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Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzatának
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, 

Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága és 
Képviselő-testülete 

2022. februári ülésére

Tárgy: Pályázati tájékoztató és pályázati döntési javaslatok

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban tájékoztatás adunk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 
(Top Plusz) pályázati rendszerben beadott, valamint a legutóbbi tájékoztatónk óta megjelent új 
pályázatokról. A tájékoztató részét képezik a pályázati stratégiai javaslatok, valamint 
tájékoztatás adunk a Pest Megye Önkormányzatához egyedi támogatási kérelem keretében 
elnyert támogatásokról.

I. Tájékoztatás

1. Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 603/2021. (XII. 16.) számú Ök. 

határozatában foglalt felhatalmazása alapján, a „TOP_PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést 
támogató humán infrastruktúra fejlesztése” címmel meghirdetett pályázati kiírásra 
pályázatot nyújtottunk be 2022. január 14-én. A pályázat keretében a Gödi Kastély Óvoda 
épületenergetikai felújításához és az udvartér rendezéséhez szükséges anyagi forrás 
biztosítására kértünk támogatást 373.918.072,-Ft összegben. A támogatás vissza nem 
térítendő támogatásnak minősül, a projekthez önerő nem szükséges. A felhívásban 
meghatározott jogosultsági szempontoknak való megfelelésről szóló jogosultsági értesítés 
megérkezett (csatoljuk), a kérelem tartalmi értékelése megkezdődött, ennek elbírálására 
várunk.

2. Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 605/2021. (XII. 16.) számú Ök. 
határozatában foglalt felhatalmazása alapján a „TOPPLUSZ-l .2.1-21 Élhető települések” 

címmel meghirdetett pályázati kiírásra 2022. január 12-én pályázatot nyújtottunk be. A 
pályázat keretében a Duna Parti Nyaralóházak vonatkozásában a meglévő konyha és 
étterem felújításához (figyelembe véve egy később esetlegesen kialakítandó tetőterasz 
megvalósításának lehetőségét) szükséges anyagi forrás biztosítására kértünk támogatást 
299.951.864,-Ft összegben. A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, a 
projekthez önerő nem szükséges. A felhívásban meghatározott jogosultsági 
szempontoknak való megfelelésről szóló jogosultsági értesítés megérkezett (csatoljuk), a 
kérelem tartalmi értékelése megkezdődött, ennek elbírálására várunk.

A fenti két pályázat megírásában, a megalapozó dokumentumok összeállításában és a pályázat 
benyújtásában a 619/2021. (XII. 16.) Kt. határozat alapján a Tempo-Consulting Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft. nyújtott segítséget. A korábbi Kt. határozatban kapott felhatalmazás alapján, 
mindkét pályázatnál a szükséges dokumentumok elkészítéséhez szakértőt vontunk be.
A benyújtott pályázatok megtekinthetőek a Beruházási Osztályon.



3. Göd Város Önkormányzata képviseletében Balogh Csaba polgármester, hivatkozva 
Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatásról szóló 
14/2020.(X.5.) önkormányzati rendeletének Egyedi támogatási kérelem útján nyújtott 
támogatás című III. Fejezetére, 2021. október 28-i keltezéssel, az alábbiakban 
hivatkozott útépítések vonatkozásában egyedi támogatási kérelmet nyújtott be Pest 
Megye Önkormányzatához, melyekről az alábbi döntés született:

a) Pest Megye Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 9/2022 (01.25) GPB 
határozata alapján a Sződi utca 340 m szakaszon történő építésére bruttó 
80.616.614,-Ft támogatást biztosít a Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap 
forráskeretének terhére.

b) Pest Megye Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 10/2022 (01.25) GPB 
határozata alapján az Áldás utca 397 m szakaszon történő építésére bruttó 
77.913.925,-Ft támogatást biztosít a Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap 
forráskeretének terhére.

c) Pest Megye Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 11/2022 (01.25) GPB 
határozata alapján a Németh László utca és Huzella Tivadar utca (Kóczán Mór 
és Jancsi hegy utca között) építésére bruttó 123.140.984,-Ft támogatást biztosít 
a Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap forráskeretének terhére.

d) Pest Megye Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 12/2022 (01.25) GPB 
határozata alapján az Alkotmány utca és járda felújítására bruttó 16.324.462,- 
Ft támogatást biztosít a Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap forráskeretének 
terhére.

e) Pest Megye Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 13/2022 (01.25) GPB 
határozata alapján a Göd, Pannónia utca és környéke csapadékvíz elvezető rendszer 
kiviteli munkáira vonatkozó egyedi támogatási kérelmet forráskeret hiánya miatt 
elutasította.

f) Pest Megye Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 14/2022 (01.25) GPB 
határozata alapján a Göd, Alkotmány utca zsákutcái szakaszának felújítására 
vonatkozó egyedi támogatási kérelmet forráskeret hiánya miatt elutasította.

g) Pest Megye Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 15/2022 (01.25) GPB 
határozata alapján a Sellő utca 125 m szakaszon történő építésére vonatkozó egyedi 
támogatási kérelmet, a Sellő utca építési beruházásának befejezése miatt 
elutasította.

4. Göd Város Önkormányzata képviseletében Balogh Csaba polgármester, hivatkozva Pest 
Megye Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatásról szóló 

14/2020.(X.5.) önkormányzati rendeletének Egyedi támogatási kérelem útján nyújtott 
támogatás című III. Fejezetére, polgári védelmi kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó 
feladatok ellátásához egyedi támogatási kérelmet nyújtott be Pest Megye 
Önkormányzatához 2021. december 13-i keltezéssel.
Pest Megye Önkormányzata a feladatok ellátásához összesen 17.850.000,-Ft összegben 

nyújtott támogatást, az alábbiak szerint.

a) Pest Megye Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 16/2022 (01.25) GPB 
határozata alapján a felsőgödi Balázsovits János Sportcsarnok veszélyhelyzeti 



berendezéseinek beszerzésére bruttó 6.850.000,-Ft támogatást biztosít a 
Településfejlesztési Alap terhére.

b) Pest Megye Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 17/2022 (01.25) GPB 
határozata alapján a polgári védelmi szervezetekbe beosztott személyek részére a 
minimális munkabiztonsági felszerelések, illetve munkaruha beszerzésére 
bruttó 3.000.000,-Ft támogatást biztosít a Településfejlesztési Alap terhére.

c) Pest Megye Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 18/2022 (01.25) GPB 
határozata alapján 2 új országos rendszerbe is integrálható sziréna állomás 
építésére és a 2 régi motorsziréna átépítésére bruttó 8.000.000,-Ft támogatást 
biztosít a Településfejlesztési Alap terhére.

II. Pályázati döntési javaslatok

II. 1. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (Top Plusz) keretében 
„TOP_Plusz-l.l.l-21 Helyi gazdaságfejlesztés” címmel jelent meg pályázat.

Jelen pályázat keretében pályázatot nyújthat be helyi önkormányzat (GFO 321), a kérelem 
benyújtására konzorcium formájában is van lehetőség.

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

A. ) Ipari parkok, iparterületek fejlesztése:
I. : Többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő ipari parkok, tudományos és 
technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok fejlesztése (meglévő, címmel 
rendelkező parkok esetében)
II. : Többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő iparterületek kialakítása és meglévők 
fejlesztése, bamamezős, illetve zöldmezős beruházások

B. ) Inkubátorházak fejlesztése

C. ) Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása
I. Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása
II. : Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása
III. : Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont 
(hub) jelleggel

Az igényelhető támogatás összege 50-400 millió forint között lehet, amely közszolgáltatásért 
járó ellentételezés esetén az elszámolható költség 100%-a, és vissza nem térítendő 
támogatásnak minősül. Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 100%- 
a. A támogatási kérelem az alábbi szakaszokban nyújtható be:

2022.03.01-2022.04.18. 
2022.06.01-2022.07.18.

A projekt fizikai befejezésére a megkezdéstől számított legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

Az elmúlt években Göd Város Önkormányzata folyamatosan próbálta pályázati úton felújítani 
főzőkonyháit. Az önkormányzat sikeresen pályázott 2017-ben a Németh László konyha 
felújítására, amelyet követően több évig nem volt lehetőség azon a típusú pályázaton történő 
újra indulásra.



AHuzella főzőkonyha felújítása (víz, szennyvíz, elektromos, légtechnikai, energetikai) azóta is 
fontos feladat, amelyre ebben az új pályázati konstrukcióban lehetőség nyílik.

A pályázati főtevékenységen belül támogatható:
a) Új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
b) Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges 
épületgépészeti beruházások végrehajtása.
c) Főzőkonyha és konyhai előkészítő fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása, 
bővítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
- A főtevékenységhez kapcsolódó szükséges eszközök, berendezések beszerzése.

A beadáshoz szükséges műszaki tartalom összeállítása a Huzella konyha építészeti felmérésére 
és légtechnikai tervezésére megkötött szerződésekkel folyamatban van, a pályázat 
kidolgozására 1,5 millió forintig szakértői díj keret biztosítása szükséges.
A pályázat végleges műszaki tartalmát a várható költségek ismeretében tudjuk meghatározni a 
kidolgozás során, melyről benyújtás után tájékoztatjuk Testületet.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat I.

.. ./2022. (II....) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „TOP_Plusz-l.l.l-21 Helyi gazdaságfejlesztés” 
címmel meghirdetett pályázati felhívásra pályázatot nyújtson be a Huzella főzőkonyha 
felújítása céljából.

Forrás: A műszaki tartalom összeállításában közreműködő külsős szakértői díjak 
fedezetére az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének Dologi kiadások 
előirányzatában maximum 1,5 M Ft keretösszeget biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés/ek aláírására, 
abban az esetben is, amennyiben az Önkormányzatnak a szerződés aláírásának napján 
még nincs elfogadott 2022. évi költségvetése.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

II. 2. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP PLUSZ) keretében 
„TOP_Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” címmel 
jelent meg pályázat.

A felhívás keretében a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében 
egészségügyi alapellátás, járóbeteg szakellátás, prehospitális sürgősségi ellátás, valamint 
szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése támogatható.

A Pest Megyei Kormányhivatal 2018. augusztus 2-i végzésében felszólította az 
Önkormányzatot az Alapszolgáltatási Központ jogszabályi előírásoknak megfelelő 
működésének biztosítására. A szabályos használatot a jelenlegi állapotban az alábbi 
körülmények akadályozzák:



• A személyzeti öltöző és zuhanyzó helyiség mosókonyhaként működik, az intézményben 
keletkezett, és a rászorulók által hozott szennyest itt lehet mosni, szárítani. A megközelítése 
csak a közösségi együttlétre szolgáló helyiségből lehetséges. A zuhanyzó raktárként 
funkcionál.
• Az 1/2000. SZCSMr. 75§ (1) szerint meghatározott pihenő helyiség nem áll 
rendelkezésre.
• A személyes ügyintézésre alkalmas irodahelyiség akadálymentesen nem 
megközelíthető.

A fentiek kialakítása (átépítése) a meglévő épületben nem megoldható, így Göd Város 
Önkormányzata elkészíttette a bővítésre vonatkozó engedélyes, valamint kiviteli terveket.

A felhívás alapján idősek nappali ellátása esetén olyan nappali ellátások fejleszthetőek, 
melyek jelenleg is ellátnak demens személyeket, vagy férőhelybővítés keretében vállalják 
demens személy ellátását.
A Gödi Alapszolgáltatási központ jelenleg nem lát el demens személyeket.
Ennek a feladatnak az ellátása további 1 fő alkalmazását teszi szükségessé Intézményvezető 
tájékoztatása alapján. Ezt a szolgáltatást minimum a fenntartási időszakban biztosítani kell (5 
év), ami kb. évi 10 milliós többlet üzemeltetési költséget jelent.

Az igényelhető támogatás összege 10-400 millió forint között lehet, amely vissza nem 
térítendő támogatásnak minősül. Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a megítélt 
támogatás 100%-a, önerő biztosítása nem szükséges.

A meglévő kiviteli tervek csak a bővítésre vonatkoznak (br. 82,1 M Ft), melyet az azóta 
felmerült további igények, valamint a pályázati előírások alapján ki kell egészíteni.

A támogatási kérelem az alábbi szakaszokban nyújtható be:
2022.03.01-2022.04.18.
2022.06.01-2022.07.18.

A projekt fizikai befejezésére a megkezdéstől számított legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

A beadáshoz szükséges műszaki tartalom összeállításához 1,5 millió forint szakértői díj tartalék 
biztosítása szükséges.
A végleges műszaki tartalmat a várható költségek ismeretében tudjuk meghatározni a 
kidolgozás során.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat II.

.../2022. (II....) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a „TOP_Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra 
fejlesztése” címmel meghirdetett pályázati felhívásra pályázatot nyújtson be a Gödi 
Alapszolgáltatási Központ bővítése céljából.

Forrás: A műszaki tartalom összeállításában közreműködő külsős szakértői díjak 
fedezetére az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének Dologi kiadások 
előirányzatában maximum 1,5 M Ft keretösszeget biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés/ek aláírására, 
abban az esetben is, amennyiben az Önkormányzatnak a szerződés aláírásának napján 
még nincs elfogadott 2022. évi költségvetése.



Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

II. 3. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (Top Plusz) keretében 
„TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése” címmel jelent meg pályázat.

Jelen pályázat keretében támogatható az önkormányzati tulajdonú belterületi - az e-ÚT 
03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) Útügyi Műszaki Előírás szerinti B.V., B.VI. tervezési 
osztályba sorolt - gyűjtőutak (B.V. terv, oszt.), valamint kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú 
utak (B.VI. terv, oszt.) építése, korszerűsítése, felújítása.

Az igényelhető támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. Az igényelhető 
előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 100%-a, a megadott feltételek teljesülése esetén.

A támogatási kérelem benyújtási határideje: 2022.03.01-2022.04.18

A projekt fizikai befejezésére a megkezdéstől számított legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. 
A projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége, a Keleti Agglomeráció számára 
elkülönített indikatív keretösszeg: 50-250 millió forint

Egy támogatást igénylő egy kérelmet nyújthat be és annak keretében legfeljebb 5 különböző 
belterületi út építésére, korszerűsítésére, felújítására kérhető támogatás. A pontozásban 
jelentős többletpontot ér (+8 pont), ha csak gyűjtőútra adnak be pályázatot. A várható 
magasszámú pályázat miatt javasolt minél több pont megszerzése.
A Pest megyei területspecifikus melléklet alapján a maximálisan adható összpontszám: 97 pont

Előzetesen több utcát megvizsgáltunk a pályázati tanácsadó és utas szakértő bevonásával. A 
megítélhető maximális támogatási összeg és a pontozási rendszer ismeretében, javasoljuk a 
gyűjtőútként a Béke utca a vasúttól a Bischof házaspár utcáig történő felújítását, 
tekintettel arra, hogy erre a szakaszra rendelkezésre áll útfelújítási terv, valamint a területi 
specifikációk és a pontozási szempontrendszer alapján ezen útszakasz sok ponton kapcsolódik 
az elvárt feltételrendszerhez, így ezen útszakasz fejlesztésével tudnánk a legmagasabb 
pontszámot realizálni.
Tervben volt még a Rákóczi utca felújítása a kapcsolódó csapadékvízelvezető megépítésével, 
azonban a befogadó Pannónia utcai csapadékvízelvezető megépítését nem támogatta Pest 
Megye Önkormányzata.
További terv volt az Alkotmány utca zsákutca szakaszának felújítása a pályázatban, de a terület 
specifikus melléklet (továbbiakban: melléklet) pontozási szempontjai alapján több pontot ér, ha 
kizárólag csak a gyűjtőútra ad be pályázatot az Önkormányzat.

A melléklet pontozási szempontrendszere alapján a hivatkozott útszakasz az alábbiak szerint 
felel meg a pályázati feltételeknek:

érintett útszakaszon több, egyéb közlekedési eszköz is elérhető, pl. 21107 j. főúton lévő 
buszmegállók, Eurovelo 6 kerékpárút, Szigetmonostori rév, alsógödi vasútállomás, 
vannak tervezett közlekedésbiztonsági beavatkozások: pl. Béke u.-Kodály u. sarkán 
veszélyes kereszteződés jelzés felfestése, EV6 forgalombiztonsági felmérés (táblák, 
sebesség- és forgalomcsillapító megoldások),
a felújítási tervben szerepel a település zöldfelületeinek növelése: porfogó, zaj csökkentő 
növényzet (cserje, fa) telepítése,
megvalósul felszíni csapadékvíz elvezetés vízvisszatartással (szikkasztó árkok), 



lesznek gyalogos és kerékpárosbarát megoldások (járda, kerékpársáv, Euroveloó 
védelme, kerékpártároló vagy támasz kiépítése, esetleg szervízpont a vasútállomásnál), 
az esély egy enőségi szempontok biztosítása a járdavégek lesüllyesztésével az út 
szegélyhez, valamint a közintézményhez (Kastély óvoda), vagy vasútállomáshoz 
akadálymentes parkoló kialakításával valósulna meg, 
a beruházás 50 m-es körzetében van közszolgáltatás,
A fejlesztéssel összefüggő területen és annak 50 méteres körzetében elhelyezkedő, a 
fejlesztés által könnyebben elérhető vállalkozások száma legalább 10, amely további 
pontszámokat ér.

Az előzetes pontszámítás alapján a Béke út felújítására a maximálisan adható 97 pontból 
várhatóan 92 pont érhető el.

A beadáshoz szükséges műszaki tartalom összeállításához 1,5 millió forint szakértői díj tartalék 
biztosítása szükséges.

A végleges műszaki tartalmat a várható költségek és elérhető pontok ismeretében tudjuk 
meghatározni a kidolgozás során.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat III.

.../2022. (II....) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a „TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése” címmel 
meghirdetett pályázati felhívásra pályázatot nyújtson be a Béke utca felújítása céljából.

Forrás: A műszaki tartalom összeállításában közreműködő külsős szakértői díjak 
fedezetére az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének Dologi kiadások 
előirányzatában maximum 1,5 M Ft keretösszeget biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés/ek aláírására, 
abban az esetben is, amennyiben az Önkormányzatnak a szerződés aláírásának napján 
még nincs elfogadott 2022. évi költségvetése.

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Göd, 2022. február 14.

Tisztelettel:

Beruházási és városüzemeltetési 
osztályvezető



■ql1 Széchenyi Terv
Húsz Építsük együtt

Magyarországot! MAGYARORS/AG
KORMÁNYA FAIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: CO937-OQD2

Jelen kiadmány hiteles kiadmánynak minősülő, elektronikus alkalmazással meghozott 
automatizált egyedi döntésről szóló elektronikus tájékoztatást tartalmaz

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Göd (Alsógöd)

Pesti út 81.
2131

Iktatószám : IKT-2022-600-11-
00000144/0000005

Magyar Államkincstár Központ

Budapest, 2022. január 26.

Tárgy : Értesítés jogosultsági feltételek 
teljesítéséről

Tisztelt Támogatást Igénylő!

Értesítjük, hogy a(z) Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése c. felhívására 
benyújtott, TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00046 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási 
kérelmének jogosultsági vizsgálatát elvégeztük.

Örömmel tájékoztatjuk, hogy támogatási kérelme megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági 
szempontoknak, ezért a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 102 . § 
alapján támogatási kérelmének tartalmi értékelését megkezdjük.

A támogatási kérelméről született döntésről szóló tájékoztató levél megküldése előtt támogatási 
kérelméről további információt nem áll módunkban megadni. Szíves türelmét ezúton is köszönjük.

Tisztelettel:

Magyar Államkincstár Központ

1
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-^T Széchenyi Terv

Plusz Építsük együtt r
Magyarorszag

Kormánya FAIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító; 20337-0002
Jelen kiadmány hiteles kiadmánynak minősülő, elektronikus alkalmazással meghozott 
automatizált egyedi döntésről szóló elektronikus tájékoztatást tartalmaz

Magyarországot!

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Göd (Alsógöd)

Pesti út 81
2131

Iktatószám : IKT-2022-600-11- 
00000042/0000009

Magyar Államkincstár Központ

Budapest, 2022. február 1.

Tárgy : Értesítés jogosultsági feltételek 
teljesítéséről

Tisztelt Támogatást Igénylő!

Értesítjük, hogy a(z) Élhető települések c. felhívására benyújtott, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00015 
azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmének jogosultsági vizsgálatát elvégeztük.

Örömmel tájékoztatjuk, hogy támogatási kérelme megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági 
szempontoknak, ezért a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 102 . § 
alapján támogatási kérelmének tartalmi értékelését megkezdjük.

A támogatási kérelméről született döntésről szóló tájékoztató levél megküldése előtt támogatási 
kérelméről további információt nem áll módunkban megadni. Szíves türelmét ezúton is köszönjük.

Tisztelettel:

Magyar Államkincstár Központ

1



1052 Budapest, Városház u. 7.-1364 Budapest, Pf.: 112-Tel.: 06 1 233-6801 - Fax: 06 1 233-6881
ELNOK@PESTMEGYE.11U 

Balogh Csaba 
polgármester
Göd Város önkormányzata 
2131 Göd Pesti út 81.

Tárgy: értesítés egyedi támogatási kérelem elbírálásáról

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy Pest Megye Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága

a 16/2022.(01 25.) GPB határozata alapján a felsőgödi Balázsovits János Sportcsarnok 
veszélyhelyzeti berendezéseinek beszerzésére bruttó 6.850.000 Ft,

- a 17/2022.(0125.) GPB határozata alapján a polgárvédelmi szervezetekbe beosztott személyek 
részére a minimális munkabiztonsági felszerelések, eszközök, illetve munkaruha beszerzésére 
bruttó 3.000.000 Ft,

- a 18/2022.(01 25.) GPB határozata alapján a 2 új, országos rendszerbe is integrálható sziréna J 
állomás építésére, és a 2 régi motorszíréna átépítésére bruttó 8.000.000 Ft

támogatást ítélt meg Göd Város Önkormányzata részére, egyedi támogatási kérelem alapján, Pest 
Megye önkormányzata Közgyűlése az önkormányzati támogatásokról 14/2020. (X.5.) önkormányzati 
rendeletének 33.§ (1) bekezdés d) pontja szerint a Településfejlesztési Alap terhére.

A támogatási szerződés megkötésének feltételei:

1. a Kedvezményezett bejelentse valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással 
megterhelhető - fizetési számlája tekintetében a Támogató beszedési megbízás benyújtására 
vonatkozó jogosultságát, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére. A 
fentiek alapján kérem a számlavezetője/számlavezetőí által érkeztetett felhatalmazásának benyújtását 
a Támogató beszedési jogának biztosítására.

2. a mellékelt projekt-költségterv benyújtása (aláírva és e-mailen Excel formátumban is).

Tájékoztatom, hogy a támogatási jogviszonnyal kapcsolatban a Gazdaságfejlesztési Iroda részéről dr. 
Szinay József (tel: 233-6874, szinayi@pestmegve.hu) látja el a kapcsolattartói feladatokat.

Budapest, 2022. február 01.
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Balogh Csaba 
polgármester
Göd Város Önkormányzata 
2131 Göd Pesti út 81.

Tárgy: értesítés egyedi támogatási kérelem elbírálásáról

Tisztelt Polgármester Úri
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Tájékoztatom, hogy Pest Megye Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága

a 9/2022.(0125.) GPB határozata alapján a Göd, Sződi utca 340 m szakaszon történő építésére 
bruttó 80.616.614.- Ft, j
a 10/2022.(01 25.) GPB határozata alapján a Göd, Áldás utca 397 m szakaszon történő > I 
építésére bruttó 77.913.925.- Ft, \

a 11/2022.(01 25.) GPB határozata alapján s Göd, Németh László utca és Huzella Tivadar utca \ 
(Kóczán Mór és Jancsi hegy utca között) építésére bruttó 123.140.984.- Ft
a 12/2022.(01 25.) GPB határozata alapján a Göd Alkotmány utca és járda felújítására bruttó* 
16.324.462.- Ft

támogatást ítélt meg Göd Város Önkormányzata részére, egyedi támogatási kérelem alapján, Pest 
Megye Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzati támogatásokról 14/2020. (X.5.) önkormányzati 
rendeletének 38.§ (2) bekezdés b) pontja szerint a Gödi útfenntartási és útfejlesztési Alap terhére.

A támogatási szerződés megkötésének feltételei: 

1. a ^Kedvezményezett bejelentse valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással 
megterhelhető - fizetési számlája tekintetében a Támogató beszedési megbízás benyújtására 
vonatkozó jogosultságát, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére. 
fentiek alapján kérem a számlavezetője/számlavezetői által érkeztetett felhatalmazásának benyújtását 
a Támogató' beszedési jogának biztosítására.

2. a mellékelt projekt-költségterv benyújtása (aláírva és e-mailc-n Excel formátumban is).

Tájékoztatom, hogy Pest Megye Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága

a 13/2022.(01 25.) GPB határozata alapján a Göd, Pannónia utca és környéke csapadékvíz 
elvezető rendszer kiviteli munkáira vonatkozó egyedi támogatási kérelmét forráskeret hiánya 
miatt,

elutasította.

a 14/2022.(01 25.) GPB határozata alapján a Göd, Alkotmány utca zsákutcái szakaszának 
felújítására vonatkozó egyedi támogatási kérelmét forráskeret hiánya miatt,
a 15/2022.(0125.) GPB határozata alapján a Göd, Sellő utca 125 m szakaszon történő építésére ■'V 
vonatkozó egyedi támogatási kérelmét a Sellő utca építési beruházásának befejezése miatt a

, 7 i L . / /1' 
/7
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Tájékoztatom, hogy a támogatási jogviszonnyal kapcsolatban a Gazdaságfejlesztési Iroda részéről dr.
Szinay József (tel: 233-6874, szinavi@oestmefive.hu) látja el a kapcsolattartói feladatokat.

Budapest, 2022. február 01.
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Göd Város Önkormányzata 
Polgármesterétől

Göd Város Önkormányzatának
2021. év I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését a 
9/2021. (III. 03.) számú Ök. rendeletében fogadta el önkormányzati szinten 5 565 988 ezer 
forint bevételi és kiadási főösszeggel.

A 2021. évben bekövetkezett változások miatt a módosított bevételi és kiadási 
előirányzat 5 912 301 ezer forint.

Göd Város Önkormányzata három önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel, 
valamint hat önállóan működő intézménnyel látja el feladatát. A városban egy nemzetiségi 
önkormányzat, a Gödi Szerb Önkormányzat tevékenykedik.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények Gödön:
• Göd Város Önkormányzata
• Gödi Polgármesteri Hivatal
• Településellátó Szervezet (TESZ)

Önállóan működő intézmények:
• Gödi Kincsem Óvoda
• Gödi Kastély Óvoda
• Gödi Szivárvány Bölcsőde
• Alapszolgáltatási Központ
• Göd Városi Könyvtár
• József Attila Művelődési Ház

Göd Város Önkormányzata intézményei bevételeiről és kiadásairól - a kiemelt 
tételeket figyelembe véve - az 1. és 1.1 és 1.2. számú mellékletben tájékoztatjuk Önöket.

Önkormányzati szinten a bevételek 4 626 148 ezer forintra (78,25%), a kiadások 
2 362 019 ezer forintban (39,95%) teljesültek. Az önkormányzat gazdálkodásának 2021.1. 
félévi mérlegét a 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

Az Önkormányzat 2021. június 30-ig nem vett igénybe folyószámlahitelt, egyéb hitel 
felvételére sem került sor.

Az Önkormányzatnak lekötött pénzeszköze 2021. június 30-án nem volt.

A bevételek és a kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését 
intézményi bontásban az 1.1 és a 1.2 számú melléklet tartalmazza.



/\z önállóan működő intézményekről, valamint a Településellátó Szervezet keretein 
belül ellátott feladatok 2021. I. féléves teljesítéséről csatoljuk a TESZ szöveges 
beszámolóját.

A 2021. év első félévében 2021. június 15-ig a jogszabályi felhatalmazásnak 
megfelelően a polgármester gyakorolta a Képviselő - testület hatáskörét és feladatkörét. A 
költségvetésben megtervezett feladatok előkészítése, beszerzési, közbeszerzési eljárások 
megindítása, lefolytatása zajlott ebben az időszakban előkészítve az év második felében 
megvalósuló beruházási, felújítási, karbantartási feladatokat.

A veszélyhelyzet alatt a home office-ról folyamatosan álltak át az intézmények a 
jelenléti munkavégzésre, és az ügyfélfogadás is szélesebb körben valósult meg.

A védekezéshez továbbra is történtek eszközbeszerzések (maszk, fertőtlenítő 
szerek), melynek költségei egyértelműen az önkormányzatot terhelte.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2021. I. féléves gazdálkodási adataiban jellemzően a 
Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó kiadások (bér, épületüzemeltetés, egyéb 
ügyviteli feladatok költségei) találhatóak. Emellett olyan feladatok kiadásai és bevételei 
szerepelnek a Polgármesteri Hivatal beszámolójában, melyeknek az ellátását a jogszabály 
rendeli hivatali keretek közé (a szociális juttatások egy része, az építéshatósági feladatok, 
anyakönyvi hivatal, közterület-felügyelet).

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a köztisztviselők foglalkoztatásának 
költségei, valamint a Hivatal által kötött megbízási szerződések szerepelnek.

A Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi módosított előirányzata 529 896 ezer forint. 
Bevételi előirányzatok teljesítése 259 354 ezer forint (48,94%), kiadási előirányzatoké 243 
368 ezer forint (45,93%).

Mivel a Polgármesteri Hivatalnak jellemzően nincsenek saját bevételei, azaz 
működéséhez a forrás intézményfinanszírozás formájában kerül biztosításra, így a 
kiegyensúlyozott gazdálkodás folytatása esetén a Polgármesteri Hivatal működése 2021. év 
egésze tekintetében biztosítottnak látszik.

Önkormányzat (mint intézmény)

Az Önkormányzat feladatellátásában jellemzően a városüzemeltetés kiadásai, 
beruházások, felújítások, támogatások, adó valamint a szociális juttatások egy része 
található. Itt kerültek tervezésre a képviselők és a polgármester, alpolgármester juttatásai.

Az Önkormányzat kiadási és bevételi módosított előirányzata 5 324 941 ezer forint. A 
bevételi előirányzatok teljesítése 4 354 165 ezer forint (81,77%), a kiadási előirányzatoké 
2 199 966 ezer forint (41,31 %).

Bevételek alakulása

Az önkormányzati bevételek egyik eleme az adóbevétel, jellemzően eddig a 
legfontosabb bevételi forrása volt. A közhatalmi bevételek tervezett éves összege 635 000 



ezer forint volt, ebből 386 559 ezer forint (60,88%) teljesült. Az adóbevételként realizált 
összegeken felül a KKV 2021. évi iparűzési adójának csökkentése miatt kapott 
önkormányzati támogatás is megjelenik bevételként.

A gépjárműadó bevétellel 2021-ben már nem tervezhettünk.

Az iparűzési adó tervezett előirányzatának teljesítése 232 391 ezer forint, ami 
kiegészül a központi támogatásként, kompenzációként megkapott KKV hatálya alá tartozó 
adózók kedvezményével. Az előzetesen jóváhagyott támogatás összege 160 576 ezer 
forinttal. (Ezzel az összeggel megemeltük a központi támogatások előirányzatát.) A 
támogatás összegével 2022-ben számolunk el, előzetes becsléseink alapján minimális 
visszafizetéssel számolhatunk majd ezen a jogcímen. Az iparűzési adóbevétel teljesítése 
58,10 %.

Az építményadó bevétele 85 049 ezer forint, 60,75 %-os teljesítést jelent. Telekadóra 
57 799 ezer forint folyt be (72,25 %).

Az önkormányzatok központi támogatásának befolyt összege 748 121 ezer forint 
(52,28 %) volt 2021. I. félévben. Ebben az összegben található az iparűzési adó 
csökkentésére kompenzációként megkapott 80 288 ezer forint (pénzügyi teljesítése 
megtörtént).

Ezek havi rendszerességgel történő folyósítással, valamint igénylés alapján kerülnek 
hozzánk. Ennek a pénzügyi teljesítése idő- és feladatarányosan valósult meg.

Támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek, valamint a működési és 
felhalmozási célú pénzeszköz átvételek részletezését a 6., és 7. számú mellékletek 
tartalmazzák. Jellemzően a folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos bevételi 
előirányzatok és teljesítési adatok, lakossági útépítéshez kapcsolódó befizetések találhatóak 
itt.

A kiadások alakulása

Az átadott támogatások alakulását 10., 11. sz. mellékletek tartalmazzák részletesen, 
míg a Településellátó Szervezet, az Önkormányzat, valamint az önállóan működő 
intézmények beruházási és felújítási kiadásainak alakulását a 13./1,13./2,14./1,14./2 számú 
mellékeltek mutatják be.

Ellátottak pénzbeli juttatásai esetben a teljesítés 44,5 %, 44 512 ezer forint. Ellátottak 
pénzbeli juttatására 2021-ben 100 000 ezer forint előirányzatot határoztunk meg éves 
keretösszegnek. A keretösszegben szerepel a Wigner ösztöndíj 7 000 ezer forinttal, valamint 
a kedvezményes gyermekétkeztetés 37 000 ezer forinttal. A Wigner ösztöndíj a Képviselő - 
testület által meghatározott összegű forrást biztosít a nevezett tanulmányi ösztöndíjhoz. A 
kedvezményes gyermekétkeztetésre támogatást kapunk, mely összeggel év végével 
kötelesek vagyunk elszámolni. így ezeken a nevesített jogcímeken kívül a Szociális, 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság vagy a Hatósági osztály feladatellátásban 56 001 ezer 
forint felhasználásáról hozhat döntést év közben. A 2021. június 30-án rendelkezésre álló 
szabad maradvány 21 498 ezer forint. Az ellátási díjak közül leginkább a rendkívüli települési 
támogatás (2021. szeptember közepén 1 253 ezer forint a maradvány összege), és a felnőtt 
szociális étkeztetés (a teljes keret felhasználásra került) esetében átcsoportosításra, forrás 
biztosítására lesz szükség ahhoz, hogy év végéig ellátható legyen a feladat.



A költségvetési szervek intézményfinanszírozásának eredeti előirányzata
2 023 871 ezer forint, a teljesítés 989 409 ezer forint (48,89 %), amely intézményi 
bontásban az alábbiak szerint teljesült (adatok ezer forintban):

Módosított 
előirányzat

Teljesítés %

Gödi Polgármesteri Hivatal 520 512 249 344 47,9
Településellátó Szervezet (TESZ) 345 152 206 274 59,76
Kincsem Óvoda 327 947 156 922 47,85
Kastély Óvoda 382 587 174 446 45,6
Szivárvány Bölcsőde 248 697 104 193 41,9
Alapszolgáltatási Központ 107 298 47 998 44,73
Városi Könyvtár 31 696 18 485 58,32
József Attila Művelődési Ház 69 916 31 747 45,41
Összesen: 2 033 805 989 409 48,65

A Településellátó Szervezet és az önállóan működő intézmények 2021. év első félévének 
gazdálkodásáról szóló, a Településellátó Szervezet által készített szöveges értékelést 
csatoltuk az anyaghoz.

Az Önkormányzat, mint intézmény, valamint az intézmények tekintetében 
egyaránt elmondható, hogy a 2021. évi megszorítások után is a tervezett költségvetés 
végrehajtása biztosítottnak látszik.

A város költségvetése, pénzügyi helyzete továbbra is biztosítja a kötelező 
feladatok ellátását, a működés biztonságát az év hátralévő részében is.

Göd, 2021. szeptember20.

Balogh Csaba 
polgármester


