviselő-testület, mit dolgozzanak ki, amit aztán 

érdemben időben el tudnak fogadni. A Samsung előtti időre szeretnénk visszaállítani az 

építményadónak a mértékét, ezen kívül néhány aránytalanságot is rendezni, ami miatt most a helyi 

lakosok nincsenek kedvezőbb helyzetben, mint a vállalkozók. Ha elfogadják a határozatot, akkor az 

még nem az adórendeletnek az elfogadása lesz, hanem egy előrelépés abba az irányba.  

 

dr. Kármán Gábor: Ez egy kötelezettség, nem csak rendeletben, hanem külön egy határozatban is 

dönteni kellene. A Kormányhivatal is felhívta a figyelmet, hogy külön határozatban kell dönteni arról, 

milyen jellegű adómérték-módosításokat szeretne az Önkormányzat eszközölni. Úgy döntöttünk az 

osztályvezető úrral, hogy ez időben váljon ketté, mert így először tud dönteni a mértékekről a testület, 

és utána már csak a rendelet-tervezetet hoznánk be a novemberi testületi ülésre.  

 

Szilágyi László: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt az adóemelésről szóló előterjesztést. A 2018. évi 

adó kerülne vissza 100 m2 ingatlan tekintetében 290 forintra. Jeleztem is a bizottsági ülésen, hogy a 

határozatban csak a 100 m2-ig szerepel, viszont az előterjesztés szövegében A, B, C és D opciók is 

vannak. Az egyik bizottsági tag kompromisszumos javaslata, hogy ne 0 és 100 m2, hanem 0 és 50 m2 

között maradjon meg továbbra is ez a nulla forintos adófizetési kötelezettség, és az 50-től 100 m2 

vonatkozásában kerülne megállapításra egy adómérték. A vállalkozók tekintetében az építményadó 

emelkedne, a jelenlegi 1.820 Ft-ról 1.920 Ft/m2-re, itt a Pénzügyi Bizottság azt a javaslatot teszi, hogy 

az adó mértéke 2000 Ft legyen.  

 

Katona István (adóosztály-vezető): A Pénzügyi Bizottságon valóban tárgyaltuk, és az 1.820 és 1.920 

forintnál azt beszéltük meg, hogy várjuk meg a valorizációt, és ahhoz igazítsuk a felső mértékét az 

üzleti célú ingatlanoknál. 290 forinttal dolgoztuk ki az előterjesztésben a javaslatokat, a nem üzleti 

célú ingatlanok vonatkozásában, valóban erre készült csak határozati javaslat. Mi befogadjuk a 

javaslatokat, és az alapján fogjuk előkészíteni a következő testületi ülésre az anyagot, ahogy most dönt 

a testület. November végén kell csak elfogadni az adórendeletet. A következő évben a gazdasági 

övezetből már semmiféle adóbevétel nem fog érkezni. Ez az idei évben még egy elég jelentős összeg 

volt, de már az idén sem jött onnan építmény- és telekadó. Az Adó osztálynak az az álláspontja, hogy 

a 290 forintos adómérték nem túl magas, mindenki számára még vállalható. 

 

Szilágyi László: Mint képviselő, lakossági oldalról nem tudok támogatni semmilyen adóemelést. A 

Covid-19-es járvány miatt is minden egyes forint kiadása sok családnak terhet fog jelenteni a jövő 

évben. Azt sem tudhatjuk, a Kormány hogyan fog dönteni adóemelés témában. 

 

Hlavács Judit: Számszerűsítve az idén mennyi összeg folyt be a különleges gazdasági övezetből, 

illetve mennyi várható mondjuk a 290-es adómértékből? Jó lenne tudni, hogy milyen összegekről 

beszélünk városi szinten. Ha nincsen bevételünk egy iparterületből, akkor onnan tudunk bevételt 

szerezni, amink van. Az az adómérték, amit most a Hatósági osztály javasolt, 2018-ban volt érvényes, 

tehát mindössze két évvel ezelőtt a gödiek ezt még meg tudták fizetni. A 100 m2 fölötti ingatlanokra 

most is van adó. Szociális alapú kedvezmény lehetősége, gyermekek száma alapján kérelmezhető 

kedvezményt kaphatnának. Ha nincsen pénz, akkor nem tudjuk teljesíteni a feladatainkat. A gödiek 

nem csak azt várják tőlünk, hogy nekik minél kevesebbet kelljen fizetni, hanem azt is, hogy a város 

gondoskodjon a közterületeinkről is.  
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Szilágyi László: Egy ingatlan értéke attól függ, hogy hol található. Tehát arról nem tehet egy gödi 

választópolgár, hogy Gödön a háza mondjuk 100 millió forintot ér, mert arra értékelik. Abból ne 

induljunk ki, hogy most jelenleg milyen nagy értékű ingatlanok vannak, mert lehet, hogy holnap bejön 

egy válság, ami leviszi az ingatlanárakat. 

 

Balogh Csaba: Az elosztás tényleg egy kardinális dolog ebben a témában, lehet, hogy lesznek olyanok, 

akik rászorulnak a segítségünkre. Önként vállalt feladatunk szociális támogatás nyújtása a rászoruló 

személyeknek. Ha most általánosan azt mondjuk, hogy senkinek ne kelljen fizetni az építményadót 0-

tól 100 m2, az azt jelenti, hogy azoknak sem kell fizetni, akiknek több ingatlanjuk is van Gödön. 

Viszont hiány lesz a költségvetésünkben, tehát önként vállalt feladatainkról le kell mondanunk. Ha 

nekünk van egy önkormányzati feladatunk, hogy ki kell vetnünk az adót, aminek a segítségével az 

önkormányzati célokat kell elérni, és ha az is egy önkormányzati cél, hogy szociálisan támogassuk 

azokat, akik rászorulnak, akkor ahhoz forrást kell találni. A Képviselő-testület mondhatja, hogy 

lemondanak arról a 150 millió forintról, ami a költségvetésbe beépülhetne.  

 

Katona István: 290 forinttal számolva ez 158 millió forintot jelentene körülbelül a jövő évi 

költségvetésben. A különleges gazdasági övezettel a tavalyi évben közel 200 millió forintról estünk el. 

Kb. 400 millió forintot nem várhatunk el az idén, amit még tavaly megkaptunk, nagyságrendileg ilyen 

összeggel kell kalkulálni. 

 

Lőrincz László: Az elmúlt két évben polgármester úr 12 hónapon keresztül egyedül vezette a várost. 

Akkor nem nagyon kérdezte meg a Képviselő-testületet, és most azt kéri, szavazzunk meg a gödi 

lakosoknak egy kis adóemelést.  

 

Hlavács Judit: Én az adókról határozottan emlékszem egy online vitára, amikor megkérdezte a 

polgármester úr a Képviselő-testületet. Ezt a felelősséget nem tudja nem áthárítani a Képviselő-

testületre, mert ebben a dologban csak a Képviselő-testület dönthet. Kötelező idehoznia, ha szeretne 

rajta változtatni, nekünk pedig szavazni kell erről. Mindenképpen szavazni kell arról, hogy a Hivatal 

tovább dolgozzon, vagy ne dolgozzon. Ez a felelősség a miénk, mint ahogy majd a költségvetésnek a 

megszavazása is a miénk lesz, ha nem lesznek bevételek, nekünk kell megszavazni majd azt, hogy 

melyik sorokról legyen levéve. Polgármester úr nyilván olyan javaslatot nem tehet majd a 

költségvetésre jövő évben, amiben a bevételek és a kiadások nincsenek egyensúlyban, és mi sem 

szavazhatunk meg olyat, amiben a bevételek és a kiadások nincsenek egyensúlyban. Most dönthetünk 

úgy, hogy adót nem emelünk, akkor a költségvetést enélkül a 160 millió nélkül kell majd valahogy 

összerakni. Az adót bármikor el lehet engedni, tehát ha mi most úgy döntünk, hogy legyen adó, de 

majd márciusban a költségvetésnél azt látjuk, hogy nem is kell, akkor elengedhetjük.  

 

Lőrincz László: Tehát nem az adóemelésről volt itt szó, magában a gazdálkodásra gondolok az elmúlt 

egy évben.  

 

Hlavács Judit: A Képviselő-testületnek jogában állt volna júniusban úgy dönteni, hogy nem fogadja el 

a polgármester úr által egy személyben elfogadott költségvetési rendeletet, és úgy módosította volna, 

ahogy akarja.  

 

Fülöp Zoltán: Kénytelen vagyok nyilvánosan belátni, hogy ezek szerint hibáztunk. Én azt gondolom, 

hogy megpróbáltuk a várost a békesség útjára terelni, és megpróbáltuk azt, hogy lehetőség szerint egy 

nyugodt építkezés induljon meg.  

 

Lenkei György: Tavasszal elindult egy normális emberi módon, baráti beszélgetés szintjén az 

egyeztetés. Egész másképp állt ez a társaság polgármester úr intézkedéseihez. Szeretném, ha ez a 

normális hangnem menne tovább, és nem ez a személyeskedés. 

 



636 

Hlavács Judit: Nem gondolom, hogy a Képviselő-testületnek meg kellett volna változtatni a 

költségvetést, csak azt akartam jelezni, hogy meg lett volna erre a lehetőség. Csatlakozom abban 

Lenkei Györgyhöz, hogy térjünk vissza a békés mederbe.  

 

Balogh Csaba: Bízom benne, hogy azért volt békés a hangulat, mert a képviselők is azt látták, hogy 

egyébként jók a döntések és sokat dolgoztam ezeken. A Hivatallal együtt tényleg nagyon sok 

alternatívát tártunk önök elé, kifejtettük, hogy miért van szükség annak az állapotnak a 

visszaállítására, ami a Samsungból remélt adók megléte előtt volt. Ez most tényleg arról szól, hogy 

megszűntek azok az indokok, amik miatt akkor az adóelengedés be lett vezetve. Most arról beszélünk, 

hogy itt jelenleg azok, akiknek 100 m2 alatti lakásuk van, akár több is, azoknak nem kell fizetniük 

építményadót, de a szolgáltatásokban ugyanúgy részesülnek. Bízom abban, hogy önök is bíznak 

bennem annyira, hogy ezt azért tártam a Képviselő-testület elé, mert azt látom, ez szükséges. Úgy 

szeretném akkor megszavaztatni ezeket, hogy ugye az 1-es pontnál van A, B, C, D, alternatíva. 

Először is azt bocsátanám szavazásra, hogy elfogadják-e a képviselők, hogy adóvisszaállítás legyen. 

 

Markó József: Úgy látom, hogy a jelenlegi problémáinkat jó részben az okozza, hogy a működési 

költségekre nem fordítható a visszaosztandó, visszaérkező pénz. Ebben azt hiszem, semmilyen lépést 

nem tettünk. Léphetnénk a megye felé, a Kormány felé, az országgyűlési képviselő felé, hogy tegyék 

lehetővé, hogy ne csak fejlesztésekre lehessen pályázni a saját adónkból, hanem a működésünkre is. A 

mi döntéseink régen ennek tudatában születtek, hogy ez arra is használható. Akkor ez a 400 millió 

forint kezelhető lenne. A lényeges kérdéseket nem vizsgálja meg senki, elfogadjuk, hogy nincs 

pénzünk, és korlátozunk, azon gondolkodunk, hogy most emeljünk-e adót. 

 

Balogh Csaba: Kértük ezt Markó úr, szerintem már jegyzőkönyvben is lehet a beszámolóm, amiben 

jeleztem már, hogy ezt kértük. 

 

Markó József: De ön kérte, nem mi. Nekünk kell kérni, mindannyiunknak. Politikailag minden oldal 

ön mögé áll ebben a témában. 

 

Balogh Csaba: Városüzemeltetési tanácsnokként bízom benne, hogy megfogalmaz egy ilyen levelet, 

és beterjeszti a Képviselő-testület elé. Kifejti azt, hogy a várost üzemeltetni nem lehet jelenleg azért, 

mert működési hiánnyal szenvedünk, és én támogatni fogom ezt az előterjesztését, hogy elfogadja a 

Képviselő-testület, és akkor talán újult erővel menni fog majd a tárgyalás Pest Megye elnökével. 

Legutóbb kértem tőle, hogy fontolja meg legalább, mert különben rá fognak panaszkodni, ha nem 

fogja tudni az Önkormányzat ellátni azokat a feladatokat, amiket a lakosok már megszoktak. Azt 

felelte erre, hogy sajnos a rendeletük tiltja, és nem fogadta be a rendelet-módosítással kapcsolatos 

javaslatomat. Kérem öntől, hogy városüzemeltetési tanácsnokként, ha teheti, akkor ossza meg azokat a 

híreket, amiket én is megosztok a Facebookon.  

 

Szilágyi László: Elhiszem, hogy a polgármester úr próbált utánamenni a dolgoknak, viszont nagyon 

szívesen látnánk, ha írásos nyoma is lenne az ilyen lépéseknek a Kormány és a különböző szervek 

felé. Ennek a határozati javaslatnak a kidolgozását nem a Képviselő-testület kérte a Hivataltól, nem a 

Képviselő-testület kérte, hogy ezek az adóemelések ilyen formában történjenek meg. Én személy 

szerint ezeket nem is tudom elfogadni. Egy későbbi időpontban, amikor már a frakciók egyeztetik a 

különböző lehetőségeket, jöjjön vissza, és úgy legyen megszavazva. 

 

Hlavács Judit: Én szavaztatnék egy olyanról is polgármester úr, hogy egyáltalán bármilyen 

adóemeléshez hozzájárul-e a Képviselő-testület, mert úgy látom, hogy van itt egy elég erős többség, 

amelyik nem. Volt egy Samsunggal kapcsolatos közmeghallgatás januárban. Én kérdeztem meg ott a 

nyílt színen a megyei elnök urat, hogy van-e arra lehetőség, hogy Göd város működési kiadásaihoz 

kérjen bármilyen összeget a különleges gazdasági övezetből befolyó adóbevételből, hiszen nekünk 

elsősorban a működési kiadásaink jelentik a legnagyobb problémát. Az elnök úr erre az a választ adta, 
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hogy ez a pénz az övék, és működési kiadásra semmilyen módon nem fognak pénzt adni Göd Város 

Önkormányzatának, tehát ezzel ne is próbálkozzunk. Én akár magamra is vállalom azt, hogy egy 

előterjesztést kidolgozok, amiben kérjük Pest Megyét, hogy járuljon hozzá Göd városának működési 

kiadásaihoz. Javasolnám, hogy ne zárjuk le a lehetőségét annak, hogy esetleg más módon oldjuk meg 

a város finanszírozását. 

 

Vajda Viktória: Amikor a különleges gazdasági övezet bevezetését követő első testületi ülés volt a 

Megyében, akkor szót emelt mind a három ellenzéki frakció, hogy miért nem tudjuk a visszaforgatott 

adót működésre is költeni. Ezeket a jegyzőkönyvekben meg lehet nézni és tudomásul kellene venni azt 

a tényt, hogy abban a közgyűlésben van 24 kormánypárti képviselő és 20 ellenzéki, tehát nincsen 

olyan ellenzéki módosító, ami átmehetne. Mi egy ellenzéki városvezetés vagyunk, és ezért hátrányok 

érnek minket.  

 

Szilágyi László: Én nem hiszem el, hogy a Pest Megyében egy ekkora ellenállás lenne, szerintem 

feladják. Tehát ha arról van szó, hogy működésre nem adnak, akkor más módot kell találni, van egy 

Zöld Alap például. Miért nem kérjük meg azt például Pest Megyétől, hogy akkor vágják le a füvet 

Gödön, írják ők ki a pályázatot, gallyazzanak. Tehát én szerintem tárgyalni kell, beszélgetni kell, és 

talán lesz megoldás. 

 

Vajda Viktória: El lehet olvasni a közgyűlési jegyzőkönyveket, hogy mennyire nem adtuk föl. Mind a 

három frakcióból folyamatosan vannak felszólalások a gödi ügy kapcsán, és az összes többi frakció is, 

akinek esetleg nincsen gödi városi érintettsége, azért áll ki, hogy Göd kapja vissza a pénzt. A Zöld 

Alap kapcsán volt benyújtva kérvényünk, de nem vették napirendre sem. 

 

Balogh Csaba: Befogadom a javaslatát Hlavács Juditnak, hogy legyen először egy olyan határozati 

javaslatról döntés, ami talán leegyszerűsíti a dolgunkat, hogy a Képviselő-testület nem járul hozzá 

ahhoz, hogy bármilyen módon több adót kelljen fizetnie a lakosságnak, mint az idei évben. Erről 

kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. Ha igennel szavaznak, akkor az azt jelenti, hogy nincsen 

semmi adóemelés. Hogyha nem, akkor az azt jelenti, hogy önök is szeretnék azt, hogy ha a lakosoknak 

visszaállíthatnák az előző évi, vagy legalább egy részét az adónak. Tehát a Képviselő-testület nem 

járul hozzá ahhoz, hogy az adók mértéke magasabb legyen 2022-ben, mint 2021-ben.  

 

Katona István: Akkor ez most minden adónemre vonatkozna, vagyis építményadóra, de hogy azon 

belül is a magánszemélyeket érintő, vagy az üzleti célura is? 

 

Balogh Csaba: Én most ezt szeretném, hogyha erről tudna dönteni a Képviselő-testület: A Képviselő-

testület nem járul hozzá ahhoz, hogy bármelyik adó mértéke magasabb legyen 2022-ben, mint 2021-

ben.  

 

Fülöp Zoltán: Polgármester úr egy elég nagy jelentőségű kérdésben próbál hegeszteni egy javaslatot, 

ami nem is teljesen egyértelmű. Itt is a döntés, a határozat egyértelműsége és végrehajthatósága erősen 

kérdéses. Én polgármester urat legalábbis eltanácsolnám egy ilyen kérdés megszavaztatásától.  

 

dr. Kármán Gábor: Én is csak arra erősítenék rá, hogy ha ennyire sarkalatosan van elvágva a dolog, 

akkor onnantól kezdve a vállalkozóknak sem lehet emelni. Ez az előterjesztés tartalmazott 

vállalkozóknak adótételemelést. Erre is figyelni kell, hogyha ezt így megszavazza a testület, akkor az a 

vonal sem mehet tovább. 

 

Balogh Csaba: Ezt egy első szavazásnak szántam. Mivel az hangzott el mindkét oldalról, hogy nem 

lehet emelni az adókat, ezért azt kérem, hogy először ezt tisztázzuk le. Mert ha erre igennel szavaz a 

Képviselő-testület többsége, akkor utána nincsen több tennivaló, mert akkor azt fogjuk tudni majd 

beterjeszteni.  
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Hlavács Judit: Szerintem fontos, hogy egyáltalán az adómértékek emeléséről, az adóemelés 

lehetőségéről szavazzunk, és utána el lehet kezdeni értelmesen beszélni arról, hogy elképzelhetjük-e az 

ingatlanadó emelését, elképzelhetjük-e a telekadó emelését, a vállalkozókra vonatkozó adómértékek 

emelését vagy nem. A Pénzügyi Bizottságon elhangzott egy olyan javaslat, hogy 50 m2, 100 m2, 150 

m2-es sávokat, vagy bármi más sávozást is el lehet képzelni. Az egész vitát nem érdemes megnyitni, 

hogyha a többség azt mondja, hogy semmilyen adóemelést nem tart elfogadhatónak. 

 

Katona István: A javaslatok között van olyan is, ami felzárkóztatás, tehát nem emelés. Az üzleti célú 

ingatlanoknál az üdülők azért lényegesen kisebb mértékben adóznak, mint a magánszemélyeké, tehát 

hogyha leszavazzák ezt, akkor ezt sem tudjuk megvalósítani. Illetőleg a javaslataink között a 

telekadóban is van egy kis változtatás. 

 

Lőrincz László: Nekem egy módosító javaslatom lenne a napirendi ponthoz, hogy a Képviselő-testület 

következő rendes ülésére a frakcióvezető, a polgármester úr, illetve az Adó osztály dolgozzon ki egy 

épkézláb olyan adórendeletet, amibe beépítésre kerülnek azok a kritériumok, amiket a képviselők 

megfogalmaznak, és ez a következő testületi ülésen legyen előterjesztve. Ott vita nélkül meg fogjuk 

tudni szavazni valószínűleg, hogyha ezt közösen dolgozzuk ki.  

 

Balogh Csaba: Sajnálom Lőrincz úr, de olyan módosító javaslatot nem tudok befogadni, amiben olyan 

mondat szerepel, hogy épkézláb előterjesztést nyújtsunk be, hogyha egyébként a mostani is épkézláb.  

 

Markó József: Így föltenni a kérdést, hogy taxatíve elutasítjuk, ez hibás. Mondhatom én azt, hogy én 

nem utasítom el, de a rendeletnél ott azért majd konkrétan meg kell nézni, hogy van-e értelme? 

 

Hlavács Judit: Azt szeretném javasolni, hogyha már van egy ilyen napirendi pontunk, akkor ezt 

beszéljük meg. A sávos emelésnél megkérhetjük az Adó osztályt, hogy rendeljen hozzá számokat. 

Most van az a helyzet, amikor a sarokpontokat érdemes letűznünk, mi az, amit elképzelhetőnek 

tartunk, mi az, amit egyáltalán nem? Például, hogy az üdülők esetében összehozzuk-e a vállalkozói, 

meg a lakossági adósávokat. El tudunk-e képzelni bármilyen adót 100 m2 alatt? Erről érdemes 

konkrétan szavazni. 

 

Szilágyi László: Módosító javaslatom van. A határozati javaslat egyes pontján megy a vita, tehát 

abban az esetben, hogyha az kikerül, lehet arról beszélni, hogy későbbiekben bármi megszavazásra 

kerüljön  

 

Fülöp Zoltán: Kérném polgármester urat, hogy legalább a szavazás előtt egyszer olvassa fel, hogy 

végül is mi a szavazás tárgya.  

 

Balogh Csaba: Erről kérem a szavazást: „A Képviselő-testület nem járul hozzá ahhoz, hogy bármelyik 

önkormányzati adó mértéke magasabb legyen 2022-ben, mint 2021-ben.” 

 

A Képviselő-testület 4 „igen”, 4 „nem” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

511/2021. (IX. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

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

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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nem járul hozzá ahhoz, hogy bármelyik önkormányzati adó mértéke magasabb legyen 2022. évben, 

mint 2021. évben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: Három képviselő kikapcsolta a szavazógépet. Ehhez nem kellett minősített többség, a 

lényeg az, hogy el lett utasítva, tehát hozzájárulnak ahhoz, hogy legyen olyan adó, aminek a mértékét 

növeljük 2022-ben, 2021-ben. Akkor most szünetet rendelek el, és utána folytatjuk fél óra múlva. 

 

Szünet.  

 

Balogh Csaba: Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, hiányzik továbbra is Pintér úr. 

Megadom az ügyrendi szót Lőrinc úrnak.  

 

Lőrincz László: Az előző napirendi pontnál volt egy módosító javaslatom. Az épkézlábat nagyon 

szívesen átjavítom testület által támogatottra, és szeretném, hogyha a módosító javaslatról is szavazna 

a testület. 

 

Balogh Csaba: Kérem, a teljes mondatot ismételje meg. 

 

Lőrincz László: Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a következő rendes 

testületi ülésre a frakciók bevonásával elkészít egy Képviselő-testület által támogatott adórendelet-

tervezetet.  

 

Balogh Csaba: Nem fogadom el a módosító javaslatot, mert megvannak a jogszabályok, amik 

meghatározzák, hogy milyen egyeztetéseken kell részt venni. Ha valaki szeretne egyeztetni, akkor 

jelezze, örömmel szervezek plusz alkalmakat is. A frakcióvezetőknek van külön egy Teams-csatorna, 

ahol a kérdéseket meg lehet vitatni előzetesen, az ülés előtt.  

 

Szilágyi László: A módosító javaslatom az volt, hogy a határozati javaslat 1. pontja kerüljön ki. Nem 

vagyunk elkésve ennek a határozatnak a meghozatalával. Október közepén, ha lesz rendkívüli testületi 

ülés, vagy az október végi a rendes testületi ülésre jöjjön vissza az anyag.  

 

Fülöp Zoltán: Volt két szóbeli módosító, ami nem került megszavaztatásra. A polgármester úr több 

alkalommal hivatkozott arra, hogy a frakcióvezetők egyeztetnek, de én ilyesmiről nem tudok. Nem 

tudjuk, hogy mi van előkészítés alatt, csak az előterjesztést látjuk, ezért viszonylag nehéz róla 

előzetesen egyeztetést folytatni.  

 

Balogh Csaba: Én azt látom, hogy az előző kérdésnél is kikapcsolták többen is a szavazógépüket. most 

is azt kérik, hogy a következő alkalomra legyen visszahozva. Nem fogadom be a módosító javaslatot, 

mert nem szeretnék jogi aggályokat felvetni a kormányhivatalnál. Mivel a Képviselő-testület nem 

tudja elfogadni, a következő alkalomra vissza fogom hozni. Kérem akkor a frakcióvezetőket, hogy 

amennyiben nyitottak valóban egy ilyen egyeztetésre, vegyenek majd részt ezen.  
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10) A beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A beszerzési eljárásokban szeretnénk gyorsítani egy-egy eljárást, hogy jobban 

működjön. Az ezzel kapcsolatos rendeletmódosítás ki lett küldve.  

 

Szilágyi László: A Pénzügyi Bizottság megvizsgálta és elfogadta az előterjesztést.  

 

Balogh Csaba: Felkérem a képviselőket a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 10 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

25/2021. (...) önkormányzati rendelete 

a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 107. §-ban és 112. §-ban biztosított jog gyakorlása érdekében, a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseire tekintettel a beszerzési eljárásokról 

szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) 

önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c) pont cf) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„cf)  alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység,” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 

 

11) Egyes önkormányzati tulajdonú helyiségek hasznosítására vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Több előterjesztés is készült és kiderült, hogy a haszonkölcsön nem szükséges, azt a 

határozati javaslatot vissza is vonom. A Kincsem Udvarházról is van egy határozat benne, az legyen 

előkészítve, és volt egy olyan javaslat, hogy a TESZ mérje fel a strandot, és utána legyen megállapítva 

milyen formában lesz a pályázat kiírva. Én ezt be tudom fogadni. A TESZ felszólítás nélkül elvégzi 

ezeket a feladatokat, de ha egyértelmű volt a szöveg, és jegyző úr is úgy javasolja, akkor én ezt a két 

határozatot bocsátanám csak szavazásra. 

 

Fülöp Zoltán: A VKB-n tárgyaltuk az előterjesztést, és mivel jelezte a jegyző úr, hogy a 

haszonkölcsön-szerződés szükségtelen, azt nem tárgyaltuk. Arról volt vita, hogy a többi határozat 

mennyire megfelelő, illetve megfelelő helyre van-e telepítve az előkészítés. A másik két határozati 

javaslatot, a termálstrandra, illetve a Kincsem Udvarházra vonatkozót pedig a bizottság többségi 

szavazással tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Számos kérdés merült fel a VKB-n a termálstranddal 

kapcsolatban, mert a strandon egynél több bérlési lehetőség van, ezeknek az összevont komplex 

kezeléséről beszélgettünk. A Kincsem Udvarházban a kávézó esetében a hasznosítást a Bizottság 
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tagjai támogatták, ugyanakkor nem volt teljesen egyértelmű és világos, hogy pontosan milyen 

területről, milyen konstrukcióról van szó, ezért a bizottság kérte a pontosabb előterjesztést. 

 

Vajda Viktória: Vállalom, hogy a következő rendes testületi ülésre a Kincsem Udvarral kapcsolatos 

anyagokat navigálom, segítem a Hivatal munkáját ebben. 

 

Balogh Csaba: Akkor döntés nem is szükséges hozzá, mert úgyis vissza kell kerülnie, csak a Kincsem 

Udvarházról döntünk. Felolvasom a határozatot: „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kincsem 

Udvarház kávézója pályázati eljárás keretében kerüljön hasznosításra. Felkéri a jegyzőt, hogy a 

vonatkozó pályázati felhívást készítse el, és jóváhagyás céljából terjessze a Képviselő-testület elé.”  

 

Fülöp Zoltán: Nem biztos, hogy kell rá újabb előterjesztést készíteni. Hogyha nem nagyon szorosak a 

határidők, akkor a pályázati felhívással ezeket a részleteket be lehet tenni.  

 

Balogh Csaba: Felkérem a képviselőket a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

512/2021. (IX. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a Kincsem Udvarház kávézója (2131 Göd, Kincsem park 2.) pályázati eljárás 

keretében kerüljön hasznosításra. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a vonatkozó pályázati felhívást készítse el és azt jóváhagyás céljából 

terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

12) Javaslat a Göd belterület 525-ös helyrajzi szám alatt felvett ingatlanon álló Széchenyi 

Csárda hasznosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A Széchenyi Csárda romos állapotban van, és szükséges lenne a felújítása, fontos, hogy 

ugyanúgy környezetébe illeszkedő legyen, mint a tervezett, mellette álló csónakház. Javaslatom az, 

hogy a hasznosítására készüljön egy kiírás. A másik lehetőség az eladása lenne, de ez szerintem 

senkinek nem elfogadható. 

 

Fülöp Zoltán: A Bizottság megtárgyalta, és úgy látja, hogy jelen formájában bérbeadásra az ingatlan 

alkalmatlan, ezért azt a módosító javaslatot tette a Bizottság, hogy a határozati javaslatban lévő 

„felkéri a jegyzőt a pályázati koncepció kidolgozására és a bérleti szerződés előkészítésére” mondatból 

az „és a bérleti szerződés előkészítésére” részt töröljük, mert aktuálisan rövidtávon a bérleti szerződést 

nem látjuk esélyesnek. Ezzel a módosítással a Bizottság támogatta az előterjesztést. 

 

Vajda Viktória: Szeretném rögzíteni a jegyzőkönyvben és a nézőknek is világossá tenni, hogy senki 

részéről nem tudok olyan koncepciótervről, hogy itt nagyobb étterem legyen, fák kivágásával, több 

parkoló építésével. 

 

Szilágyi László: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta és támogatásra javasolta.  
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Lenkei György: Számomra nem teljesen világos, hogy a hasznosítás mit jelent, hogy valaki ebben az 

állapotban felvállalja a működtetését vagy pedig rendbe hozza, és utána működteti? Mit takar a 

hasznosítás?  

 

Balogh Csaba: Ezt kell kidolgozni a Hivatalnak, a jegyző úrnak. Az alsógödi csónakház tervében 

koncepció szintjén benne van a Széchenyi Csárda, és az a kötelem, hogy ugyanabban a méretben 

maradjon meg. A felújításnak a lehetőségét mindenképpen bele kell építeni, mert a mai 

szabványoknak nem biztos, hogy megfelel az épület. Ilyen szintű módosítás lehet szükséges, a 

részleteket jegyző úr még kidolgozza. Befogadom azt, hogy a szerződés része ne legyen egyből 

kidolgozva, most még csak a koncepció jöjjön vissza.  

 

Hlavács Judit: Én csak a koncepciót javaslom. Ne várjuk a jegyző úrtól, illetve a Hivataltól, hogy 

mindenféle politikai iránymutatás nélkül találja ki a koncepciót, hanem ehhez egy frakció, vagy a 

képviselőkkel való egyeztetetést is javasolnék. 

 

Fülöp Zoltán: A bizottsági ülésen kiderült, hogy az épület jelenlegi bérlője azért nem kívánja a bérleti 

szerződést meghosszabbítani, mert az épület egész bizonytalan állapotú, és a jelen formában 

gazdaságosan nem üzemeltethető. Mindenképpen gondolkodni kell a felújításban, vagy újjáépítésben. 

 

Lőrincz László: Emlékeim szerint már készült róla statikai terv is, ami alapján előbb-utóbb le kell 

bontani az épületet, másfél-két éve körülbelül, amikor a bérleti szerződés időtartamát néztük. Ha ilyen 

készült, akkor a jegyző úr kérem, nézzen utána és bocsássa a képviselők rendelkezésére. 

 

Balogh Csaba: Felkérem a képviselőket a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

513/2021. (IX. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a Göd belterület 525 hrsz. alatt felvett ingatlanon álló Széchenyi Csárda épületét 

2021. november 1. napjától továbbra is hasznosítja, melynek érdekében pályázatot kíván kiírni. 

 

Felkéri a jegyzőt a pályázati koncepció kidolgozására. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: a Képviselő-testület soron következő munkaterv szerinti ülése 

 

13) Javaslat a Gödi Szivárvány Bölcsőde kerítésének felújításával kapcsolatban 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Ujlaki Anikó: A Szivárvány Bölcsőde kerítésének felújítására a Samsung SDI Magyarország Zrt. 

vállalkozott saját költségén. A 314/2020. (IX. 30.) képviselő-testületi határozatot vissza kellene vonni, 

mert ebben az alumíniumtípus lett elfogadva. VPC-kerítéselemből kezdte el építeni a Samsung a 

kerítést, illetve magához a felújításhoz szükséges egy következő határozatban hozzájárulni a 

Képviselő-testületnek. 

 

Szilágyi László: A Pénzügyi Bizottság ezt is tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
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Fülöp Zoltán: A Városfejlesztési Bizottság két alkalommal is tárgyalta a témát. A kerítés anyagának 

típusváltozását mindenképpen támogattuk. A cég egy VPC nevű, meglehetősen korszerű, időtálló 

anyagból végzi a felújítást. 

 

Lőrincz László: Láttam, hogy már elkezdték a felújítást. Kérem a jegyző urat, hogy a későbbiekben 

figyeljen arra, hogy testületi döntés előtt a munkák ne kezdődjenek el. Mint körzeti képviselő 

információt erről nem kaptam, viszont örülök neki, hogy sikeres tárgyalásokat tudott a Hivatal 

folytatni a Samsunggal. 

 

Fülöp Zoltán: Tájékoztatásul elmondom, hogy a cég a bölcsődevezetővel egyeztetett, egy félreértés 

folytán kezdődött meg a munka korábban. Fölhívtuk a figyelmüket erre a problémára. Az egyéb 

szükséges dokumentáció folyamatban van.  

 

Balogh Csaba: Két határozati javaslatról szavazunk, mert a korábbi, 2020. évi határozatot is vissza kell 

vonni. Kérem, szavazzunk egyben a kettőről. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

514/2021. (IX. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a 314/2020. (IX. 30.) számú Ök. határozatát visszavonja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

515/2021. (IX. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy hozzájárul a tulajdonában lévő, 2131 Göd, Komlókert u. 19-21. szám alatti Gödi 

Szivárvány Bölcsőde SDI Magyarország Zrt. által saját költségén történő felújításához. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14) Javaslat a Településellátó szervezet gazdasági igazgatóhelyettesének határozott idejű 

megbízásának meghosszabbítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A meghosszabbítás egy hónapról szól, addig, amíg le nem zárul a Településellátó 

Szervezet igazgatójának a megválasztása. Felkérem a képviselőket a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 10 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

516/2021. (IX. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. megállapítja és tudomásul veszi, hogy  
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a) a Településellátó Szervezet (székhely: 2132 Göd, Duna út 5.) gazdasági 

igazgatóhelyettesének határozott idejű vezetői megbízása 2021. szeptember 30-án 

lejár; 

b) a fenti munkakörre a 395/2021. (VI. 28.) Ök. határozattal jóváhagyott és 2021. 

június 6. napján közzétett pályázati kiírás eredménytelenül zárult, majd a 

481/2021. (VIII. 31.) Ök. határozattal a pályázat ismételten kiírásra került. 

 

2. Az 1. pontban foglaltakra tekintettel úgy dönt, hogy Erdős Ágnes gazdasági 

igazgatóhelyettesi megbízását változatlan feltételekkel 2021. október 31. napjáig, de 

legkésőbb a gazdasági igazgatóhelyettesi munkakörre vonatkozó mindenkori pályázati 

eljárás eredményes lezárásáig, a kiválasztásra kerülő gazdasági igazgatóhelyettes 

jogviszonyának kezdetét megelőző napig meghosszabbítja. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Hivatali felelős: Tóth János jegyző 

Határidő: azonnal 

 

15) Az 501/2021. (VIII.31.) Ök. határozat kiegészítése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A legutóbbi szavazáskor nem volt kimondva az, hogy a gazdasági igazgatóhelyettes 

kiválasztásánál is ugyanazt a bizottságot tekintjük kiválasztó személyeknek, mint az igazgató 

kiválasztásnál. Ezek a személyek Balogh Csaba, Pintér György és Szilágyi Lászlót volt. Kérem a 

képviselőket, ha egyetértenek ezzel, erősítsék meg. 

 

A Képviselő-testület 8 „igen” 3 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

517/2021. (IX. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

az 501/2021. (VIII. 31.) önkormányzati határozatának 3. pontját az alábbi személyek nevével 

egészíti ki: 

 

− Balogh Csaba 

− dr. Pintér György 

− Szilágyi László 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

16) Gyermekorvosi körzetek módosítása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Technikai jellegű szavazásról van szó. Dr. Domán Csilla kérte az Önkormányzattól 

a gyermekorvosi körzetek bizonyos szintű módosítását, a neveleki utcák kerülnének át a 2. számú 

körzetbe, ami most kapott új gyermekorvost. A körzettel határos utcák ne legyenek kettéválasztva, 

ezek voltak a főbb indokok. A módosítást egyeztettük a többi gyermekorvossal is. Amire most 

szavazni kell, az egy olyan határozati javaslat, amivel egy rendelet-tervezetet kell fölterjesztenünk a 

hatósághoz véleményezésre. A véleményezés után visszakerül hozzánk, és akkor lehet a rendelet-

tervezetet rendeletként elfogadni, akkor válik hatályossá. 

 

Vajda Viktória képviselő elhagyta az üléstermet. 
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Lenkei György: A SZELB jóváhagyólag továbbította. 

 

Balogh Csaba: Felkérem a képviselőket a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

518/2021.(IX. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

az alábbi rendelet-tervezetet terjeszti az Országos Kórházi Főigazgatóság elé szakmai 

véleményezésre: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (...) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati 

rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati 

rendelet 1. függeléke a 2. melléklet szerint módosul. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 

 

1. melléklet 

 

1. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati 

rendelet 2. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Göd város házi gyermekorvosi körzeteinek közterületjegyzéke” 

 

2. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati 

rendelet 2. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek: 

 

„1. házi gyermekorvosi körzet 

Közterület neve jellege Kapubejárat-tartomány Intervallum 

típusa 

Alagút utca     páratlan 

házszámok 

Alkotmány utca     teljes közterület 
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Arany János utca     teljes közterület 

Árvácska utca     teljes közterület 

Aulich utca     teljes közterület 

Babits Mihály utca     teljes közterület 

Bajcsy-Zsilinszky utca     teljes közterület 

Bartók Béla utca     teljes közterület 

Báthori utca     teljes közterület 

Batthyány utca     teljes közterület 

Beck Ö. Fülöp tér     teljes közterület 

Béke út     teljes közterület 

Bem utca     teljes közterület 

Berzsenyi Dániel utca     teljes közterület 

Bimbó utca     teljes közterület 

Bischof házaspár utca     teljes közterület 

Bodza utca     teljes közterület 

Budai Nagy Antal utca     teljes közterület 

Cserfa utca     teljes közterület 

Csokonai utca     teljes közterület 

Dália utca     teljes közterület 

Damjanich utca     teljes közterület 

Diófa utca     teljes közterület 

Dózsa György utca     teljes közterület 

Duna köz     teljes közterület 

Előd utca     teljes közterület 

Erkel Ferenc utca     teljes közterület 

Fenyves köz     teljes közterület 

Fenyves utca     teljes közterület 

Fűzfa utca     teljes közterület 

Gárdonyi Géza utca     teljes közterület 

Gutenberg utca     teljes közterület 

Gyopár utca     teljes közterület 

Harang utca     teljes közterület 

Harangvirág utca     teljes közterület 

Hársfa utca     teljes közterület 

Hét vezér utca     teljes közterület 

Hóvirág utca     teljes közterület 

Ibolya utca     teljes közterület 

Iván-Kovács László utca     teljes közterület 

Jávorka Sándor utca     teljes közterület 

Jázmin utca     teljes közterület 

Jegenye utca     teljes közterület 

Jókai Mór utca     teljes közterület 

József Attila utca     teljes közterület 

Katona József utca     teljes közterület 
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Kazinczy Ferenc utca     teljes közterület 

Kereszt utca     teljes közterület 

Kincsem park     teljes közterület 

Kincsem utca     teljes közterület 

Kiss Ernő utca     teljes közterület 

Kiss János utca     teljes közterület 

Klapka utca     teljes közterület 

Kodály Zoltán utca     teljes közterület 

Kossuth köz     teljes közterület 

Kossuth tér     teljes közterület 

Kossuth Lajos utca     teljes közterület 

Koszorú tér     teljes közterület 

Kosztolányi Dezső utca     teljes közterület 

Kölcsey Ferenc utca     teljes közterület 

Köztársaság út     teljes közterület 

Kusché Ernő utca     teljes közterület 

Lánchíd köz     teljes közterület 

Lánchíd utca     teljes közterület 

Lázár Vilmos utca     teljes közterület 

Leiningen utca     teljes közterület 

Luther Márton utca     teljes közterület 

Majorság köz     teljes közterület 

Martinovics utca     teljes közterület 

Mészáros Lázár utca     teljes közterület 

Mihácsi György utca     teljes közterület 

Mikes Kelemen utca     teljes közterület 

Mikszáth Kálmán utca     teljes közterület 

Móricz Zsigmond utca     teljes közterület 

Muskátli utca     teljes közterület 

Nagy Imre utca     teljes közterület 

Nagy László tér     teljes közterület 

Nefelejcs utca     teljes közterület 

Nemeskéri-Kiss Miklós út 000001  000035/A  páratlan 

házszámok 

Nemeskéri-Kiss Miklós út     páros házszámok 

Nyírfa utca     teljes közterület 

Orgona utca     teljes közterület 

Palczer János utca     teljes közterület 

Pázmány Péter utca     teljes közterület 

Pesti út 000001 A 000095/C 0002 páratlan 

házszámok 

Pesti út 000002  000174  páros házszámok 

Pesti Ferenc tér     teljes közterület 

Petőfi tér     teljes közterület 
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Petőfi Sándor utca     teljes közterület 

Pipacs utca     teljes közterület 

Pöltenberg Ernő utca     teljes közterület 

Puskin köz     teljes közterület 

Radnóti Miklós utca     teljes közterület 

Rákóczi Ferenc utca 000001  000087  páratlan 

házszámok 

Rákóczi Ferenc utca 000004  000108  páros házszámok 

Rezeda utca     teljes közterület 

Rozmaring utca     teljes közterület 

Schweidel József utca     teljes közterület 

Streba János utca     teljes közterület 

Szabadságharcosok útja     teljes közterület 

Szabó Ervin utca     teljes közterület 

Száhlender Béla dűlő     teljes közterület 

Szálender tanya     teljes közterület 

Szegfű utca     teljes közterület 

Szeszgyár utca     teljes közterület 

Szilvás utca     teljes közterület 

Szt. István utca     teljes közterület 

Szt. László utca     teljes közterület 

Tamási Áron utca     teljes közterület 

Táncsics Mihály utca     teljes közterület 

Tavasz utca     teljes közterület 

Templom utca     teljes közterület 

Tenkes köz     teljes közterület 

Tó köz     teljes közterület 

Tolsztoj köz     teljes közterület 

Tompa Mihály utca     teljes közterület 

Topolyás dűlő     teljes közterület 

Tóth Árpád utca     teljes közterület 

Török Ignác utca     teljes közterület 

Tulipán utca     teljes közterület 

Városház köz     teljes közterület 

Vasútállomás      teljes közterület 

Vasvári Pál utca     teljes közterület 

Vécsey utca     teljes közterület 

Viola utca     teljes közterület 

Vörösmarty utca     teljes közterület 

Településszintű lakosok 

2. házi gyermekorvosi körzet 

Közterület neve jellege Kapubejárat-tartomány Intervallum 

típusa 

Ady Endre út     páros házszámok 
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Akácfa utca     teljes közterület 

Áldás utca     teljes közterület 

Alkotás utca     teljes közterület 

Árokparti fasor     teljes közterület 

Árpád utca     teljes közterület 

Attila utca     teljes közterület 

Bocskai utca     teljes közterület 

Bolla Árpád utca     teljes közterület 

Botond utca     teljes közterület 

Bozóki Gyula tér     teljes közterület 

Csaba utca     teljes közterület 

Család utca     teljes közterület 

Csendes köz     teljes közterület 

Csíz utca     teljes közterület 

Deák Ferenc utca     teljes közterület 

Délibáb utca     teljes közterület 

Duna út     teljes közterület 

Erzsébet utca     teljes közterület 

Evezõs utca     teljes közterület 

Ezerjó utca     teljes közterület 

Fenyősármány utca     teljes közterület 

Fülemüle utca     teljes közterület 

Füzike utca     teljes közterület 

Hajnal utca     teljes közterület 

Halász utca     teljes közterület 

Határ utca     teljes közterület 

Honvéd sor     teljes közterület 

Huba utca     teljes közterület 

Hunyadi utca     teljes közterület 

I. körforgalmi út     teljes közterület 

Ifjúság köz     teljes közterület 

II. körforgalmi út     teljes közterület 

III. körforgalmi út     teljes közterület 

Ilka köz     teljes közterület 

István utca     teljes közterület 

IV. Béla király utca 000015  999999  páratlan 

házszámok 

IV. Béla király utca 000020  999998  páros házszámok 

IV. körforgalmi út     teljes közterület 

Jácint utca     teljes közterület 

Jászai Mari utca     teljes közterület 

Jégmadár utca     teljes közterület 

Jósika utca     teljes közterület 

József utca     teljes közterület 
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Kálmán utca     teljes közterület 

Kék-Duna utca     teljes közterület 

Kikelet utca     teljes közterület 

Kinizsi utca 000030  999998  páros házszámok 

Kisfaludy utca     teljes közterület 

Kolozsvári köz     teljes közterület 

Kolozsvári utca     teljes közterület 

Könyök utca     teljes közterület 

Lajos utca     teljes közterület 

Latabár Kálmán tér     teljes közterület 

Latabár Kálmán utca     teljes közterület 

Lehel utca     teljes közterület 

Lenkey utca     teljes közterület 

Liget utca     teljes közterület 

Lomb utca     teljes közterület 

Madách utca     teljes közterület 

Mária utca     teljes közterület 

Mátyás utca     teljes közterület 

Ménesi köz     teljes közterület 

Ménesi utca     teljes közterület 

Nádirigó utca     teljes közterület 

Napsugár utca     teljes közterület 

Őszapó utca     teljes közterület 

Otthon utca     teljes közterület 

Ökörszem utca     teljes közterület 

Pacsirta utca     teljes közterület 

Paksi János tér     teljes közterület 

Pannónia utca     teljes közterület 

Patak utca     teljes közterület 

Pesti út 000097  999999  páratlan 

házszámok 

Pesti út 000176  999998  páros házszámok 

Pozsonyi utca     teljes közterület 

Rákóczi Ferenc utca 000089  999999  páratlan 

házszámok 

Rákóczi Ferenc utca 000110  999998  páros házszámok 

Regős utca     teljes közterület 

Révay utca     teljes közterület 

Rózsa utca     teljes közterület 

Ságvári köz     teljes közterület 

Sellő utca     teljes közterület 

Sport utca     teljes közterület 

Széchenyi utca     teljes közterület 

Szeder utca     teljes közterület 
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Szent Imre herceg utca     teljes közterület 

Sződi utca     teljes közterület 

Szõlőkert utca     teljes közterület 

Thököly utca     teljes közterület 

Tőzeg dűlő     teljes közterület 

Új utca     teljes közterület 

Újélet utca     teljes közterület 

V. körforgalmi út     teljes közterület 

Vadgerle utca     teljes közterület 

Vadvirág utca     teljes közterület 

Várdomb utca     teljes közterület 

Vasút utca 000012  999999  folyamatos 

házszámok 

Verseny utca 000015  999999  folyamatos 

házszámok 

Virágos utca     teljes közterület 

Vörösbegy utca     teljes közterület 

3. házi gyermekorvosi körzet 

Közterület neve jellege Kapubejárat-tartomány Intervallum 

típusa 

Ady Endre út     páratlan 

házszámok 

Alagút utca 000008  999998  páros házszámok 

Ambrus László utca     teljes közterület 

Baitz József altábornagy utca     teljes közterület 

Balassi Bálint utca     teljes közterület 

Bornemissza Pál utca     teljes közterület 

Castrum utca     teljes közterület 

Csalogány utca     teljes közterület 

Csörsz utca     teljes közterület 

Dobó István utca     teljes közterület 

Dr. Gönczy Gyula utca     teljes közterület 

Erdész köz     teljes közterület 

Erdész utca     teljes közterület 

Erzsébet liget köz     teljes közterület 

Erzsébet liget utca     teljes közterület 

Erzsébet liget körút     teljes közterület 

Eszter utca     teljes közterület 

Fácán utca     teljes közterület 

Fóti utca     teljes közterület 

Fürdő utca     teljes közterület 

Gerle utca     teljes közterület 

Gizella utca     teljes közterület 

Golf utca     teljes közterület 

Gyöngybagoly utca     teljes közterület 
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Hernád köz     teljes közterület 

Hesp Róbert utca     teljes közterület 

Huzella Tivadar utca     teljes közterület 

Ilona utca     teljes közterület 

Ipoly utca     teljes közterület 

IV. Béla király utca 000001  000013  páratlan 

házszámok 

IV. Béla király utca 000002  000018  páros házszámok 

Jancsi hegy utca     teljes közterület 

János utca     teljes közterület 

Kacsóh Pongrác utca     teljes közterület 

Kádár utca     teljes közterület 

Karolina utca     teljes közterület 

Kasznár utca     teljes közterület 

Kerek erdő köz     teljes közterület 

Kerek erdő utca     teljes közterület 

Kinizsi utca 000020  000022  páros házszámok 

Kinizsi utca     páratlan 

házszámok 

Klára utca     teljes közterület 

Kóczán Mór utca     teljes közterület 

Komlókert utca     teljes közterület 

Kőrös utca     teljes közterület 

Kraszna utca     teljes közterület 

Margit utca     teljes közterület 

Marignane tér     teljes közterület 

Maros utca     teljes közterület 

Mayerffy köz     teljes közterület 

Mayerffy József utca     teljes közterület 

Munkácsy Mihály utca     teljes közterület 

Nemeskéri-Kiss Miklós köz     teljes közterület 

Nemeskéri-Kiss Miklós út 000037 999999  9999 páratlan 

házszámok 

Németh László utca     teljes közterület 

Nyár utca     teljes közterület 

Oázis utca     teljes közterület 

Ojtványos utca     teljes közterület 

Ősz utca     teljes közterület 

Öregfutó út     teljes közterület 

Öregkastély utca     teljes közterület 

Összekötő út     teljes közterület 

Pálma utca     teljes közterület 

Pálya utca     teljes közterület 

Piros Mihály utca     teljes közterület 
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Pulykaház utca     teljes közterület 

Puszta utca     teljes közterület 

Rába utca     teljes közterület 

Rómaiak útja     teljes közterület 

Sajó utca     teljes közterület 

Sárgarigó utca     teljes közterület 

Schenek István utca     teljes közterület 

Schöffer Ferenc utca     teljes közterület 

Sió utca     teljes közterület 

Sporttelep köz     teljes közterület 

Szamos köz     teljes közterület 

Szamos utca     teljes közterület 

Tél utca     teljes közterület 

Teleki Pál utca     teljes közterület 

Termál fürdő körút     teljes közterület 

Termálfürdő út     teljes közterület 

Terv utca     teljes közterület 

Tisza utca     teljes közterület 

Toboz utca     teljes közterület 

Toldi utca     teljes közterület 

Turista utca     teljes közterület 

Vadőr utca     teljes közterület 

Vasút utca 000001   00001

1 

folyamatos 

házszámok 

Verseny utca 000001   00001

4-

0016 

folyamatos 

házszámok 

Villamos utca     teljes közterület 

Wattay János utca     teljes közterület 

Werbőczy István utca     teljes közterület 

Wigner Jenõ utca     teljes közterület 

Zala utca     teljes közterület 

Zimpel Károly utca     teljes közterület 

Zrínyi Miklós utca     teljes közterület 

Zúgóárok köz     teljes közterület 

Zúgóárok utca     teljes közterület 

Zsuzsanna utca     teljes közterület 

” 

 

2. melléklet 

 

1. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati 

rendelet 1. függelékében foglalt táblázat „Dr. Pruzsinszkyné Dr. Szabó Ibolya” sora helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„ 

Dr. Somlai Ágnes 2132 Göd, Kisfaludy u. 7. 2. gyermekorvosi körzet 
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” 

Felelős: dr. Kármán Gábor aljegyző 

Határidő: azonnal 

 

17) Gödön működő általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

dr. Kármán Gábor: Véleményeztetni kell a köznevelési törvény, illetve annak alapján kiadott 

végrehajtási rendelet szerint ezeket a körzethatárokat, és tulajdonképpen erről van szó, a Dunakeszi 

Tankerület küldi meg az illetékeseknek.  

 

Vajda Viktória képviselő visszaérkezett az ülésterembe. 

 

Balogh Csaba: Felkérem a képviselőket a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen” , egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

519/2021. (IX. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

úgy dönt, elfogadja és egyetért a Dunakeszi Tankerületi Központnak a Gödön működő általános 

iskolák - Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (2131 Göd, Petőfi Sándor u. 48.); 

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2132 Göd, Ifjúság köz 1-3.; 

Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2131 Göd, Vécsey Károly utca 1.) - 

felvételi körzethatárainak kijelöléséről szóló döntésével. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal  
 

18) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi pályázati fordulójához való 

csatlakozás 

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök 

 

Balogh Csaba: Előterjesztő dr. Pintér György helyett a Pénzügyi Bizottságnak az elnökhelyettese, 

Szilágyi László. 

 

Szilágyi László: A Bursa Hungaricával kapcsolatosan technikai szavazásra kerül sor, ötmillió forintot 

tervezünk be a jövő évi pályáztatásra, támogatásra a gödi gyermekeknek.  

 

Balogh Csaba: Felkérem a képviselőket a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

520/2021. (IX. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy Göd Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához és a Bursa Hungarica 

Ösztöndíjpályázathoz a 2022. évi költségvetésben 5,0 millió forint kerül betervezésre. 
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Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

18) Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai ösztöndíjpályázat 

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök 

 

Szilágyi László: Itt volt egy módosító javaslat, hogy a 3,5-ról 4,0-re kerülne megemelésre a 

tanulmányi átlag.  

 

Balogh Csaba: Én módosító javaslatnak nyújtanám be azt, hogy legyen 4,5-ös, mert az talán még 

erősebb motiváció lehet. 

 

Fülöp Zoltán: AVKB tárgyalta és a 4-es átlagot támogatta. Én a módosítót nem támogatom, az 

előterjesztő hiányában nem gondolom, hogy jó lenne egy ilyen jelentős módosítást bevinni. 

 

Szilágyi László: Pintér úr is azért terjesztett elő 3,5-ről 4-re. A négyesről szavazzunk. 

 

Vajda Viktória: Megállapíthatjuk a kettő között a 4,2-t. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzunk először 4,2-ről, és ha nem lesz elfogadva, 

akkor utána a 4-esről. 

 

A Képviselő testület 4 „igen”; 3 „nem” és 4 „tartózkodás” szavazattal a módosító javaslatot a 4,2-es 

átlag elfogadásáról elutasította. 

 

Balogh Csaba: Felkérem a képviselőket az előterjesztés szerinti határozati javaslatról történő 

szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

521/2021. (IX. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a Wigner Jenő Középiskolai Ösztöndíjpályázatot kiírja a 2021-22-es tananévre 

úgy, hogy a legalacsonyabb ösztöndíjban részesíthető tanulmányi átlag a korábbi 3,5-ös 

tanulmányi átlagról 4,0-es tanulmányi átlagra kerül megemelésre. Egyúttal dönt arról, hogy a 

pályázathoz szükséges forrás összegét 5 500 000 Ft-tal megemeli a Feladattal nem terhelt 

tartalékból. 

 

Forrás: Feladattal nem terhelt működési tartalék  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

19) Lenkey János tiszteletére emlékkő-elhelyezés 5637/2 hrsz. alatt - településképi bejelentés 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester és Nagy Éva főépítészi irodavezető 

 

Balogh Csaba: Erre az előterjesztésre azért van szükség, hogy összeférhetetlenség miatt az 

Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra a településképi bejelentést jegyző úr véleményezze. 

Felkérem a képviselőket az előterjesztés szerinti határozati javaslatról történő szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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522/2021. (IX. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a gödi 5736/2 hrsz. alatti ingatlanon Lenkey János tiszteletére állítandó emlékkő 

elhelyezéséhez szükséges településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló döntés meghozatalára 

Göd Város Jegyzőjét jelöli ki. 

 

Felelős: jegyző, Főépítészi Iroda 

Határidő: azonnal 

 

20) Javaslat a „Jávorka utcai átfolyás megszüntetése és akadálymentesítési munkálatok” tárgyú 

beszerzési eljárás lezárása 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Ujlaki Anikó: A Pénzügyi Bizottság eredményesnek ítélte a bruttó 13.902.042, -Ft ajánlati árát az 

Alliance Project Kft.-nek. Szükséges pótfedezetet biztosítani a Képviselő-testületnek 1.482.719.-Ft 

összegben. 

 

Fülöp Zoltán: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és támogatta. 

 

Balogh Csaba: Felkérem a képviselőket az előterjesztés szerinti határozati javaslatról történő 

szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

523/2021. (IX. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a „Jávorka utcai átfolyás megszüntetése és akadálymentesítési munkálatok” 

tárgyú beszerzésben a bruttó 13.902.042, -Ft összegű ajánlatot elfogadja és felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés megkötésére az Alliance Project Kft. (1087 Budapest, Stróbl Alajos u. 

7/476.) nyertes ajánlattevővel. 

 

Forrás: a bruttó 12.419.330, - Ft összegű fedezetet az Önkormányzat 2021. évi költségvetési 

rendeletének Tartalék előirányzatai Kompok, révek 25. soráról, valamint a bruttó 1.482.712, - Ft 

összegű pótfedezet a Tartalékok 6. Feladattal nem terhelt tartalék sorról biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

21) Javaslat közterületi térfigyelő kamerarendszer bekötési pontjain kábeles szolgáltatásra 

vonatkozó előfizetői szerződés jóváhagyására  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Ujlaki Anikó: Jelenleg engedélyezés alatt van, várhatóan még az ősz folyamán megkapjuk az 

engedélyeket. Szükséges a térfigyelő rendszernek az 5 bekötési pontján internetes kábeles szolgáltatás 

igénybevétele. A Digi Kft.-től kértünk ajánlatot. A havi díja bruttó 15.550.- Ft, ez végpontonként 

3.110.- Ft/hó havi díjat jelent, és van egy egyszeri 30 ezer Ft összegű bekötési díj, amit még ezen felül 

kell fizetni. Annyival szeretném kiegészíteni a határozati javaslatot, ami a Pénzügyi Bizottsági ülésen 

is elhangzott, hogy a következő évekre vonatkozó szolgáltatási bérleti díjhoz szükséges forrást is 

tervezze be az Önkormányzat a következő évek költségvetésébe.  
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Balogh Csaba: Felkérem a képviselőket a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

524/2021. (IX. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy jóváhagyja a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel kötendő közterületi 

térfigyelő kamerarendszer bekötési pontjain kábeles szolgáltatásra vonatkozó előfizetői 

szerződés tervezetet. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előfizetői szerződések 

(5 db végpont) aláírására. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a következő évekre vonatkozó szolgáltatási bérleti díj kifizetéséhez 

szükséges forrást tervezze be a következő évek költségvetésébe. 

 

Forrás: A szükséges havi bruttó 15.550, - Ft összegű forrást (végpontonként bruttó 3.110.- Ft/hó) 

és egyszeri 30.000.-Ft összegű bekötési díjat Göd Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetésének Dologi kiadások előirányzatából biztosítja. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

22) Javaslat az „Útépítési tervek elkészítése Gödön” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és 

felhatalmazás szerződéskötésre 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Ujlaki Anikó: A 405/2021. (VI. 28.) számú határozatával döntött a testület a megtervezendő utcákról. 

A tervezésre beszerzési eljárást folytattunk le, a Pénzügyi Bizottság eredményesnek ítélte a beszerzési 

eljárást. A nyertes ajánlattevő a VICAFER Kft., ajánlati ára bruttó 12.446.000.- Ft. Szükséges 

2.446.000.- Ft pótfedezetet biztosítani, ez a tartalékelőirányzat 11-es soráról, Nevelek fejlesztés 

útépítés sorról biztosítható. A Képviselő-testületnek felhatalmazást kell adni a polgármester úrnak a 

szerződés aláírására, illetve a forrás biztosítására. 

 

Szilágyi László: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 

 

Balogh Csaba: Felkérem a képviselőket a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

525/2021. (IX. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy az „Útépítési tervek elkészítése Gödön” tárgyú beszerzésben a bruttó 

12.446.000.- Ft összegű ajánlatot elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a szerződést a 

VICAFER Kft. (2113 Erdőkertes, Szőlősor 58.) nyertes ajánlattevővel történő aláírására. 

 

Forrás: bruttó 10.000.000.- Ft összegű fedezet az Önkormányzat 2021. évi költségvetési 

rendeletének Tervezett beruházási feladatok előirányzatai Útépítés tervezés 1. soráról, valamint 

a további 2.446.000. Ft a Tartalék előirányzat 11. soráról „Nevelek – fejlesztés – útépítés” 

biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 



658 

 

23) Javaslat az alsógödi vasútállomás gyalogos felüljáró elbontásával kapcsolatban 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Többször felmerült ez a téma és a MÁV már türelmetlenül kérdezi, hogy mi a döntése 

a Képviselő-testületnek. Megadom a szót Fülöp Zoltánnak, aki ki lett jelölve az egyeztetésekre.  

 

Fülöp Zoltán: Sikerült tisztázni, hogy vasúttechnikai okokból nem járható út, hogy az Önkormányzat 

végezze a feladatot, mivel a vasúti pálya fölött végzett munka, azaz a felüljárónak a kiemelése és 

visszaemelése csak a vasút kivitelezésében lehetséges. Ez egy nemzetközi fővonal, Itt a vasútnak 

komoly jogosultságai vannak, úgyhogy a karbantartást is számlázná a város felé. Ez nagyságrendileg 

évi 15-20 millió forint, és bár nagyon szeretnénk megtartani, financiális okok miatt erre sok 

lehetőséget nem látunk, úgyhogy a VKB a bontáshoz való hozzájárulás mellett szavazott. 

 

Szilágyi László: A Pénzügyi Bizottság az „A” verzió elfogadását javasolta. 

 

Balogh Csaba: Felkérem a képviselőket az „A” határozati javaslatról történő szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

526/2021. (IX. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy az alsógödi vasútállomás gyalogos felüljáró elbontását jóváhagyja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

24) Javaslat Nevelek városrész útjainak terveztetésére 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Ujlaki Anikó: A neveleki utak tervezésére idén a költségvetésben szerepel bruttó 20 millió forint. Itt 

maximum 10 millió forint erejéig a beruházási osztály műszaki szempontból javasolt pár utcát 

megterveztetni. Ez a Pacsirta utca, Füzike utca, Nádirigó utca keleti része, 06/4, 07/1-5 helyrajzi 

számokon kialakítandó szilárd burkolatú utakat tartalmazza. 

 

Szilágyi László: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 

határozatot. 

 

Fülöp Zoltán: A VKB tárgyalta, elfogadásra javasolta. 

 

Balogh Csaba: Felkérem a képviselőket a határozati javaslatról történő szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

527/2021. (IX. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy megtervezteti a Göd Nevelek városrész Pacsirta utca, Füzike utca, Nádirigó utca 

keleti része, 06/4, 07/1-5 helyrajziszámokon kialakítandó szilárd burkolatú utakat, és 

felhatalmazza polgármestert az erre vonatkozó beszerzési eljárás megindítására. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének Tartalék előirányzat 11. „Nevelek 

– fejlesztés – útépítés tervezése” sora maximum 10 millió forintig. 
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Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

26) Döntés a Sződi utcának a Kálmán utca és a Vasút utca közé eső szakaszának szilárd 

burkolattal történő ellátására 

Előterjesztő: dr. Pintér György képviselő, PEKJB elnök  

 

Szilágyi László: Felsőgödön az Ilka patak mellett, a Vasút utca és Kálmán utca közötti szakasz szilárd 

burkolattal történő ellátásáról szól az előterjesztés. Az előterjesztésnek a célja az, hogy a Csíz utcán és 

a Kálmán utcán lévő nagy forgalmat, az autósok egy elkerülő útként tudják használni a vasút mellett. 

Információm szerint a környék lakosai ezt támogatják és kérik elfogadásra. A Pénzügyi Bizottság is 

megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A bizottsági ülés után érkezett az 

információ, hogy tartalékra szükség van, ezért a határozati javaslatban én szeretnék egy módosító 

javaslatot tenni, hogy nem bruttó 80, hanem bruttó 84 millió forint legyen, és így kérem majd a 

szavazást. 

 

Fülöp Zoltán: A VKB megtárgyalta és a város fejlődése miatt mindenképpen szükségesnek látja. 

 

Hlavács Judit: Mennyi az iparűzési adó bevételi többlete? Ugye itt a fedezeti sor az iparűzési adó 

bevételi többlete. Ez mennyi számszerűen? 

 

Szilágyi László: Költségvetésben betervezett 400 millióhoz képest 200 millió forint plusz. 

 

Hlavács Judit: Döbbenten állapítom meg, hogy aki elég jól értesült képviselő, az a körzeténél gyorsan 

lecsaphatja a többletet, szemben azokkal, akik valamiért nem követik annyira napi szinten azt, hogy 

mennyi a bevételi többlet, mert ugye mi egyszeri, többi körzet képviselői, most szembesülünk ezzel, 

amikor megkapjuk az előterjesztéseket. A másik, hogy az előbb volt egy nagyon hosszú vitánk arról, 

hogy legyen-e adóemelés vagy nem, amitől 160 milliót remélünk. Ha ezt a 200 milliós többletet nem 

költjük el idén, akkor lehet, hogy ez fedezetet tudna nyújtani arra, hogy ne kelljen adót emelni. 

Úgyhogy én azt javasolnám a Képviselő-testületnek, gondolják meg, hogy akkor ezt a 200 milliós 

többletet most gyorsan, aki kapja marja alapon elköltjük, vagy esetleg örülünk neki, hogy a jövő évben 

ennyivel beljebb vagyunk. Amúgy azt gondolnám, hogy teljesen fontos ez az utca, annak az 

aszfaltozása, és tudnám is támogatni, amennyiben nem az lenne a költségvetési helyzet, ami.  

 

Szilágy László: Van keretszerződésünk útépítésre, a munka el tud kezdődni, tehát ez nem akadálya 

annak, hogy egy újabb eljárás lefolytatódjon az aszfaltozásra. Az adótöbbletnek az alapja az, hogy egy 

nagy építkezés zajlik, és az építtetőnek ilyenkor kötelezettsége van iparűzési adót fizetni az adott 

településhez is. Még így is több mint 100 millió forintnyi többlet marad a kasszában. 

 

Fülöp Zoltán: Ez egy korábban betervezett, ámde meg nem valósult beruházás, ami az idei évre nem 

került betervezésre. 

 

Vajda Viktória: Úgy tudom, 2019-ben ígéretet tettek az Alkotmány utca zsákutcai szakaszában 

lakóknak arra, hogy meg fog valósulni a teljes utca felújítása. Most egy szakaszra nyertünk pályázatot. 

A másik szakaszt, ezt a zsákutcai szakaszt nem tudjuk megvalósítani forráshiány miatt. Ha van nekünk 

egy ilyen, akkor azt javaslom - Pintér úrral majd erről egyeztetek, hogy mit szól hozzá - hogy ehelyett 

inkább az Alkotmány utca egész szakaszát újítsuk fel. Ha már egyszer felvonulnak a munkagépek, van 

rá kész terv, van rá kész koncepció, akkor ne egy újabb utcába kezdjünk bele, aminek még az 

engedélye sincsen meg. Miért nem az engedélyesekkel haladunk, amire szintén volt ígérete Pintér 

úrnak 2019-ben. Én emiatt szeretném, ha ez nem lenne ma megszavazva, hanem majd máskor. 

 

Szilágyi László: A Pénzügyi Bizottságon egyébként elhangzott a tervek vonatkozásában, talán egy 

vagy két héten belül várhatóak. Ha forgalmi szempontot nézek, akkor az Alkotmány utca egy 

zsákutca, míg a Sződi utcánál egy forgalomcsökkentés történhet meg a Kálmán utca tekintetében. A 
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Sződi utca az egy fontosabb beruházás, mint egy zsákutcának az aszfaltozása. Ha van rá forrás, akkor 

természetesen meg fogom szavazni a zsákutcának az aszfaltozását is. 

 

Lőrincz László: Úgy tudom, a költségvetésbe be van tervezve a bölcsődénél lévő utca, ez hogy áll? 

Forrás szerint ez betervezett.  

 

Balogh Csaba: Ha nem tudunk átvinni elég maradványt jövőre, amikor nincsen elég bevétel, akkor 

nem lesz semmi sem megoldható. 

 

Hlavács Judit: Sorra kerül majd itt előbb-utóbb, ami a költségvetésben is van betervezve, a Sellő 

utcának az új építésű szakasza, amire fog kelleni feltehetőleg 4 millió forint körüli plusz forrás. A 

2019 nyarán föltúrt, felújítandó Sellő utca lakói méltatlan körülmények között közlekednek. Ez, ha 

nem lesz szükség az alap cseréjére, akkor is bőven sokkal több forrást fog igényelni. Erről az 

útszakaszról szintén döntés született, sőt a DMRV-nek a felújításával együtt kellett volna 

megtörténnie, csak mire itt az önkormányzati választások után a váltás megtörtént, addigra nem volt 

keretszerződés. 

 

Ujlaki Anikó: Egészen friss hír, hogy a Huzella utcára ma jött meg az építési engedély. A Sződi, 

Áldás, Sellő utcai tervekre még nem jött meg az építési engedély. Márciusban adtuk be, szakhatósági 

állásfoglalásra várunk, de ígéretet kaptunk, hogy egy-két héten belül meglesz ott is az engedély. A 

Sellő utca végére, ami felújítás és nem építés, ott, illetve a Huzella utcára is megrendeltük a 

tömörségvizsgálatot, hogy milyen rétegrendben szükséges felújítani. A Huzella utcában is van útalap, 

és ezt vizsgáltatjuk meg a Penta kérésére, hogy megfelelő-e, vagy attól függ, hogy milyen mélységben 

kell az útalapot kiszedni. Tehát ez a költségeket befolyásolja. Megjött az ajánlata a Mélyépítő Labor 

Kft.-nek, aki egy független cég. A Huzella utcára van idén 120 millió forint a költségvetésben. Ott már 

az engedély is megjött, akár a tömörségvizsgálat lezárultát követően tudnánk is kezdeni építeni. A 

Sellő utcának a költségeit pedig majd utána tudjuk megmondani a felújítási részre, amikor megjön az 

eredmény. 

 

Szilágyi László: Minden egyes év májusában a Belügyminisztérium meghirdetett pályázatot belterületi 

utak felújítására, építésére. Mint körzeti képviselőnek, mint alpolgármesternek is azért kell lobbiznod, 

hogy jövőre, ha idén már nem az került bele, az az utca pályázati pénzből felújításra kerülhessen.  

 

Hlavács Judit: Tavasszal úgy tűnt, hogy elegendő a költségvetési keret a Sellő utcára. Az Alkotmány 

utca, ami egy iskolához vezet, elsőrendűbb, mint a Sellő. Függetlenül attól, hogy kinek a körzetében 

van, annál fontosabb egy utca, minél több gödit érint. 

 

Ujlaki Anikó: A belterületi utak, járdák pályázaton indultunk az Alkotmány utcával, de mivel 

maximum 40 millió forint volt a támogatás, ezért nem az egész utcát adtuk be, pont a költségvetési 

keret miatt, hanem szakaszoltuk. 

 

Balogh Csaba: Én az eszköze vagyok a Képviselő-testületnek, a költségvetést be fogom terjeszteni, 

ahogy törvény engem kötelez rá. De ha ezt megszavazzák, akkor önökre fogok mutogatni, hogy 84 

millió forint hiányzik a költségvetésből, és esetleg személyi állományokat kell majd leépíteni azért, 

mert nincsen rá pénz. 

 

Balogh Csaba: Felkérem a képviselőket a határozati javaslatról történő szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 5 „igen”, 2 „nem” és 4 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

528/2021. (IX. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem fogadja el: 
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a Sződi utcának a Kálmán utca és a Vasút utca közé eső szakaszának a szilárd 

burkolattal történő ellátását az útépítésre vonatkozó jelenleg hatályos keretmegállapodás 

feltételeivel megrendeli, és a munkálatok elvégzéséhez összesen bruttó 80 millió forint összegű 

forrást biztosít az alábbiak szerint:  

 

Forrás: iparűzési adó bevételi többlete 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: értelemszerűen 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Egyebek I. - Javaslat a Kiserdei Civil Tanya üzemeltetésére 

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök 

 

Lenkei György: A Civil tanya az Erdész utca sarkán lévő önkormányzati épület, kimondottan nyáron 

alkalmas rendezvényekre, a civil szervezetek által nagy a kihasználtsága. Jelenleg a 

Mozgáskorlátozottakat Támogató Klub tartja rendben. Folyamatosan beázik az épület, rendbehozatala 

mintegy 1,5 millió Ft lenne, és az Önkormányzatnak nincs rá pénze. A József Attila Művelődési Ház 

pályázati pénzből, valamint a TESZ segítségével meg tudná oldani a tető javítását.  

 

Szilágyi László: A határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottsággal átbeszéltünk és támogatjuk. Önerőt 

nem kell biztosítani, a Művelődési Házhoz kerülne a civil tanya. Kérjük az alapító okiratban, jegyző úr 

az átvezetést tegye meg.  

 

Hlavács Judit: Ezt abból a forrásból tudja biztosítani a Művelődési Ház, amit ő oszt el a klubok 

támogatásaként. Kérdezem a pénzügyi osztályvezetőt, hozzá kell járulnunk, hogy ezt a pénzt 

átcsoportosítsák a klubok támogatásától erre a beruházásra? 

 

Kovács Krisztina: A Művelődési Ház részére átadott források, amiből a civileknek a működését 

szervezi, nincs felcímkézve, hogy konkrétan mihez, mennyi összeget kell kötelezően fölhasználnia. 

Ugyanakkor beruházást ezen az ingatlanon nem végezhet, felújítás, karbantartás működhet ebből a 

forrásból. 

 

Balogh Csaba: Felkérem a képviselőket a határozati javaslatról történő szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

529/2021. (IX. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

- támogatólag jóváhagyja, hogy a Kiserdei Civil Tanya (2131 Göd, Erdész utca 1.) a József 

Attila Művelődési Ház üzemeltetésébe kerüljön,  

- jóváhagyja, hogy József Attila Művelődési Ház saját forrásának terhére az épületen 

állagmegóvást végezzen. A szükséges munkálatok előkészítésével és lebonyolításával 

Szabó Imrénét, a József Attila Művelődési Ház igazgatóját bízza meg, 

- felkéri a jegyzőt, hogy a fentiek József Attila Művelődési Ház Alapító Okiratában 

történő átvezetésről gondoskodjon. 
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Felelős: polgármester, jegyző, József Attila Művelődési Ház intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

Egyebek II. - Az 502/2021. (VIII. 31.) Ök. határozat módosítása 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Tóth János: A Képviselő-testület a legutóbbi ülésen kivette a b) pontból az álláshelyek létrehozásával 

kapcsolatos dolgokat. Az 1. számú melléklet szerepel a határozat végén, de magában a határozat 

szövegszerű részében semmiféle utalás nincs a mellékletben szereplő álláshelyek létrehozására. 

Javasoljuk, hogy fogadja el a Képviselő-testület ezeknek az álláshelyeknek létrehozását a TESZ-nél. 

 

Balogh Csaba: Felkérem a képviselőket a határozati javaslatról történő szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 9 „igen” és 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

530/2021. (IX. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 úgy dönt, hogy  

 

a) az 502/2021. (VIII. 31.) önkormányzati határozatát a következő k) ponttal egészíti ki: 

 

„k) támogatja, hogy a TESZ szervezeti felépítésén belül új álláshely(ek)et hozzon létre az 

1. sz. mellékletben feltüntetett költségekkel.” 

 

b) 502/2021. (VIII. 31.) önkormányzati határozatának e) pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

„e) a Kft. jelenlegi alkalmazottai közül Dombi Lászlónét változatlan bérezéssel a 

bemutatott szervezeti séma szerinti csoportvezetői, valamint Horváth Ferencet jelenlegi 

bérezése és további 30% jutalmazás lehetőségével 4 órás gondnok-parkgondozó 

beosztásban a TESZ keretein belül foglalkoztatja.” 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Egyebek III. - Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának 

rendjéről szóló helyi rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: A helyi rendeletünk módosításra szorul. Az árverésre vonatkozó szabályok 

tartalmazzák a Gödi Körképben való közzétételt is, azonban jelenleg nincs az újság, ezért a rendelet-

tervezetből ez a rész most kikerül. 

 

Balogh Csaba: Felkérem a képviselőket a rendelet-tervezetről történő szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 8 „igen” és 3 „tartózkodás” szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

26/2021. (...) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 

18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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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 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A hirdetményt az Önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a 10 millió Ft 

értéket meghaladó vagyontárgy esetében legalább egy országos napilapban közzé kell tenni, az árverés 

időpontját legalább 30 nappal megelőzően.” 

 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 

 

Egyebek IV. - Gödi Kincsem Óvoda – pótelőirányzat biztosítása működési kiadásokhoz 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A pótelőirányzati igény 975.000.- Ft, a feladattal nem terheltből tudjuk ezt fizetni. 

Kérem a Képviselő-testületet, ha tudja támogatni, akkor szavazzon igennel. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

531/2021. (IX. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

975 ezer forint pótelőirányzatot biztosít a Kincsem Óvoda részére működési kiadások fedezetére. 

 

Forrás: Tartalékok – Feladattal nem terhelt tartalék 

 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

 

Egyebek V. - A Göd belterület 3255/2 hrsz. alatti ingatlan (Kalandpark részterület) 

bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Tóth János: A kalandpark kiírása sürgősségi indítvánnyal lett beadva, de a bizottsági ülésen beszéltük, 

hogy nem sürgős, mert a jelenlegi bérlőnek még nem jár le a szerződése. Elkészítjük, hogy a 

következő idényre fel tudjon a cég készülni.  

 

Balogh Csaba: Napirendi módosítást szeretnék kérni. A Kalandparkot zárt ülésen tárgyaljuk. Előre 

vesszük zárt ülésen a Pest Megyei Kitüntető Díjakat és Fülöp úrnak a Samsunggal kapcsolatos 

beszámolóját az Egyebek nyílt napirendi pontok után tárgyaljuk. 
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A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontokra vonatkozó 

módosítást. 

 

Balogh Csaba: Kérem, Fülöp Zoltán képviselőt, kezdje meg a Samsunggal kapcsolatos beszámolóját. 

 

Egyebek VII. - Fülöp Zoltán képviselő szóbeli beszámolója a Samsunggal kapcsolatos 

tárgyalásokról 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán képviselő 

 

Fülöp Zoltán: A 2019-es választások után több megbeszélés történt. Decemberben magas rangú koreai 

delegáció érkezett, velük kellett egyeztetnünk iparűzési adóról, építményadóról és telekadóról. Ebben 

a konstrukcióban évi 5 milliárdos adófizetéssel számoltak Göd számára. Az előzetes megállapodásnak 

megfelelően az iparűzési adót leengedjük 1,4%-ra. Nyilván eltérő értékelések vannak arról, hogy ez a 

le nem engedés, illetve a különleges gazdasági övezet bevezetése összefügg, vagy nem függ össze, de 

leegyszerűsítve azt kell mondjam, hogy egy évi ötmilliárdos bevételi tétel, úgy látszik, nem volt elég. 

Aztán jött a különleges gazdasági övezet, ahol ismét számos olyan lépés történt, ami nem fokozta a jó 

hangulatot, majd még tavalyi évben, tavaly májusban egy közös nyilatkozat született, amit minden 

képviselő aláírt, ami arról szólt, hogy nem háborúzunk, hanem megpróbálunk a megegyezés útjára 

lépni. Végül is mindenféle jogi akadályok után idén 07. hó 1-vel a tavalyi határozatnak érvényt 

szerezve, átvettem a Samsunggal és a Samsunghoz kapcsolódó partnerekkel való egyeztetést. Azt kell 

mondjam, hogy ebben az időszakban számos nehézséggel kellett szembenézni. Az egyik nagy 

nehézség, hogy egy rendkívül rossz hangulatú környezetbe kerültem bele. Rendkívül nagy 

bizalmatlanságot tapasztaltam minden partner irányából. Én nem vagyok hivatott arra, hogy 

időutazóként, vagy gondolatolvasóként, vagy én nem tudom, hogyan, de bizonyos megbeszélésekről, 

amelyeken nem voltam jelen, véleményt mondjak, én csak a visszajelzéseket tudom közvetíteni, hogy 

nincsen jó hírünk a világban. Rossz hírünk van a világban, és nem sikerült elintézni azt, hogy 

akarjanak nekünk pénzt adni. Jelzem, arra törvényi támogatásunk, hogy nekünk kötelező legyen pénzt 

adni, nincs. Innentől kezdve fontos lenne, hogy legyenek támogatóink. Részben ezen kezdtem 

dolgozni, de azt kell mondjam, hogy az időközben meglévő események, a különböző rémhírkeltések, 

harcos kirohanások ezt nem segítették. A tavaly nyári határozat szerint Göd városnak a megegyezésre 

kell törekedni és nem a harcosságra. A polgármester úr részéről, illetve a csapata részéről azt 

gondolom, hogy a minimálisan elvárható támogatás sem történt meg. Itt a minimálisan elvárható 

támogatás alatt azt értem, hogy ha valami Samsunggal kapcsolatos esemény van, esetleg 

szembementek a határozattal, és valamifajta tárgyalást vagy megbeszélést folytattak, akkor arról 

minimum értesítsenek. Azt várnám, hogy ha valamilyen lépést terveznek, és azt megbeszéljük, hogy 

nem csinálják meg, akkor azt tényleg nem csinálják meg, nem pedig értesítés nélkül megcsinálják. 

Tehát azt gondolom, hogy akkor lehetünk sikeresek a Samsung és kapcsolódó partnerekkel való 

megbeszélésekben, hogyha Göd város egy hangon szól, és most nem úgy értendő, hogy egy ember 

hangján, hanem egy irányban szóló kommunikációt folytat, hogy ha konzultál a partnerekkel arról, 

hogy mi a fogadókészség iránya, és akkor van esélyünk bármire, hogyha hajlandóak vagyunk 

tudomásul venni azt, hogy erőből itt sokra nem fogunk menni, megegyezésekre van szükség, és a 

megegyezések mentén tudunk előre menni. 

 

Balogh Csaba: Fülöp úr, milyen címet adna ennek a beszámolójának a jegyzőkönyv kedvéért? Nem 

tudom, miről számolt be azon kívül, hogy olyan állításokat közöl, amik az én becsületemet sértik és 

nem is valóságra alapozódnak. Politikai kinyilatkoztatásokat tesz. Konkrétumok nem hangzottak el 

milyen tárgyalások, egyeztetések folytak.  

 

Fülöp Zoltán: Azt gondolom, megint olyan részletekben próbál elveszni, amik nem visznek előre. 

Akár magánbeszélgetéseknek a nyilvánosságra hozásával, akár munkamegbeszélések részleteinek a 

nyilvánosságra hozásával nem kívánom terhelni a külső partnerekkel való jó viszonyt. A bizalom 

kialakításának alapja, hogy képesek vagyunk egy magánbeszélgetést magánbeszélgetésként kezelni. 

 

Balogh Csaba: Pont az ellenkezőjét mondja, mert amiket eddig kifejtett, azok a hazugságok, hogy 

ígéretet tettem, hogy le fogjuk vinni az adót, meg azt állítja, hogy nekem az 5 milliárd nem volt elég. 

Ezek még hogyha nem magán- vagy munkamegbeszéléseknek a nyilvánosságra hozása, az egy másik 
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dolog, hogy ezek fiktívek, merthogy ilyen nem hangzott el. Akkor el tudja magyarázni, hogy mi a 

különbség e között, meg az elvileg elvégzett egyéb munka-, illetve magánbeszélgetések között? 

 

Fülöp Zoltán: Azt javasolnám polgármester úrnak, hogyha nagyon az a kérdés, hogy mi a fikció, és mi 

a valóság, akkor Szinay jegyző urat, aki szintén ott volt, hívjuk ide, adott esetben, mert ugye a HIPA 

bekamerázott tárgyalójában voltunk. Lehet, hogy a HIPA-nak megvan a felvétele, akkor kérjük ki a 

felvételt. Én állok elébe, akár a felvételt is visszahallgathatjuk, akár nyilvánosan is, hogyha ehhez a 

felek hozzájárulnak, kizárólag a város részéről tett nyilatkozatot hoztam nyilvánosságra. 

 

Vajda Viktória: Teljesen igaza van, amikor azt mondja, hogy a magánügyekről nem kell beszámolnia. 

Csakhogy a határozatunk nem Fülöp Zoltán magánembernek szólt, hanem Fülöp Zoltán képviselőnek, 

ezért én azt szeretném kérni, hogy arról számoljon be, hogy képviselőként, az Önkormányzat 

megbízásából az elmúlt három hónapban milyen tárgyalások zajlottak.  

 

Fülöp Zoltán: Kapcsolatokat javító és bizonyos problémákat megbeszélő egyeztetést kívántam tartani. 

Polgármester úr karcos levelet tervezett küldeni a Samsungnak, melyet kértem, hogy ne küldjön ki. 

Egyeztettem vele az irodában, majd kimentem a Samsunghoz, a Samsungnál azzal fogadtak, hogy a 

karcos levelet megkapták, és örüljek neki, hogy egyáltalán beengednek a gyárba. Ezek után azóta több 

megbeszélésben próbálom javítani a helyzetet. Eredménynek tekintem, hogy a Samsung új 

kommunikációs belső szabályzatot dolgozott ki a felröppenő rettenetes mennyiségű és vállalhatatlan 

rémhír kezelésére. 

 

Balogh Csaba: Számomra nem egyértelmű mit tart egyeztetett módnak, merthogy ilyen megbeszélés 

nem volt, hogy milyen módon kellene Fülöp Zoltánnak egyébként a tárgyalást kezdeményezni. Ezt 

kifejtheti nyugodtan, de akkor más nem is nagyon történt a három hónap alatt? Történt hivatalos 

megbeszélés? 

 

Fülöp Zoltán: Ez a mindent megkérdőjelező üzemmód, amit polgármester úr folytat, nem méltó a téma 

komolyságához, ezért nem kívánok válaszolni a továbbiakban. 

 

Szilágyi László: Nekem nagy része elfogadható volt a beszámolónak, ellenben polgármester úr, mint 

egy vallató bizottság teszi fel a kérdéseket. Nekem az lenne a kérésem a lakosok nevében, hogy 

mindenféleképpen egyeztessünk a véderdő vonatkozásában a Samsunggal és Pest Megyével is. Nekem 

még két szívügyem van, az egyik a kiserdei játszótér felújítása, a másik, hogy a Zrínyi utca környékén 

a házak megvásárlására valamilyen megoldás szülessen. A 1,4%-os adóról egyébként volt határozat, 

még az előző testület hozta meg és jogfolytonossággal végre kellett volna hajtani. 

 

Balogh Csaba: Érzem azt, hogy politikailag most fel vannak készülve, csak sajnálom, hogy nem 

könnyű arra reagálni, amikor hamis állítások hangzanak el. És látom, hogy Szilágyi úr ezeket abszolút 

garantáltnak veszi annak ellenére, hogy én az ellenkezőjét állítom. Nem tudom, hogy milyen 

garanciája van Szilágyi úrnak, hogyha hall két állítást, ami szembe megy a kettő egymással, akkor 

miért állítja azt, hogy…. Nem tettem olyan ígéretet, hogy le fogjuk vinni az adót, hanem én is a 

korábbi testület által meghozott határozathoz, pont a jogfolytonosságra alapozva, ahhoz ragaszkodtam, 

hogy én annyit tudtam csak ígérni, hogy akkor ehhez tartjuk magunkat. Azt tudtam csak ígérni, 

hogyha ők megteszik azt, amire a határozat kötelez, akkor azelőtt nem fogunk tudni semmilyen lépést 

sem megtenni. És amikor most még rákontrázott azzal, hogy hát márciusban én már meghozhattam 

volna ezt a döntést, akkor hát itt is visszakérdezhetnénk, hogyha már ilyen megalapozott beszámolója 

van Fülöp Zoltánnak, akkor ő tudja-e, hogy addigra már megvolt-e ekkora adóbefizetés, mert 

ismereteim szerint nem volt ilyen. Hamarabb be lett vezetve a különleges gazdasági övezet, mint hogy 

egyáltalán szóba jöhetett volna annak a határozatnak a végrehajtása. 

 

Markó József: Sem ön, sem a Fülöp képviselő úr, vagy most már egy titkos tanácsos Samsung ügyben 

nem arra van felhatalmazva, hogy a Képviselő-testületet mellőzve, akármilyen tárgyalásokat 

folytasson. Ezért kérnénk azt, hogy a teljes Samsung levelezést és a teljes polgármesteri hivatali 

levelezést megkapjuk és időrendben tudjuk állítani, hogy mi történt valójában. Az 1,4%-nak nagyon 

kiemelt jelentősége van. Az összes mostani sorsunk, problémánk, jövőnk ezen az 1,4%-on fordult meg 
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adott esetben. Az 1,4%-hoz kapcsolódóan, illetve a második lépésben lévő 1%-hoz kapcsolódóan a 

HIPA részről, illetve a kormányzati vezetők részéről voltak konkrét bíztatások, mondanám így, amiket 

nem vontak vissza. Ez az 1,4% és az 1% már teljesült, mert megadta a megye. A feltétel az volt, hogy 

a Samsung elérjen egy bizonyos adóalap-mennyiséget, 250 millió euró korrigált ipari alapot érjen el, 

illetve egy másikat az 1 %-hoz, ezek teljesültek. Tehát az egész kapcsolatrendszerben nekünk lehetnek 

követeléseink vagy érdekvédelmünk, de tudnunk kell pontosan, hogy mi történt, de nem tudjuk, mert a 

Fülöp úr mond valamit, ugye, amit ő arra alapoz, amit sikerült megtudnia információkat, de ő sem tud 

mindent. Az lenne a korrekt, hogy a közvélemény felé, magunk felé pontosan állítsuk időrendbe, ki 

mikor mit írt, mit kapott, mire válaszolt, mire nem válaszolt, és ennek alapján döntsük el, hogy mi a 

helyzetünk, követelhetünk-e valamit a Kormány felé, vagy nem követelhetünk. Itt tízmilliárdokról van 

szó, nem három forintról, meg az egész sorsunkról végül is. Ez valakinek a felelőssége. Lehet, hogy 

kollektív felelősség, mert nem voltunk elég határozottak a polgármester úr tekintetében, vagy a 

polgármester úr felelőssége, vagy Fülöp úr felelőssége, aki most nem tudja hatékonyan intézni, de ha 

nem tud mindent, ha nem kap meg minden információt, miről tárgyal, hogyan tárgyal? Ez egy közös 

érdek, mert ez valakire rá fog sülni. Rám sült az, hogy a Samsungot én hívtam ide. Nem igaz, mert én 

csak a fejlesztést kértem, a meglevő gyárat. Önre is rá fog sülni az egész Samsung ügy, ha nem 

vagyunk őszinték, mert valaki majd ezt úgy mozgatja, ahogy jólesik neki. Tehát világosan kell 

látnunk, adatokat kérünk. 

 

Hlavács Judit: Én arra számítottam, hogy beszámolót hallunk arról, hogy mi történt 2021 júniusa és a 

mai nap között a Samsung ügyében. Annyit tudtunk meg, hogy Fülöp Zoltán elment azután, hogy 

beszélt Balogh Csabával és velem, és nem engedték be, vagyis beengedték, de hogy aztán ott mi folyt? 

Egyébként nagyon jó ez a plusz információ, a rémhírkezelési szabályzatról, jó lenne erről azért egy 

kicsit többet tudni, vagy látni, hogy ez kívülről hogyan fog látszani. Tehát nem azt akarom, hogy az ő 

belső szabályaikat tudjuk meg, hanem hogy kívülről ez hogyan fog látszani, hogy hogyan tudjuk meg, 

hogy amikor bent szól a sziréna, akkor nincs miért aggódni az ott lakóknak. Én egyáltalán nem látom, 

hogy mi történt. Ebből, ami itt elhangzott, nagyon-nagyon kevés információm van arról, hogy Fülöp úr 

mit csinált idén. Azt látjuk, hogy kértünk tőlük a bölcsődekerítésben segítséget, és adtak. Látjuk, 

hogyha a Rotary klub támogatást kér tőlük, akkor adnak. Látjuk, hogy játszóteret fognak készíteni. 

Kérhetünk tőlük még játékot a kiserdei vagy a bócsai játszótérre. Én azt mondom, hogy rossz viszony 

ide vagy oda, nagyon gálánsan adakoznak nekünk, és ez működik. Amiről én nem látok semmilyen 

információt, hogy a zajcsökkentés, az engedélyek, a bírságok, amiket kapnak, amikről tudomást 

szereztünk, azokhoz nyilván tartozik valami Samsungos belső információ, tehát én azt gondolnám, 

hogy a te tárgyalásaidnak az volna az értelme, ha nem is a rögtön információk, de annak a távlata, 

hogy hogyan fogunk információhoz jutni. A Samsung ott volt azon a lakossági fórumon, amit a Duna 

útról tartott Pest Megye, és ott beszélgettünk is velük erről. Akkor ott abban maradtunk, hogy rendez a 

város egy fórumot, végül a városi civil szervezetek úgymond beelőztek, ők már meghívták az 

országgyűlési képviselőnket, Tuzson Bencét, illetve ők szeretnék ezt a fórumot megrendezni. Tegnap 

küldték meg a dátumot, hogy október 25-én lenne, és a várostól ebben segítséget kérnek. Talán itt a 

Hivatalból valaki föl is vette velük a kapcsolatot, hogy akkor futtassák meg náluk, hogy nekik ez 

alkalmas-e? 

 

Fülöp Zoltán: A kezdeményező Markó úrral július elején kértem jegyző urat pontosan ennek az 

iratcsomagnak az összeállítására. Jegyző úr most jelezte, hogy elkészültek az iratok összegyűjtésével, 

úgyhogy amint átnéztem, tehát látom, hogy hogyan, nyilván akkor tájékoztatást fogok arról adni, hogy 

hogyan lehet ehhez hozzáférni. Véderdő, zajvédelem, kiserdei játszótér ügyben azt tudom mondani, 

hogy a nyitottság megvan. Zajcsökkentés ügyben az a jó hír, hogy van egy zöld-, csökkentési 

programjuk, amit mindenképpen végig fognak csinálni. A rossz hír az az, hogy jelen pillanatban az ő 

csökkentési programjukat a törvényi határértékre lőtték be. Nekem az lenne a kérésem változatlanul, 

hogy a jó szándékot ne rongáljuk, ne hozzuk nehéz helyzetbe azokat, akik segíteni próbálnak nekünk, 

ha lehet. 

 

Balogh Csaba: Köszönjük a tájékoztatást. Jegyző úrral egyeztettem, hogy a Kalandpark ügye nem 

sürgős, vissza tudjuk hozni két hét múlva. Kérem, a zárt ülés elrendeléséhez szavazzon a Képviselő-

testület.   
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A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal döntött arról, hogy a további napirendi pontokat 

zárt ülés keretében tárgyalja.   

 

Balogh Csaba polgármester megköszöni a részvételt és a nyílt ülést bezárja. 

 

 

K.m.f. 
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