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Ügyiratszám: 09/138-4/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. március 3. napján 10:00 órakor 

kezdődő, munkaterv szerinti rendes – nyílt – ülésén, a Városháza (2131 Göd, Pesti út 81.) 

üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv szerinti rendes – nyílt – ülése 

 

Jegyzőkönyvvezető: Imre Anikó 

 

Balogh Csaba: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom a határozatképességet, 11 képviselő jelen 

van, Szilágyi László jelezte késését. Javaslatomat a napirendek sorrendjére most e-mailben kiküldöm a 

képviselőknek. A munkaterv szerint ülésre egy hét csúszással került sor, ugyanis az előző héten Covid 

miatt karanténba kerültem. Legutóbbi testületi ülés óta történt legfontosabb eseményekről a napirend 

előtti tájékoztatómat megtartom. Budapesten voltam egy agglomerációs fórumon, általánosan 

elfogadták mindannyian, hogy nem lehet döntést hozni önkormányzatok nélkül erkölcsös módon, 

úgyhogy ebben igyekeztünk lépéseket tenni, illetve vannak lépések az agglomerációs rendelkezések 

felülvizsgálatára, hogy jobban reagáljunk a lakhatási válságra, illetve a munkaerő foglalkoztatások 

aránytalanságára itt az agglomerációban. Nekünk feladatunk lesz, hogy lépéseket tegyünk Budapest 

koordinálása mellett. Sződligeten voltam testületi ülésen, a Samsung szennyvízrendszerének a 

kialakítása kapcsán felmerült az, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal kijelentette, hogy nem 

szükséges átfogó környezeti tanulmányt végezni, és Sződligettel, Váccal egyetértésben azon voltunk, 

hogy ez ellen egy pert kell indítani, mert szeretnénk azt, hogyha lenne egy átfogó vizsgálat. Gödön ez 

nem jött össze határozatképtelenség miatt, viszont Sződliget és Vác is megindította, úgyhogy 

remélhetőleg az eljárás eredményes lesz így is, a mi hozzájárulásunk nélkül. Az ukrán 

menekültválságot szeretném viszont külön kiemelni, bár az is napirenden lesz, hogy hogyan tudjuk 

kezelni. Az átmeneti lakásainkat bebútoroztuk, elláttuk az odaérkezőket, a Nyaralóházakba 

beszereztünk olajradiátorokat, hogy fűthető legyen a hely. Így összesen közel 50 főt tudunk fogadni 

egyszerre, vannak, akik csak néhány napra kértek egyelőre menedéket, van, aki hosszabb időre 

telepedett meg. Mivel átmeneti megoldásról van szó, alapvetően két hónappal számolunk, ami a 

rendeletünkben szabályozva van. Bízom benne, hogy hamarabb megoldás fog születni, illetve nem 

tudom, hogy mekkora kapacitásra lesz még igény. A katasztrófavédelemmel tartjuk a kapcsolatot. 

Nagyon büszke vagyok a gödiekre, a gödi civil szerveződésekre és a magánszemélyekre, akik most 

óriási szerepet vállalnak ebben és nekik köszönhető az, hogy olyan sokan biztonságban tudhatják a 

családjukat. A napirend előtti felszólalásomhoz tartozik még, hogy a napirend sorrendjét szeretném 

módosítani, hogy előre vegyük a megjelentek ügyeit és a zárt ülések a legvégére kerüljenek. Most az 

e-mailt kiküldtem ezzel kapcsolatban, eszerint szeretnék én végigmenni rajtuk. 

 

Markó József: Egyetlen technikai problémára szeretném polgármester úr figyelmét felhívni, hogy az 

élő közvetítésnél a kamera a tengelyvonalban helyezkedjen el, hogy azonos módon lehessen látni a 

hozzászólókat. Most speciálisan helyezték el, csak önöket látni benne. 

 

Lenkei György: Szeretném megköszönni azoknak a gödi polgároknak, akik segítettek a menekültek 

elhelyezésében. 

 

Szilágyi László képviselő megérkezett az ülésterembe. 

 

Lőrincz László: Azzal az írásbeli kéréssel fordultam jegyző úrhoz, hogy a levelemben megjelölt 

szerződések teljesítésigazolását, illetve a tényleges kifizetéseket legyen szíves megküldeni számomra, 

de nem kaptam választ. A másik kérésnek, ami a közigazgatási bírósági ítélet megküldése volt, a 
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jegyző úr nagyon hamar eleget tett, ezt köszönöm is neki. Az elmúlt időszakban a sporttal, mint 

sporttanácsnok foglalkoztam. A Gödi Sportegyesületnél elnökváltás ment végbe. Ezúton szeretném a 

gödi lakosok nevében is dr. Horváth Lászlónak az eddigi alázatos és mindent alárendelő munkáját, 

amit a gödi sportéletért tett, illetve sok sikert szeretnék kívánni az új elnöknek, Vékony Péternek. 

Javasoltam neki, hogy mihamarabb vegye fel a polgármester úrral és a hivatallal is a kapcsolatot. 

Tegnap napvilágot látott, hogy a gödi termálfürdő nagy medencéjére pályázatot nyert az Aquaworm 

Egyesület. Egy újabb sportfejlesztés küszöbén vagyunk, kérném majd a képviselőket, hogy sokoldalú 

legyen az egyeztetés, mind a Gödi Sportegyesület részéről, mind a pályázatot nyert egyesület részéről, 

mind a Hivatal részéről. Arra kérem a jegyző urat, polgármester urat, hogy amennyiben engem érintő 

kérdés érkezik a Hivatalba, akkor legyenek szívesek ebbe bevonni, mert akkor tudok segíteni. Az 

MLSZ Bozsik programos óvodai szerződésekkel kapcsolatban tudomásomra jutott, hogy a Hivatalba 

már megérkeztek ezek a szerződések és eléggé sürgeti a határidő az óvodákat. A képviselőkkel 

maximálisan támogatjuk azt, hogy ez kerüljön aláírásra. 

 

Fülöp Zoltán: Nekem egy olyan technikai jellegű kérésem, javaslatom van, hogy tekintettel az egyre 

fokozódó országos kampányra és a közeli országos választásokra, a következő munkaterv szerinti 

testületi ülésünket egy héttel halasszuk el a választás utánra. Nyilván, ha valami technikai dolog van, 

akkor egy megfelelő délutáni órában, rendkívüli ülésen azt megtárgyaljuk. 

 

Balogh Csaba: Holnap egyeztetjük jegyző úrral a témákat, amelyek aznapra vannak betervezve. 

Megbeszéljük, hogyan lehet ezeket megoldani. 

 

Tóth János: Az elhangzott felvetésekkel kapcsolatban, a szerződések tárgyában készül az anyag. A 

pályázatokkal kapcsolatban az utóbbi időben többször megtörtént, hogy a Képviselő-testület előzetes 

megkérdezése nélkül pályázatokat adtak be, majd ennek megnyerése után jön a testülethez, hogy 

hagyja jóvá. Kérem az intézményeket, a civil szervezeteket, ha a pályázat az Önkormányzatot érinti, és 

a végén az Önkormányzatnak nyilatkoznia kell, akkor azt előzetesen lássa a testület. A Bozsik 

programmal kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy nyilván szignálva lett a megfelelő 

ügyintézőnek. Ha pedig az intézményt érintette, kérem, hogy érdeklődjenek az ügyben többször. 

 

Lőrincz László: Én a jegyző úr rendelkezésére állok, ha bármi olyan téma van. 

 

dr. Pintér György: Szeretném jelezni a pontatlanságot egyes megnevezésekkel, titulusokkal 

kapcsolatban, az alpolgármesterek vonatkozásában. 

 

Tóth János: Pintér elnök úr arra utal, hogy a bírósági döntés hatályon kívül helyezett bizonyos korábbi 

döntéseket. Az alapján lehet, hogy Hlavács Judit alpolgármester asszonynál a megjelölés nem biztos, 

hogy megfelelő, illetve ezek szerint Fülöp Zoltán képviselő úrnál lehet, hogy alpolgármester. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy a módosított sorrendű napirend elfogadásáról szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pontok 

tárgyalását. 

 

Napirendi pontok: 

 

1) A Búzaszem Alapítvány tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a „Búzaszem Iskola 

tornaterem és étkező épület” építési munkáinak megkezdéséhez  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

2) A 6322/2 hrsz.-ú, Cordys Palace Kft. tulajdonát képező területre vonatkozóan a 

településrendezési eszközök felülvizsgálatának feltételeit bemutató telepítési 

tanulmányterv (’A’ beépítési változat) elfogadása és településrendezési szerződéskötés 

előkészítése, a tervezett idősotthon fejlesztéssel összefüggésben 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán képviselő 
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3) A 0211 hrsz.-ú területre vonatkozóan a területrendezési hatósági eljárás, valamint a 

településrendezési eszközök felülvizsgálatának feltételeit bemutató telepítési 

tanulmányterv elfogadása, a tervezett napelempark létesítéssel összefüggésben 

Előterjesztő: Aba Lehel főépítész 

 

4) 2022. évi zöldhulladék-elszállítás rendjének elfogadása 

Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester 

 

5) A Gödi Kastély Óvoda intézményvezetésére vonatkozó pályázati felhívás  

Előterjesztő: dr. Hekman Tibor hatósági osztályvezető 

 

6) Beszámoló az Önkormányzati Rendészeti Szerv 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

7) A Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület tulajdonosi hozzájárulás kérelme 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

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

önkormányzati rendelet módosítása  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

9) Javaslat Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének 

megalkotására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

10) Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

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

Előterjesztő: Fülöp Zoltán képviselő 

 

11) Javaslat az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának 

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

Előterjesztő: Fülöp Zoltán képviselő 

 

12) Dunakeszi Kistérség Társulásának 2022. évi költségvetése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

13) Beszámoló a Dunakeszi Kistérség Társulása 2021. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

14) Tájékoztatás a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatának nyilvántartásba 

vételéről 

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök 

 

15) Súlyos allergiás reakció kezelését szolgáló injekciók beszerzése a gödi nevelési és oktatási 

intézményekbe 

Előterjesztő: Vajda Viktória képviselő 

 

16) Iskolai védőnői körzet kialakítása  

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

17) Javaslat a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadására 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  
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18) Pályázati tájékoztató és pályázati döntési javaslatok  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

19) Javaslat a Kincsem Udvarház fűtési rendszerének kiépítésére és terveztetésére  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

20) A Göd településen működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására 

vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: Tóth János HVI vezető 

 

21) Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra, a Göd belterület 118/1 hrsz. és 118/1/A 

hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozóan 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

22) Ügyvéd titoktartási kötelezettség alóli felmentése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

23) Vendéglátó egység üzemeltetése a Nyaralóházak területén 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán képviselő 

 

24) Segítségnyújtás testvértelepülésünk, Makkosjánosi lakóinak  

Előterjesztő: Lenkei György Fidesz-KDNP frakcióvezető 

 

25) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. „v.a.” törvényességi felügyeleti eljárása  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

26) Döntés a Településellátó Szervezet gazdasági igazgatóhelyettesi pozícióra kiírt pályázat 

eredménytelenségéről és új pályázat kiírásáról (zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

27) Tájékoztatás a képviselők és a polgármester köztartozásmentességére vonatkozó 

vizsgálat eredményéről (zárt ülés) 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

28) Beszámoló az Önkormányzat peres ügyeiről, döntés a Göd délkeleti gazdasági övezet 

kialakításával kapcsolatos peres eljárások lezárásáról (zárt ülés) 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző, Balogh Csaba polgármester 

 

29) Javaslat a „Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás 

indítására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

30) A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 30/2022. (I. 25.) határozatával szemben 

benyújtott fellebbezés elbírálása (zárt ülés) 

Előterjesztő: dr. Hekman Tibor hatósági osztályvezető 

 

31) A 2132 Göd, Rózsa u. 33. fsz. 2. ajtó alatti szolgálati lakás megvásárlása iránti kérelem 

(zárt ülés) 

Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök 

 

32) A Göd belterület 2690/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlannal kapcsolatban felmerült 

tulajdonosi igények (zárt ülés) 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 
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Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) A Búzaszem Alapítvány tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a „Búzaszem Iskola 

tornaterem és étkező épület” építési munkáinak megkezdéséhez  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Az iskola a bővítésre pályázatot nyert, és megkapták a településiképi véleményt is, 

most egy tulajdonosi hozzájárulást kérnek. A meglévő szerződésüknek a módosításában ez az épület is 

benne van. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

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

 

20/2022. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

mint az ingatlan tulajdonosa az Önkormányzat és a Búzaszem Alapítvány között 2010. 

augusztus 19. napján létrejött földhasználati jogot alapító szerződés alapján hozzájárul a 

PE/ETDR-EP/8148-18/2020. számú építési engedély szerint a Göd belterület 783/1 hrsz.-ú 

ingatlanon közösségi tér és tornaterem megépítéséhez. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Markó József: Általános problémaként jelentkezik, hogy jegyző úr és polgármester úr sokszor a 

képviselői és a lakossági kérdésekre nem válaszol. Még ha meg is oldódik közben az ügy, attól még a 

válasznak meg kell születni. Az Mötv. szerint a polgármesterhez intézett képviselői kérdésekre vagy 

helyben kell válaszolnia azonnal, vagy pedig 30 napon belül írásban, érdemben. Én a testületi ülések 

során számos kérdést föltettem, amikre semmilyen válasz nem született. Tehát ezt szabályossá kellene 

tenni, mert ezt törvény írja elő, és az ilyen esetek konkrétan törvényszegést jelentenek, még hogyha 

nem is szándékos, hanem egyszerűen ügymeneti hiányosságból származó törvényszegés. 

 

Balogh Csaba: Markó úr, hogyha már törvényszegés elkövetésével sérteget, kérem, írásban 

fogalmazza meg, mi az, amire nem kapott választ, mert emlékeim szerint kapott választ ezekre. Ha van 

valami konkrét követelménye, hogy milyen formában szeretné kérni ezeket az írásos válaszokat, tegye 

meg a konkrét javaslatát, mert a jegyzőkönyvezés azt hiszem egy kellően írásos formájú válaszadás. 

Ha valamire nem kapott volna választ, akkor pedig az együttműködés reményében bízva kérem, hogy 

ezeknek a listáját írásban küldje meg. Ha van olyan javaslata, hogy legyen ezekre a kérdésekre egy 

szavazás, egy valamilyen eljárási mód, azt az SZMSZ-be be lehet építeni, tegyen előterjesztésben 

javaslatot erre. 

 

Markó József: Törvény írja elő, önnek válaszolnia kell, ha nem válaszol, törvényszegés. 

 

Balogh Csaba: Tegyen feljelentést, Markó úr. 

 

Markó József: Megeshet.  

 

2) A 6322/2 hrsz.-ú, Cordys Palace Kft. tulajdonát képező területre vonatkozóan a 

településrendezési eszközök felülvizsgálatának feltételeit bemutató telepítési tanulmányterv 

(’A’ beépítési változat) elfogadása és településrendezési szerződéskötés előkészítése, a 

tervezett idősotthon fejlesztéssel összefüggésben 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán képviselő 
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Fülöp Zoltán: A Cordys Palace kérését a VKB tárgyalta, és javasoljuk, hogy az általuk benyújtott 

telepítési tanulmányterv elfogadásra kerüljön, illetve kerüljön településrendezési szerződés 

előkészítésre a tervezett idősotthon fejlesztés ügyében. 

 

Hlavács Judit: Javaslom, ne csak az előterjesztés címében szerepeljen, hogy a tanulmánytervnek az 

„A” változatát fogadjuk el, hanem a határozati javaslatba konkrétan kerüljön bele. 

 

Balogh Csaba: Előterjesztő befogadja a javaslatot?  

 

Fülöp Zoltán: Az 1. számú mellékletben van az „A” változat, de befogadom. 

 

Lőrincz László: Ha ezt megszavazzuk, az épületmagasság, a beépíthetőség emelkednek, a zöld terület 

csökken. Abban az esetben tudok egy ilyen volumenű módosítást és építkezést támogatni, ha egy 

népszavazást írnánk erre ki, megkérdeznénk a lakókat. Javasolnám, hogy egy népszavazási 

kezdeményezést indítson el a Képviselő-testület, és ennek az eredményétől függően határozzon majd 

utána. 

 

Balogh Csaba: Ez nem konkrét módosítás volt, az eredeti határozatot bocsátanám még szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 6 „igen”, 3 „nem” és 3 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

21/2022. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

nem fogadta el az alábbi határozati javaslatot:  

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

Göd Város településrendezési eszközeinek a Cordys Palace Kft. tulajdonát képező, Göd, belterület 

6322/2 hrsz. alatt felvett „kivett szálloda” megjelölésű 2 ha területű, természetben 2132 Göd, Kádár 

utca 49. („felülvizsgálat alatt”) szám alatti területre vonatkozó felülvizsgálatához, a Tulajdonos által 

tervezett idősotthon fejlesztéssel összefüggésben  

 

1. A Cordys Palace Kft. kérelmére, a mellékelt telepítési tanulmányterv szerint, Göd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 206/2019. (X. 9.) sz. Ök. határozatával elfogadott 

Településszerkezeti Tervének (TSZT) és 24/2016. (XII. 9.) Ök. rendeletű Helyi Építési 

Szabályzatának (HÉSZ) és annak mellékletét képező Szabályozási Tervének (SZT) 

módosítását támogatja.  

2. Az 1. és 2. melléklet szerinti telepítési tanulmánytervet elfogadja. 

3. A településrendezési eljárás megindításához szükséges településrendezési szerződés 

kidolgozását szorgalmazza, a tervezett beruházással értékarányos, Beruházó általi 

településfejlesztési hozzájárulás vállalásával. 

4. A településrendezési szerződés kidolgozására és Képviselő-testület elé tárására a jelen 

határozati javaslat elfogadását követő 30 napot határoz meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a …/2022. (…) Ök. határozathoz: 
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Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

3) A 0211 hrsz.-ú területre vonatkozóan a területrendezési hatósági eljárás, valamint a 

településrendezési eszközök felülvizsgálatának feltételeit bemutató telepítési tanulmányterv 

elfogadása, a tervezett napelempark létesítéssel összefüggésben 

Előterjesztő: Aba Lehel főépítész 

 

Aba Lehel: A településtervező csapattól is vannak itt meghívottak, illetve a fejlesztő részéről, ha 

bármilyen kérdés fölmerül, akkor azt feléjük föl lehet tenni. Én röviden összefoglalnám ennek a 

település- és területrendezési eljárásnak a mikéntjét. Ezen a 021-es hrsz. területen a tulajdonos 

kezdeményezésére és beleegyezésével a Piave Solar Kft. szeretne egy 27 MW-os napelemes kiserőmű 

fejlesztést megvalósítani. Ez a 64 hektáros terület jelenleg a településrendezési eszközeinkben, tehát a 

szerkezeti és szabályozási terveinkben részben véderdő, részben pedig GKSZ területi besorolású. A 

naperőmű létesítéséhez egy másik övezet megállapítása a legcélszerűbb, mert bár a GKSZ lehetővé 

tenné értelemszerűen, de a véderdő övezeti besorolás nem teszi lehetővé a napelempark kialakítást, 

ezért a park módosítását célozta meg a fejlesztő, egy telepítési tanulmányterv készítésével. A telepítési 

tanulmányterv készítésével egyidejűleg mindig a fölöttes jogszabályoknak, tehát az agglomerációs 

területrendezési tervnek, illetve a magyarországi országos területrendezési tervnek az összhangját is 

vizsgálni kell, és megállapításra került, hogy az eredetit is módosítani kell valamilyen sajátos egyedi 

térség kialakítására. Ebben a fázisban felmerült, hogy a jelenleg GKSZ övezetű területrészt, ami 

települési térségi kategóriában van az agglomerációs tervben, ezt valahova máshova, Göd város 

területén át lehetne pozícionálni, hogy hosszabb távon rendelkezzen Göd olyan puffer területtel, amire 

városi fennhatóságú, tehát a KGÖ területektől független gazdasági területfejlesztés elképzelhető 

legyen. Ez az agglomerációs tervnek a módosítását célozná, és egy komoly területi mérlegszámítás is 

készült a Völgyzugoly Kft. részéről, amelyik megvizsgálta, hogy a KGÖ területeknek a gazdasági 

területként való figyelembevételével milyen területekre lehet egyáltalán elképzelni, hogy hosszú távon 

beépítésre szánt területté válhatnak. Mezőgazdasági és erdőterületekből olyan szinten nullán van a 
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város, illetve nem rendelkezik puffer területtel, hogy kizárólag jelenlegi sajátos felhasználású 

területeken képzelhető el a csere, amelyek nevesítve a jelenlegi felhagyott bányaterületeken adódnak. 

A területrendezési hatósági eljárás tehát azt célozná, hogy egyrészt a napelemparknak a területét 

minősítené át, és ezen a két bányaterületen pedig javasolna egy részben kevesebb erdőfelhasználásnak 

a megjelenését. Valamint ezt követően, amikor ez az eljárás lement, akkor lehetne a helyi 

településrendezési eszközeinket, a szabályozási tervünket célirányosan úgy módosítani, hogy ez a 

beruházás megvalósulhasson. 

 

Fülöp Zoltán: AVKB tárgyalta és támogatta az előterjesztést. 

 

dr. Pintér György: Hatástanulmány készült-e arról, hogy ez milyen környezeti hatásokkal járna? 

 

Bérczi Szabolcs (tervező): Alapvetően a települési tanulmányt abból a településrendezési szempontból 

vizsgáltuk, hogy településrendezési és területrendezési szempontból megoldható-e a módosítás. A 

tanulmányterv eredménye az, hogy maga a településrendezési módosítás megoldható, viszont a 

környezetvédelmi hatástanulmány kifejezetten a beruházáshoz kellene, hogy kapcsolódjon, tehát az 

nem ennek a tanulmánynak a része.  

 

Barta Szilveszter (beruházó): Ez idáig nem készült környezeti hatásvizsgálat, illetve környezeti 

értékelés, de a további fázisokban itt az építési engedélyezési eljárás során, ha kéri az Önkormányzat, 

akkor el tudjuk készíteni.  

 

Hlavács Judit: Az ilyen beruházásokra szükséges hatástanulmányt végezni? Nemrég települt 

napelempark a Nevelek közelébe, és nem tudom, hogy ahhoz készült-e, kellett-e, egyáltalán fölmerült-

e ez a dolog?  

 

Barta Szilveszter: A környezeti hatásvizsgálat gyűjtőfogalom, több kormányrendelet alapján készülő 

környezeti értékelésről is van szó. A településrendezési terv módosításakor a 2/2005. (I. 11.) Korm. 

rendelet szerint környezeti értékelést kell készíteni az államigazgatási szervek véleménye alapján, 

vagy nem teljes közigazgatási terület esetén testületi hatáskörrel kell eldönteni, hogy készüljön-e. A 

beruházás során a környezetvédelmi szakhatóság vizsgálja, hogy szükséges-e ennek az elkészítése, és 

erre maga a hatóság ad választ. 

 

Markó József: Tehát megoldható, technikailag levezethető, de kell-e, szükséges-e a városnak, hogy itt 

a környezetében ilyen jellegű létesítmények nagyobb számban legyenek? 

 

Lőrincz László: A hatástanulmányt a testület kérheti. Én mindenképp szeretném kiegészíteni a 

határozati javaslatot azzal, hogy ez készüljön el, mert ez számunkra is megnyugtató lenne. 

Építészetileg nem egy szép látvány, viszont a jövő a megújuló energiáké, tehát ilyen téren jó, ha 

támogatjuk. Hogyan, milyen együttműködésben, vagy milyen konszenzusban tudna ez a város 

érdekében működni? 

 

Barta Szilveszter: Alapvetően, hogy megújuló erőművek, illetve napelem parkok létesülnek, az 

amellett, hogy nemzetgazdasági érdek, alapvetően egy jó dolog, hogy zöldül itt a villamosenergia-

termelési portfólió. A telephely kiválasztását elsősorban az határozza meg, hogy a hálózaton hol 

vannak olyan pontok, amelyre egy ekkora erőmű illeszthető. Emellett a beruházónak nagyon sok 

szempontot kell vizsgálnia, hogy hol tud ilyen napelem parkot létesíteni. Tehát itt figyelembe kell 

venni az örökségvédelmi szempontokat, hogy minél gyengébb minőségű mezőgazdasági termőföldet 

érintsen. Elsősorban a hálózati kapcsolati lehetőség, alapvetően, hogy a gödi alállomás egy alpont, ez 

indokolta és indukálta azt, hogy ezt a területet választottuk. Az önkormányzatoknak egy kiszámítható, 

biztos, hosszú távú helyi iparűzési adó árbevételt jelent, melynek a mértéke nagyságrendileg évi 20 

millió forint körüli. A napelempark látványát lehet mérsékelni azzal, hogy a környezetében 

védőfasorokat, vagy a tájképet kevésbé befolyásoló tényezőket írnak elő a beruházó számára. 
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Szilágyi László: Ez egy mezőgazdasági föld, ahol szinte semmi nem terem, nem lehet mezőgazdaságra 

hasznosítani. Ezeken a területeteken két alternatív lehetőség jön létre, az egyik az, hogy további 

üzemegységeket, gyárakat építünk fel, amit a gödiek nem szeretnének. A másik változat pedig az, 

hogy lakóházak épülnének, amit szintén nem szeretnének a gödiek. Úgyhogy én az adott erőterjesztést 

jó szívvel támogatni fogom.  

 

Fülöp Zoltán: Itt három és fél aranykoronás földekről van szó, tehát mezőgazdasági értéke 

semmiképpen nincsen. A Földhivatal megadta a termelésből kivonásra az engedélyt. A VKB 

megtárgyalta, és azt láttuk, hogy a vonatkozó hatóságok mindenfajta engedélyt megadtak. 

 

Balogh Csaba: Kérdezem az előterjesztőtől, hogy Lőrincz László javaslatát, hogy a hatástanulmány 

elkészítése bekerüljön a határozati javaslatba, befogadja-e? 

 

Aba Lehel: Ez egy kétlépcsős területrendezés és településrendezési eljárás lesz, és nem mindegy, hogy 

ez a környezeti értékelés hova kerül, de mindenképpen befogadjuk. Tehát a beruházó, illetve a 

tervezőcsapat részéről is egyértelműen az hangzott el, hogy igen, akkor ezzel előre kell dolgozni, és 

akkor azokban a tervezési fázisokban, amikor ez amúgy is szükségszerűen megjelenik, rendelkezésre 

fog állni. Úgyhogy ezt beépíthetjük a határozati javaslatba. 

 

dr. Pintér György: Ez most, hogy illeszkedik? Tehát, ha nem egy igazán kedvező eredmény jön ki a 

hatástanulmányba, ugyanakkor mi most a szavazással megindítunk egy folyamatot, ami esetleg nem 

kívánatos, sorrendileg, hogy passzol össze a kettő? Nyilván, ha pozitív az eredmény, akkor menne 

tovább, de nem igazán értem közigazgatásilag, technikailag, sorrendileg. 

 

Bérczi Szabolcs: Releváns ez a kérdés, hogy gyakorlatilag két lépés az eljárás, és mind a két eljárásban 

ezeket a környezetvédelmi szempontokat érvényesíteni kell. Nyilván a maga szintjén, de mind a két 

eljárásban felmerül ez a kérdés. Hiába ad a testület zöld utat ennek az eljárásnak, menet közben két 

lépcsőben az államigazgatási szerveknek véleményezési jogköre van, jogszabályi hivatkozással 

mondhatják azt, hogy ez ebben a környezetben nem megfelelő. Tehát ha egy környezetvédelmi 

hatásvizsgálat most azt fogja mondani, hogy nincs rendben, ez ugyanúgy kiderülne az eljárások során 

is a testületi támogatással párhuzamosan, tehát maga az eljárás akkor is ellehetetlenül, ha a 

környezetvédelmi hatóság azt mondja, hogy ez nem illeszkedik ide. Úgyhogy gyakorlatilag a kettő az 

szinkronban, úgymond nem üti egymást, hiszen a szempontokat vizsgálni kell minden eljárásnál.  

 

Lőrincz László: A napelempark most előbb fog elkészülni, mint ez a hatástanulmány. Ha olyan értéket 

mutat ki, akkor a szakemberek a környezetvédelmi hatóságnál automatikusan vissza fogják dobni. 

Abban az esetben a településrendezési eljárást is vissza tudjuk módosítani automatikusan, és ha ez így 

van, akkor az Pintér úrnak is megnyugtató, meg nekem is. 

 

dr. Pintér György: A főépítész úr szava elég, ő a Hivatal részéről az ügygazda. Ha azt mondja, hogy 

semmi visszafordíthatatlan nem történik így, ha párhuzamosan elindul a két folyamat, akkor elhiszem 

és megszavazom. 

 

Aba Lehel: Nem érzek itt ellentmondást. Ez egy nem értékes mezőgazdasági terület, tehát 

környezetvédelmi szempontból nem védett terület, ezt szeretnénk hosszú távon arra alkalmassá tenni, 

hogy egy naperőmű elhelyezhető legyen, és a rajta levő gazdasági területi övezetet, illetve azt a 

települési térségi meghatározást, ami az agglomerációs tervben megvan. Ezzel a terület egy kevésbé 

intenzív felhasználásba való átminősítésével elvesztenénk azt a lehetőséget, hogy ezt a települési 

térséget valamikor egy valamilyen beépítésre szánt területté alakítanánk. Ezt pótolnánk olyan 

területeken, amelyek jelenleg ilyen felhagyott bányaterületek Gödön. Ehhez kell először az 

agglomerációs tervet módosítani, és utána pedig a településrendezési eszközöknek a módosítását. 

Amennyiben elkészül ez a környezetvédelmi értékelés vagy hatástanulmány, és ezekben a 

termelésrendezését érintően valamelyik szakhatóság azt állapítja meg, hogy ez negatív irányú, azt 

jelezni fogják, és akkor módosítani kell ezeket az eljárásokat. Tehát ilyen tekintetben ez egy 
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ugyanolyan kontroll alatt fog történni, mint minden más esetben, amikor az ember olyan területet akar 

átszabályozni, ami jelenleg más besorolású. 

 

Andrejka Zombor: Engem is megnyugtat, hogy a hatóság ezek szerint a hatástanulmányt önmagában 

ki fogja kérni, amennyiben szükséges lenne. Lőrincz képviselő úrnak a módosító javaslatát, ha 

befogadják, nyugodt szívvel tudom megszavazni.  

 

Markó József: A határozati javaslatot nézve itt alapvetően olyanok vannak, hogy módosítását 

támogatja, szorgalmazza, nem igazi kötelezettségek ezek a megfogalmazások. Tehát nem elfogadja, 

hanem módosítását támogatja vagy szorgalmazza. Mert most nem módosítjuk, csak támogatjuk a 

folyamatot. Szerintem ez nem elég biztosíték, de én is meg tudom szavazni.  

 

Lőrincz László: A beruházást végző cég külföldi tulajdonú, ezzel kapcsolatban tudnának tájékoztatást 

adni? 

 

Barta Szilveszter: A Piave Solar Kft. egy projekt társaság, jelen pillanatban ez a projektnek az 

engedélyese, valamint beruházója. Ez az IDNER Group nevű spanyol családi vállalkozásnak a 

magyarországi egyik leányvállalata. A társaság Spanyolországból indult ki, a napelemparkok 

telepítésével kezdte a tevékenységét, és nagyságrendileg 2017. óta van Magyarországon, és itt saját 

beruházásban, saját fejlesztésben történő megújuló energiaportfólió fejlesztését 2019-ben kezdte meg. 

Nagyságrendileg 300 MW környéki napelempark fejlesztésünk van jelen pillanatban az országban. 

Megépítettünk körülbelül 50 MW-nyi portfóliót, valamint üzemeltetünk saját tulajdonban levő 

portfólión kívül az MVM napelemparkjait, illetve számos más korábbi kivitelezésnek az üzemeltetési 

feladatait is ellátjuk. Alapvetően itt a tényleges tulajdonos három spanyol magánszemély, akik családi 

vállalkozásként tekintenek erre a társaságra és erre a magyarországi jelenlétre is. 

 

Balogh Csaba: Akkor a módosított határozati javaslattal kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, 2 „nem” és 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2022. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

Göd Város településrendezési eszközeinek Merész Sándor tulajdonát képező, Göd, külterület 

0211 hrsz. alatt felvett szántó művelési ágú (8 minőségi osztályú, 64 ha 0271 m2) területre 

vonatkozó felülvizsgálata érdekében az előzetes területrendezési hatósági eljárás 

megindításához, a tervezett napelempark létesítéssel összefüggésben  

 

1. Merész Sándor kérelmére, a mellékelt telepítési tanulmányterv szerint, Göd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 206/2019. (X. 9.) sz. Ök. határozatával elfogadott 

Településszerkezeti Tervének (TSZT) és 24/2016. (XII. 9.) Ök. rendelettel elfogadott 

Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) és annak mellékletét képező Szabályozási 

Tervének (SZT) módosítását támogatja.  

2. Göd város településrendezési eszközeinek 1. pontban nevezett módosítása érdekében az 

előzetes területrendezési hatósági eljárás megindítását, a mellékelt telepítési 

tanulmányterv szerint támogatja.  

3. A 2. melléklet szerinti telepítési tanulmánytervet elfogadja. 

4. A területrendezési hatósági eljárás megindításához és a későbbi településrendezési 

eljárás lefolytatásához szükséges településrendezési szerződés kidolgozását 

szorgalmazza. 

5. A településrendezési szerződés kidolgozására és Képviselő-testület elé tárására a jelen 

határozati javaslat elfogadását követő 30 napot határoz meg. 

6. Hatástanulmány elkészítését kéri. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 22/2022. (III. 3.) Ök. határozathoz: 
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4) 2022. évi zöldhulladék-elszállítás rendjének elfogadása 

Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester 

 

Hlavács Judit: Én nem feltétlenül fűznék hozzá már semmi különösebbet. Tárgyalta a VKB és a 

PEKJB is. Ez megnyugtatóan rendezi azt, hogy minél hamarabb elindulhasson a zöldhulladék 

elszállítása a pályázaton nyert kukákkal, illetve, hogy a Kft. meg tudja szervezni a tavaszi 

zöldhulladék elszállítási akciót, ami nagyon-nagyon aktuális. Legalábbis a meghirdetése 

mindenképpen. 

 

Fülöp Zoltán: A VKB tárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Tóth János: A határozatban szereplő határidő, amely 2022. február 15. Nyilván nem lehet, mint 

végrehajtás kezdeti határideje, tehát március 7-ét megjelölhetjük. 

 

Balogh Csaba: A módosító javaslatot befogadta az előterjesztő. 

 

dr. Pintér György: A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta és támogatta az előterjesztést, de a 

zöldhulladéknak a kezelése, begyűjtése, ártalmatlanítása az éves szinten a költségvetés meghatározó 

tételévé vált, a jelen állás szerint egy 70-90 millió forint erre fog menni. Miután pillanatnyilag érdemi 

változtatást egyébként a jogi környezetében nem is lehet tenni, ezért csak annyit kértünk, hogy egész 

évben legyen betervezve ez a szükséges forrás, amiben nem változik a jogi környezet. Tudomásom 

szerint ez megtörtént, úgyhogy ilyen módon elfogadhatónak tartjuk és örülünk, ha megindul az 

edényzet, tehát jelesül a komposztálásnak és a 120 literes zöld fedelű edényzetnek a kiosztása. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

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

 

23/2022. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy elfogadja a 2022. évi zöldhulladék-elszállítás alábbi rendjét, valamint megbízza a 

jegyzőt és a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-t, hogy ez alapján készítse elő a 

szükséges szerződéseket, valamint felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.  

- A gödi ingatlan-tulajdonosok számára a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

ingyenesen biztosítja évi két alkalommal a karácsonyfák, 10 alkalommal ingatlanonként 

120 l (maximum 20 kg) zöldhulladék elszállítását április 4. és december 2. között 10, 

előre meghatározott időpontban, ebből négyszer 2022. június 30-ig. Az ehhez szükséges 

120 l-es edényzetet – szerződéskötés után – kiosztja a lakosság számára.  

- A Hulladékgazdálkodási Kft. megszervezi a tavaszi házhoz menő zöldhulladék-

elszállítási akciót, amelyet a lakosság 120 l-es zsákonként 100 Ft díjért vehet igénybe. A 

szállítási díjhoz az önkormányzat zsákonként 50 Ft-tal járul hozzá. 

- A Hulladékgazdálkodási Kft. június 30-ig tovább üzemelteti a zöldhulladék-lerakót, a 

tavaszi akciós gyűjtés során kettő szerdai és kettő szombati napon, május és június 

hónapokban egy-egy szombati alkalommal fogadják az ügyfeleket az átvételi ponton 8-16 

óra között. 

A leadási lehetőséget kizárólag gödi lakosok, saját, eredeti személyi igazolvány és 

lakcímkártya igazolásával, továbbá az utolsó időszaki hulladékszállítási díjbefizetést 

igazoló csekkszelvény, vagy átutalási igazolás bemutatását követően vehetik igénybe.  

- Az ingatlantulajdonosok a Kft.-vel kötött újabb szerződés szerint az alábbi plusz 

szolgáltatásokat vehetik igénybe, 2022. július 1-jétől, díjazás ellenében: 

• 120 l kuka elszállítása az ingyenes 10 alkalom felett + 8 alkalommal 

• 240 l kuka elszállítása évi 10 alkalommal (az ingyenes 120 l feletti mennyiség 

díjköteles) 
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• 240 l kuka elszállítása évi 10+8 alkalommal (10 alkalommal a 120 l feletti 

mennyiség, 8 alkalommal a 240 l díjköteles) 

A díj mértékét a Képviselő-testület 2022 júliusában határozza meg. 

 

Forrás: 2x24 millió Ft, a 2022 évi költségvetésben tervezendő 

 

Felelős: jegyző, polgármester, Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői 

Határidő: 2022. március 7. 

 

5) A Gödi Kastély Óvoda intézményvezetésére vonatkozó pályázati felhívás  

Előterjesztő: dr. Hekman Tibor hatósági osztályvezető 

 

Tóth János: Az előterjesztés készítője, dr. Hekman Tibor helyett, aki távozott a Hivatalból, én vagyok 

az előterjesztő. A Kastély Óvodában jelenleg megbízott intézményvezető vezeti az intézményt a 

Képviselő-testület korábbi döntése alapján. Ez a megbízás július 31. napján lejár, ezért elkészítettük az 

intézmény vezetésére vonatkozó pályázati felhívást. 

 

Fülöp Zoltán: A VKB tárgyalta és a határozati javaslatot kiegészítéssel javasolta ellátni, amit az 

előterjesztő befogadott, de a végleges előterjesztésben nem látom. Az előnyt jelentő feltételekbe 

fűztünk két kiegészítést. Az egyik az óvodai integrációban, SNI-s BTM-ben, illetve hátrányos helyzetű 

gyerekek óvodai ellátása terén szerzett tapasztalat. Ehhez az óvodához tartozik az SNI-s BTM 

ellátásos egység is, ezért fontosnak tartjuk előnyként kiemelni. Illetve Göd zöld jellegéhez 

illeszkedően javasoltuk, hogy az alapprogramon túlmenő környezeti nevelési tapasztalatot jelöljük 

meg előnyt jelentő feltételként.  

 

Balogh Csaba: Jegyző úr befogadta. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

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

 

24/2022. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy határoz, hogy a Kastély Óvoda intézményvezetői munkakörének betöltésére vonatkozó 

pályázati felhívást elfogadja és elrendeli a pályázati felhívásnak a közszféra állásportálján 

történő azonnali közzétételét. 

 

Felelős: Tóth János jegyző 

Határidő: közlésre azonnal 

 

Melléklet a 24/2022. (III. 3.) Ök. határozathoz: 
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6) Beszámoló az Önkormányzati Rendészeti Szerv 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Az előterjesztésben mindent leírtam, tartalmazza a munkaidő beosztást, a kiemelt 

feladatokat és hatásköröket. Egyetlen dolgot emelnék ki, a közterületi engedélyeknél volt egy váltás, 

szeptember hónapjától a Hivatalon belül egy kolleganő látta el ezeket a feladatokat, átkerült fizikálisan 

ennek az ügyintézése a Közterület-felügyelettől a Polgármesteri Hivatalhoz 

 

Lőrincz László: Igencsak hiányos volt az elmúlt időszakban a Közterület-felügyelet létszáma. Láttam a 

hirdetést, hogy közterület-felügyelőt keresünk, ezzel hogy állunk? Hosszú távon mi lenne az a 

kielégítő létszám, amivel jól tudna működni? A jelen pillanatban milyen hierarchikus rend van a 

Közterület-felügyeletnél? Több ilyen lakossági kérdés is volt, kérek erről információt, amit a lakosság 

felé is lehet közvetíteni. 

 

dr. Kármán Gábor: A helyzet tulajdonképpen változatlan, öt fő van betervezve a költségvetésbe és az 

SZMSZ-be is. Ebből jelenleg ketten látják el a feladatot. Meghirdetjük, jelentkeznek, aztán mikor 

munkába kellene állni, már nem jönnek. Ennek az oka Budapest közelsége és az illetmények közötti 

különbségek. Hierarchikus viszonyokra annyit tudunk mondani, hogy jelen pillanatban nincsen külön 

Közterület-felügyelet vezető kinevezve. 

 

Tóth János: Az elmúlt közel egy évben körülbelül 12-15 pályázót hallgattunk meg, és 5-6 személynek 

ajánlottuk fel az alkalmazás lehetőségét. Sajnos ezeknek egy kivételtől eltekintve a többsége 

visszamondta, pedig már tisztes fizetési ajánlatot tettünk. Az alkalmazás lehetőségét csak azoknak 

ajánljuk fel, akiknél valamilyen stabilitást látunk. Mindent megteszünk, bizonyos feladatot vagy 

feladatrendszert a rendészetről leveszünk, tehát nem szeretnénk, ha hatósági feladatokat látnának el 

olyan módon, hogy az egyszerű intézkedésen túl további intézkedéseket tehetnének. Tehát 

figyelmeztetés, felhívás, tájékoztatás, ezekre ők mind jogosultak, a közterület rendjét illető bizonyos 

bírságolásokra is, de a határozatban való kötelezést a Hivatal végzi. 

 

Fülöp: Ebből a szempontból nézve is, ami itt elhangzott ez a beszámoló kissé hiányosnak tűnik. Én 

mindenképpen várnék egy intézkedési tervet. Ha itt nincsen megjelölt, kijelölt vezető, akkor is 

valakinek felelősnek kell lennie a területért. Én a területi felelős vezetőtől mindenképpen vártam volna 

egy intézkedési tervet, hogy legalább érintőlegesen megemlíteni a problémákat, és felvetni, hogy mitől 

várjuk a helyzet javulását? Mit teszünk annak érdekében, hogy a dolgok jobbra forduljanak, ezt 

mindenképpen hiányolom ebből az előterjesztett anyagból. 

 

Lőrincz László: Akkor tudunk mi is segíteni, hogyha tudunk róla, és tudjuk azt, hogy mit kell ez 

ügyben tenni a Képviselő-testületnek, ha a problémákkal nem így szembesülünk, hanem folyamatosan 

tájékoztatást kapunk róla. Fontos lenne az a bizonyos intézkedési terv, amit a testület elfogad. 

 

dr. Kármán Gábor: Úgy látom, hogy itt most már egyéb igények is felmerültek. Ennek a napirendi 

pontnak az a címe, hogy „A rendészeti szerv 2021-es évi munkájáról beszámoló”. Nem a rendészeti 

szerv jogállásáról, a rendészeti szerv jövőjéről szól, erről egy koncepciót, intézkedési tervet kellene 

majd kialakítani. 

 

Tóth János: Elfogadom, hogy készüljön egy későbbi alkalomra intézkedési terv, és kapjon a 

Képviselő-testület folyamatos tájékoztatást a helyzetről. Lehetne intézkedési terv, amely szerint a 

Képviselő-testület a költségvetésében biztosítson olyan bérrendszert, amely alkalmas arra, hogy az 

ideérkező jelentkezők megfelelően motiváltak legyenek. A dolgozók köztisztviselői státuszban 

vannak, ezért a foglalkoztatásuk kezdetén besorolás szerinti bér mellett legfeljebb többletfeladat 

ellátására kaphatnak kiegészítést, de ez sem mehet egy meglévő általános bérszínvonal fölé. Meg kell 

vizsgálnunk azt, hogy mik lehetnek azok a lehetséges indokok, ami miatt nem jelentkezik több 

személy, azzal együtt, hogy folyamatosan van kiírás, nemcsak a honlapon, hanem a Közigállás-

portálon is. A tőlünk elvárható dolgot mindenképpen megtesszük. Van vezetője a rendészetnek, az 
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aljegyző úr. A két személy közül, akik jelenleg ott dolgoznak, nincs megbízva vezetői feladattal senki, 

mindkettőtől a feladat ellátását várjuk el. Amennyiben 4 -5 főre sikerül ezt a létszámot felemelni, 

akkor az aljegyző úr alatt egy közvetlen napi feladat megosztást biztosító személy megbízást kaphat 

erre a feladatra. 

 

dr. Pintér György: Az előterjesztésnek az előlapján más cím szerepel, mint a kiküldött előterjesztés 

címében, mert az eredeti csak az első féléves munkáról szól, míg a kiküldött és a határozati javaslat az 

egészről. A bizottságunk tárgyalta, egy létszámhiányos, a munkát érdemben csak részlegesen 

elvégezni képes szervezeti egység beszámolójának tudomásulvételét javasolta a testületnek. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

25/2022. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

elfogadja az önkormányzati rendészeti szerv 2021. évre vonatkozó munkájáról szóló 

beszámolóját. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 25/2022. (III. 3.) Ök. határozathoz:  



216 



217 



218 



219 



220 

 

 



221 

7) A Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület tulajdonosi hozzájárulás kérelme 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Régóta kapcsolatban vagyunk velük, pályázatot nyertek 2021-ben, hogy építhessenek 

egy tűzoltó szertárt a Nemeskéri-Kiss Miklós úton. Ehhez kérnek a 2021. augusztus 5-i 

megállapodásunknak a kiegészítéseként tűzoltószertár ingatlanra vonatkozó végleges hatályú építési 

engedélyt, a rendelkezésre állást követő ráépítési megállapodás elkészítését. Benne van mellékletként 

az összes szükséges dokumentum, ezt vizsgálta a Pénzügyi Bizottság. 

 

dr. Pintér György: Beszéltünk róla, és arról volt szó, hogy vissza fog kerülni az anyag, mivel a jegyző 

úr feladatot kap a határozattal együtt. Felelősnek megjelölni a polgármestert és a jegyzőt egyaránt 

szükséges. 

 

Fülöp Zoltán: Egy tulajdonosi hozzájárulásról van szó, aminek benyújtási határideje az előterjesztés 

szerint március 3-a, tehát ezt konkrétan ma kell benyújtani. Ha így van, akkor nem tudom, hogy mi 

kerülhet még vissza? Ez egy lényeges, és visszavonhatatlan tulajdonosi megállapodás, ha 

visszavonjuk, akkor ennek a következményét a városnak vállalni kell. 

 

Balogh Csaba: A tulajdonosi hozzájárulást még ma megtehetjük, de a szerződés részleteit még ki kell 

dolgozni. Tehát a tulajdonosi hozzájárulás még nem tisztázza például azt, hogy milyen anyagi 

következményei vannak a dolognak. A tulajdonosi hozzájárulás magát a tevékenységet támogatja. 

 

Hlavács Judit: Az előterjesztést magát így támogatnám, mert erről volt szó, erre a célra adtuk nekik 

használatba a területet. Megint egy olyan helyzet van, hogy egy szervezet úgy nyert pénzt valahonnan, 

hogy az Önkormányzatnak tulajdonosi hozzájárulását kell adnia ahhoz, hogy valójában ezt a pénzt 

fölhasználják, és ez megint egy Pest megyei pályázat. Amikor Pest Megye közmeghallgatást tartott, 

akkor én ott kifejezetten kértem az elnök urat, hogy mindenfajta támogatásnál, amelyik más tulajdonát 

érinti, a hozzájárulásokat szerezzék be. Ő ott akkor ígéretet tett rá, de ez nem történt meg. Szeretném 

megkérni azt, aki tud hatni az elnök úrra, vagy Pest Megyére bármilyen módon, hívják föl Pest Megye 

figyelmét erre a problémára. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

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

 

26/2022. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

mint az ingatlan tulajdonosa az Önkormányzat és a Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr 

Egyesület között 2021. augusztus 5. napján létrejött megállapodás 6. pontja alapján 

felhatalmazza a polgármestert a mellékletként csatolt hozzájáruló nyilatkozat aláírására.  

 

Felkéri a jegyzőt a Göd belterület 1829/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanra vonatkozó tűzoltó 

szertár végleges hatályú építési engedélyének a rendelkezésre állását követően a ráépítési 

megállapodás előkészítésére és annak előterjesztésére. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 26/2022. (III. 3.) Ök. határozathoz: 
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8) Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet módosítása  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Az előző évi költségvetést módosítani kell. III. negyedévkor, IV.  negyedévkor ez egy 

kötelező dolog azért, hogy átvezessük a változásokat. Ezt a pénzügyi osztályvezető nem tette meg még 

távozása előtt, most pótolta az osztály. Kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadja el, ez technikai 

döntés, az idei költségvetésre már nem lesz hatással, csak a tervezésnek a megalapozását jelenti. 

 

Lőrincz László: Tudna a jegyző úr egy gyors helyzetjelentést ezzel kapcsolatban mondani, hogy 

sikeres volt-e az osztályvezetőt és osztályvezető-helyettes keresés? 

 

Tóth János: A pénzügyi osztályról az elmúlt év végén több munkatárs távozott. Időközben sikerült a 

pénztári tevékenység ellátására egy kolléganőt 4 órás állásban foglalkoztatni. Március elsejétől egy 

újabb kolléganő érkezett, április elsejétől szintén érkezik egy, mindketten pénzügyi tapasztalattal. A 

jelen állapotok szerint és ezt a kolléganőkkel is megbeszélve úgy látjuk, hogy kifejezetten pénzügyi 

osztályvezetői beosztás ellátására van szükség. Erre a pályázatot ki is írtuk. A pályázati kiírásba 

beleírtuk, hogy amennyiben szükséges, szolgálati lakás megoldható. Úgy tervezzük egyébként, hogy a 

meglévő állományból egyvalakit az osztályvezetői helyettesi feladatokkal meg fogunk bízni. Jelenleg 

a költségvetés tervezésével, az osztályon lévő feladatok koordinálásával Bodnár Mihályné kolleganőt 

bíztuk meg, ő nem csak a Hivatal és a Képviselő-testület felé jogosult és köteles bizonyos feladatok 

ellátására, hanem az Önkormányzat valamennyi intézménye számára a költségvetéssel kapcsolatban 

kötelezettségeket állapíthat meg, kérhet információkat. Az ő feladata az ez évi költségvetés 

összeállításával kapcsolatos részletadatok megkérése. A Hivatal az egész Önkormányzat 

költségvetéséért felelős, amibe beleértendő valamennyi intézmény is.  

 

Fülöp Zoltán: Az egyéb kiadások között itt van egy csaknem ötszázmilliós növekmény. Ennek mi az 

oka? Az egyéb felhalmozási kiadások során jelent meg ez a plusz összeg. 

 

Bodnár Mihályné (pénzügyi ügyintéző): A Pest megyei fásítás összege volt.  

 

Lenkei György: Én is azon a véleményen vagyok, hogy a fölszabaduló lakásokat szolgálati lakásokká 

minősítsük át. Én most ebben a krízishelyzetben megkérdőjelezném azt, hogy szolgálati lakásokat 

ajánljuk föl a munkavállalóknak. Ameddig a menekültválság fennáll, addig tartsuk fönn a lakásokat 

nekik. 

 

Tóth János: Más napirenddel kapcsolatban hasonlót szerettem volna elmondani, hogy a szolgálati és 

egyéb lakásainkat ebben a krízishelyzetben valóban semmiféle más hasznosításra ne ajánljuk fel, sem 

eladásra, sem szolgálati jelleggel való beköltözésre. Így aztán abszolút egyetértünk, nincs 

ellentmondás közöttünk. Amikor ezt felajánlottuk, akkor úgy gondoltuk, hogy ez megoldható. 

 

Szilágyi László képviselő elhagyta az üléstermet.  

 

dr. Pintér György: A bizottság tárgyalta, elfogadni javasolja nyilván ez egy technikai jellegű szavazás. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak 

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
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Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

3/2022. (...) 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 

meghatározott 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)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

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

a) Költségvetési bevételi főösszegét 2 329 147 ezer forintban 

b) Költségvetési kiadási főösszegét 5 496 672 ezer forintban 

c) Költségvetési egyenlegét (A-B) -3 167 525 ezer forintban 

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

pénzmaradványok 2020. évi költségvetésben igénybe vett összege 

e) Külső finanszírozás kiadási összegét 113 280 ezer forintban 

állapítja meg. 

(2) A költségvetés főösszege 5 609 952 ezer forint. 

(3) Működési hiány 1 922 602 ezer forint, a felhalmozási hiány 1 244 923 ezer forint.” 

 

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

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

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

„a) Költségvetési bevételi főösszegét 2 631 497ezer forintban 

b) Költségvetési kiadási főösszegét 5 799 021 ezer forintban 

c) Költségvetési egyenlegét (A-B) -3 167 524 ezer forintban” 

(állapítja meg.) 

 

(3) 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 6 330 895 ezer forint. 

(3) Működési hiány 1 734 465 ezer forint, a felhalmozási hiány 1 244 923 ezer forint.” 

 

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

rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A külső finanszírozás kiadása 113 280 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. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. 

 

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

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

 

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

rendelet 1/1. melléklete helyébe a 21. melléklet lép. 

 

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

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

rendelet 1/2. melléklete helyébe a 22. melléklet lép. 

 

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

rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

 

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

rendelet 2. melléklete helyébe a 23. melléklet lép. 

 

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

rendelet 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

 

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

rendelet 3. melléklete helyébe a 24. melléklet lép. 

 

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

rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

 

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

rendelet 4. melléklete helyébe a 25. melléklet lép. 

 

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

rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

 

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

rendelet 5. melléklete helyébe a 26. melléklet lép. 

 

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

rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

 

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

rendelet 6. melléklete helyébe a 27. melléklet lép. 

 

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

rendelet 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

 

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

rendelet 7. melléklete helyébe a 28. melléklet lép. 

 

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

rendelet 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

 

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

rendelet 8. melléklete helyébe a 29. melléklet lép. 

 

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

rendelet 9. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

 

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

rendelet 9. melléklete helyébe a 30. melléklet lép. 

 

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

rendelet 10. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 
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(24) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 10. melléklete helyébe a 31. melléklet lép. 

 

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

rendelet 11. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

 

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

rendelet 11. melléklete helyébe a 32. melléklet lép. 

 

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

rendelet 12. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

 

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

rendelet 12. melléklete helyébe a 33. melléklet lép. 

 

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

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

 

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

rendelet 13/1. melléklete helyébe a 34. melléklet lép. 

 

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

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

 

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

rendelet 13/2. melléklete helyébe a 35. melléklet lép. 

 

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

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

 

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

rendelet 14/1. melléklete helyébe a 36. melléklet lép. 

 

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

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

 

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

rendelet 14/2. melléklete helyébe a 37. melléklet lép. 

 

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

rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. 

 

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

rendelet 19. melléklete helyébe a 38. melléklet lép. 

3. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Az 1. § (2) és (3) bekezdése, a 2. § (2), (4), (6), (8), (10), (12), (14), (16), (18), (20), (22), (24), (26), 

(28), (30), (32), (34), (36) és (38) bekezdése és a 20–38. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 

harmadik napon lép hatályba. 

 

 

Balogh Csaba  

polgármester 

Tóth János 

jegyző 
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1. melléklet 

„1. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_edited_20220303_094325_p01.pdf elnevezésű fájl 

tartalmazza.)” 
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2. melléklet 

„1/1. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_edited_20220303_094325_p02-04.pdf elnevezésű fájl 

tartalmazza.)”
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3. melléklet 

„1/2. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_edited_20220303_094325_p05-07.pdf elnevezésű fájl 

tartalmazza.)”
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4. melléklet 

„2. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_edited_20220303_094325_p08.pdf elnevezésű fájl 

tartalmazza.)”



236 
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5. melléklet 

„3. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_edited_20220303_094325_p09.pdf elnevezésű fájl 

tartalmazza.)”
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6. melléklet 

„4. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_edited_20220303_094325_p10.pdf elnevezésű fájl 

tartalmazza.)”
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7. melléklet 

„5. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_edited_20220303_094325_p11.pdf elnevezésű fájl 

tartalmazza.)”
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8. melléklet 

„6. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_edited_20220303_094325_p12.pdf elnevezésű fájl 

tartalmazza.)”
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9. melléklet 

„7. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_edited_20220303_094325_p13.pdf elnevezésű fájl 

tartalmazza.)”
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10. melléklet 

„8. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_edited_20220303_094325_p14.pdf elnevezésű fájl 

tartalmazza.)”
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11. melléklet 

„9. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_edited_20220303_094325_p15.pdf elnevezésű fájl 

tartalmazza.)”
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12. melléklet 

„10. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_edited_20220303_094325_p16.pdf elnevezésű fájl 

tartalmazza.)”
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13. melléklet 

„11. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_edited_20220303_094325_p17.pdf elnevezésű fájl 

tartalmazza.)”
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14. melléklet 

„12. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_edited_20220303_094325_p18.pdf elnevezésű fájl 

tartalmazza.)”
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15. melléklet 

„13/1. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_edited_20220303_094325_p19.pdf elnevezésű fájl 

tartalmazza.)”
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16. melléklet 

„13/2. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_edited_20220303_094325_p20.pdf elnevezésű fájl 

tartalmazza.)”



250 
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17. melléklet 

„14/1. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_edited_20220303_094325_p21.pdf elnevezésű fájl 

tartalmazza.)”
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18. melléklet 

„14/2. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_edited_20220303_094325_p22.pdf elnevezésű fájl 

tartalmazza.)”
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19. melléklet 

„19. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_edited_20220303_094325_p23.pdf elnevezésű fájl 

tartalmazza.)”
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20. melléklet 

„1. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_p01.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

 
 

21. melléklet 
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„1/1. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_p02-05.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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22. melléklet 

„1/2. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_p06-07.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 
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23. melléklet 

„2. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_p08.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

  



264 

24. melléklet 

„3. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_p09.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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25. melléklet 

„4. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_p10.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 
26. melléklet 
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„5. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_p11.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 
27. melléklet 

„6. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_p12.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 
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28. melléklet 

„7. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_p13.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 
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29. melléklet 

„8. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_p14.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 
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30. melléklet 

„9. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_p15.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 



270 

 
31. melléklet 

„10. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_p16.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 
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32. melléklet 

„11. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_p17.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 
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33. melléklet 

„12. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_p18.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 
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34. melléklet 

„13/1. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_p19.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 
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35. melléklet 

„13/2. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_p20.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 
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36. melléklet 

„14/1. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_p21.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 
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37. melléklet 

„14/2. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_p22.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 



277 

 
38. melléklet 

„19. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez 
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(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek_p23.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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9) Javaslat Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Elég sok feladata van a költségvetés kapcsán a Hivatalnak és információ hiányában 

szenvedtünk. A határozati javaslat arról szól, hogy felkérném a Pénzügyi Bizottság elnökét a 

szükséges módosítások koordinálására. Az eredeti kiküldött előterjesztéshez képest a korábban ismert 

táblázatokba lettek átvezetve a legutóbbi Pénzügyi bizottsági ülésen megfogalmazott kérdések. Bízom 

benne, hogy még határidőben el tudjuk fogadni, vagy legalább egy átmeneti gazdálkodásról szóló 

rendeletet el tudunk fogadni, hogy ne jelentsen ez problémát az Önkormányzat működésében. A 

bejövő információkat újra kellett tisztázni, mert az előzetes munkák, amiket a volt pénzügyi 

osztályvezetőtől már november óta kértem, nem voltak kellően letisztázva. Most egy bő százmillió 

forintos fel nem használt feladattal nem terhelt tartalék áll rendelkezésre, amihez nem nyúlnék hozzá, 

csak akkor, ha minden más feladat el van fogadva. Több mint 2,1 milliárd forintos működési hiányunk 

van, a bevételben nincsen működésre fedezet, ezért mindenképpen meg kellene keresni a kormányt, 

hogy a különleges gazdasági övezetre vonatkozó törvényt módosítsa, törölje el, hogy nekünk egy 

fenntartható önkormányzati gazdálkodásra lehetőségünk legyen.  

 

Fülöp Zoltán: A pénzügyi osztályvezető távozásakor szükséges átadás-átvétel milyen rendben történt 

meg, és történt-e intézkedés a hiányos anyagok, vagy a nem megfelelő anyagok jegyzőkönyvezésére, 

illetve az ezzel kapcsolatos munkaügyi konzekvenciákra? A magyar jogrendben az 

önkormányzatoknak felterjesztési joga van. Ha ezen a vonalon tudunk előrelépni, akkor javasolnám, 

hogy a Hivatal dolgozzon ki felterjesztést, és a testület jóváhagyása után a kormánynál felterjesztési 

jogunkkal élve kezdeményezzük a megfelelő törvény módosítását. 

 

Tóth János: A pénzügyi osztályvezetővel kapcsolatos kérdésre válaszolva, a folyamatban lévő munkák 

esetén, annak megítélése, hogy határidőben eleget tett-e mindenféle kötelezettségnek, miközben a 

határidő még nem telt le, egy létszámhiányos helyzetben nem az volt a fő feladatunk, hogy az általa 

elkészített költségvetés tervezetben valamennyi számot leellenőrizve megállapítsuk, hogy a tervezett 

költségvetés pontos-e. Az intézmények részéről sem volt megfelelő információ, illetve adathalmaz 

ahhoz, hogy a munka minőségével kapcsolatban ne lehessen kifogás. A munkát átvettük, nem 

fogalmaztunk meg elmarasztalást, de nem is volt olyan, ami miatt feltétlenül erre egy vizsgálatot 

kellett volna lefolytatni.  

 

dr. Pintér György: A pénzügyi osztályvezető távozása kapcsán az átadás-átvételnek feltehetőleg előre 

megszabott pontjait végre kell hajtani, és nyilván annak következménye van, ha nem ez történik. 

Többször jeleztem a bizottsági és testületi ülésen, hogy foglalkozni kellene a költségvetéssel. A 

bizottsági ülés után az derült ki, hogy nincsenek világos elképzelések, különösen a bérek tekintetében, 

hogyan kellene megtervezni a költségvetést. A költségvetés legnagyobb része a bérjellegű kifizetések, 

és azokat időben meg lehetett volna határozni, így nem lenne bizonytalanság a közalkalmazottak és 

köztisztviselők között. A költségvetés tegnap 19 óra 7 perckor érkezett meg, ezzel a bizottság nem 

tudott foglalkozni. Február 15-e a határideje annak, hogy a Hivatal által elkészített költségvetést a 

polgármester beterjessze. Február 15-én kaptunk egy anyagot, amit a bizottság tárgyalt, és azzal 

kapcsolatban hozott egy határozatot.  

 

Tóth János: Az akkori ülésen megbeszéltük a bérekkel kapcsolatos dolgokat, ahol a jelen lévő TESZ 

igazgató azt mondta, hogy az adatokat azonnal tudják produkálni. Ez, úgy tűnik, nem volt megfelelő 

módon előkészítve, valamit félreértettek, mert nem a TESZ költségvetésére és az ott dolgozók bérére 

vagyok kíváncsi, hanem a TESZ által készített költségvetésben szereplő valamennyi intézményre 

vonatkozó adatokra. Ezeket mind a mai napig nem kaptuk meg. A bérekkel kapcsolatban volt egyfajta 

javaslat a polgármester úr részéről, amely szerint általánosságban és valamennyi önkormányzati 

intézményre tekintettel egy inflációt követő nagyságrendű béremelést tervezzen be valamennyi 

intézmény. Tehát volt egyfajta tájékoztatás, majd ezt követően sor került a bérminimum, illetve 

garantált bérminimummal összefüggő levelezésre, tekintettel arra, hogy még mindig egy meglehetősen 

rossz gyakorlatot folytatva az illetmények konkrét összegétől függetlenül a mindenkori minimálbér, 
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illetve garantált bérminimumú változást az intézményeknél pluszban betervezik. Ez jogszabállyal 

ellentétes, és ezzel összefüggésben a Kincstár felé igényt nyújtunk be, mert ezt vissza kell fizetni.  

 

Markó József: A polgármester úr levelében szereplő mondat, amely Pintér úrral foglalkozik, szerintem 

teljes tévedés, és a problémakörben való eltévedést jelenti. Pintér úr, mint a bizottság elnöke, ő egy a 

képviselők közül.  Az ő képességei, tudása, szakmai tapasztalata az egy dolog, de az, hogy a 

költségvetési javaslatokat dolgozzon ki, tegyen javaslatot és dolgozza át, ez nem áll meg. A bizottsága 

ellenőrzi a polgármester által benyújtott költségvetést. Tehet javaslatokat természetesen tehet, de 

ennek az elkészítésének és a benyújtásának a felelősségét áttenni egy adott személyre, ez teljesen 

indifferens. A polgármester úr terjessze be a következő változatot, és a Pénzügyi Bizottság 

konzultálhat, de a beterjesztés felelőssége a Hivatalé, a jegyzőé és a polgármesteré.  

 

Balogh Csaba: Megnéztem én is, hogy melyik táblázatok mentek ki, és valóban azt látom, hogy 

hiányoztak azok a táblázatok, amik szükségesek. Ez technikai hiba lehet, egy újfajta eszközt 

próbáltunk ki. Azóta már sikerült észrevenni a hibát. A lehető legjobb szándékommal igyekeztem 

mindent megtenni és a kommunikációt fenntartani, amennyire csak tudtam. A határozati javaslatom 

nem arról szól, hogy a Pénzügyi Bizottság elnök alkossa meg, hanem arról, hogy ő koordinálja, milyen 

módosításokra van szükség. Markó úr szerintem pont ugyanannyira tudja, mint én, hogy bármit 

terjesztek elő, le fogják szavazni. Én egy lépéssel megelőzném azt, hogy ne kelljen fölöslegesen 

elutasítani a költségvetést. Pintér úr a pozíciójából kiadóan a lehető legalkalmasabb arra, hogy ezt 

megcsinálja. Mutassák meg azt, hogy Göd érdekei előrébb valóak, mint a politikai csatározások. Én 

nagyon szívesen támogatom, amiben csak lehet. Pintér úrral már egyeztettünk is, egyből a 

költségvetésre fókuszáltunk, mert azt tartom az egyik legfontosabb tennivalónknak, hogy nehogy 

elbukjuk az állami támogatásokat. Jegyző úr is azon van, hogy a lehető legtöbb szakembert be tudja 

vonni. A pénzügyi osztályon a lehető legjobb szakértelemmel összeraktuk a dolgokat, de 

végeredményben a költségvetés elfogadása nem is szakmai kérdés, hanem politikai döntés. Ha engem 

alkalmatlannak tartanak, akkor én felajánlom a lehetőséget, hogy mutassa meg önök közül valaki, 

hogyan lehet elfogadni ezt a költségvetést. Nem vagyok biztos, hogy a Pénzügyi Bizottság ilyen 

kijelentést tehet, hogy nem készült el időre az előterjesztés, vagy hogy ennek milyen következménye 

van. Azt elfogadom és aláírom, hogy nem volt megfelelő az elfogadásra, de nem is volt ez cél. Azt 

kérem önöktől, hogy legyenek partnerek ebben, nem magam miatt, a városért.  

 

dr. Pintér György: A munkamegosztás azért mégis úgy működik, hogy a polgármester úr által 

beterjesztett, a Hivatal által készített költségvetést a bizottság véleményezi, és utána tesz módosító 

javaslatokat. Én többször felhívtam a figyelmet, hogy foglalkozni kellene a költségvetéssel, és ennek 

kifejezetten az volt a módja korábban, hogy decemberben eldöntöttük a legnagyobb költségvetési 

tételnek, a bérjellegű tételeknek a paramétereit. Erre nem került sor. A számokat érdemes lett volna 

előre fixálni, és onnantól kezdve a Hivatalnak a pénzügyi csapata ellenőrzi, hogy az egyes 

intézmények, főleg a TESZ, jól adta-e le ezeket a számokat, és ha esetleg több változat készül, 

megnézi, hogy mennyi pénz marad más célokra. 1991. óta, az önkormányzati rendszer óta nem volt 

ilyen, hogy rendeleti formában ne készült volna el a költségvetésnek a beterjesztett változata. 

Foglalkoztunk bizonyos mértékig azokkal a számokkal, amiket polgármester úr ott beterjesztett. A 

bevételi oldalon 400 millió forinttal számoltak ingatlan értékesítésre a Cordys Palace-val 

kapcsolatban, de ha ez az „A” változat most végigfut, akkor ők nem fogják megvenni az ingatlant.  Így 

elképzelhető, hogy van egy 400 milliós luk a rendszerben. Én szívesen segítek, szívesen csinálok sok 

mindent, de nem adhatok utasítást intézményvezetőknek, nem kérhetek hivatalosan semmiféle 

információt. Nyilván, amiben tudok, abban segítek, részt veszek, de azért azt gondolom, hogy akinek a 

felelőssége, az ne tolja másra át, mindenki tegye bele a magáét a rendszerbe.  

 

Balogh Csaba: Már novemberben elkezdtük az előzetes egyeztetéseket, én is szerettem volna ezt. 

Nekem eredetileg az volt a tervem, hogy januárban már egy kész költségvetéssel álljunk itt. Nem 

voltak itt még a harmadik negyedéves költségvetésnek az elfogadott tervei, nem volt itt a pénzügyi 

osztályvezetőtől az az információ, amit bekértem tőle, ezek hiányában nem tudok dolgozni tovább. 

Van egy folyamat a projektben, és vannak olyan lépések, olyan pontok, amiket nem lehet kikerülni, 

hanem ott megakad a munka. Ez az, ami miatt nagyon sokat késtünk, én ekkor vissza is jeleztem 
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Pintér úrnak. Én nagyon sajnálom, hogy nem sikerült ezt felgyorsítani. Én sejtem azt, hogy valójában 

itt arról van szó, hogy már akkor is tudták, hogy az lesz a cél, hogy ne legyen elfogadott költségvetés 

itt az áprilisi választáson.  

 

dr. Pintér György: Visszautasítom. 

 

Balogh Csaba: Nem kell egyetérteni, ez az én sejtésem volt. Amit még említett, hogy a Cordys Palace 

400 milliója az benne van, az ismét elutasításra került. Most azzal kell, hogy számoljunk, ami a 

legutóbbi döntés volt, ezért volt benne a 400 milliós értékesítés. Ha a Cordys Palace lemond a jogáról, 

a 400 millió nem jelent gondot, mert lehetséges, hogy másnak eladja az Önkormányzat. Az a 

javaslatom, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöke a koordinációban segítsen, hogy tényleg megkapjon 

minden információt, amire ön szerint a Képviselő-testületnek és a bizottságnak szüksége van. Mondja 

meg, hogy kit, milyen információért kell felszólítanom, és akkor aláírom, kiküldjük. Lehet 

együttműködni is, csak hogyha nem az a cél, és ezért van ez a félelmem, ez a sejtésem, akkor persze 

sose lesz itt költségvetés elfogadva.  

 

Lőrincz László: Sokkal intenzívebb kommunikáció kellene a képviselők és a Hivatal között.  Mi 

számokat látunk ezeken a táblákon, én szeretném tudni azt, hogy mi van mögötte. Akkor fogom látni, 

hogy az most reális, vagy nem reális. Azt szeretném, hogy kapjunk tájékoztatást azokról a 

tárgyalásokról, egyeztetésekről, amiket a költségvetési szervek kérnek az Önkormányzattól. Ha csak 

számokat látok, és nem látom a mögötte lévő dolgokat, akkor nem tudom támogatni.   

 

Fülöp Zoltán: A 2011. évi államháztartásról szóló törvény konkrétan a jegyző feladatkörébe utalja a 

költségvetés elkészítését, és itt polgármester úr folyamatosan szabadkozik. Akkor most a polgármester 

úr vagy jegyző úr készítette, irányította ezt a folyamatot, kinek a felelőssége, hogy van a 

munkamegosztás? Ki az, aki ebben, ha egyáltalán történt mulasztás, mulasztott? Ki az, akit meg lehet 

kérdezni, hogy miért nem a megfelelő formában történt meg ez? Ha már a III. negyedévben sem volt 

megfelelő a pénzügyi osztályvezető, ha az merült fel, hogy nem megfelelően végezte a munkáját, 

akkor ez a pénzügyi osztályvezetőt érintő előterjesztésnél miért nem került elő? Az előttünk fekvő 

anyag tegnap este 7 órakor valóban már valamilyen szinten átláthatóvá és tárgyalhatóvá vált, de idő 

szükséges ahhoz, hogy ezt megértsük, átgondoljuk és kérdéseket tegyünk fel.  

 

Tóth János: Arra kérek mindenkit, hogy tekintsünk el attól, hogy a pénzügyi osztályvezetőt a mai 

nyilvános ülésen bármilyen módon a továbbiakban minősítsük, egy zárt ülésen megbeszélem 

mindenkivel. A jegyző előkészítő munkája alapján a polgármester terjeszti be a költségvetés-rendelet 

tervezetét. A hivatal az elmúlt időszakban tűzoltó munkát folytatott, hiszen három kollegina is 

távozott, örültem, hogy a pénzügyi osztály működőképes, és a legszükségesebb feladatokat el tudja 

végezni. Nagyon fontos lett volna a költségvetési rendelet előkészítése is, és megfelelő időben a 

Képviselő-testület elé terjeszteni. A bizottság nem tudta feldolgozni a kiadott anyagot az idő rövidsége 

miatt, ezért nyilván a Képviselő-testület ma nem tud erről döntést hozni. A javaslat úgy hangzott, hogy 

rendkívüli ülésen kerüljön sor a költségvetési rendelet újratárgyalására úgy, hogy amennyiben nem 

kerül elfogadásra, akkor ebben az esetben az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet fogadja el a 

testület, és március végéig újabb tárgyalás után megalkotja. Önmagában az, hogy a Pénzügyi Bizottság 

elnöke vagy a Pénzügyi Bizottság maga koordinálja az egyes javaslatokat, ami az elkövetkezendő 

napokban még előfordulhat, nem törvényellenes.  

 

Balogh Csaba: Én hivatalosan nem kértem fel az elnök urat, hanem az én javaslatom, hogy a 

Képviselő-testület tegye ezt meg. A Képviselő-testület arra is képes volt, hogy a Samsunggal való 

tárgyalást átadja Fülöp Zoltánnak, akkor miért ne lehetne az, hogy a Pénzügyi Bizottságnak adja oda a 

Képviselő-testület ezt a feladatot?  A törvény úgy rendelkezik, hogy én előterjesztem, és én megteszek 

bármit, csak látom itt a politikai nyomást az önök részéről.   

 

Fülöp Zoltán: Kaptunk egy anyagot, ezt nyilván meg kell nézni. Javasolnám a napirendi pont lezárását 

és a következő napirendre való áttérést. 
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dr. Pintér György: A február 15-i anyagról, a Bizottság általi határozatról szavazzon a Képviselő-

testület. Ez egy határidőre beterjesztett anyaggal kapcsolatos testületi állásfoglalás lenne. Én 

támogatom, hogy akár zárt ülésen a jegyző úr tájékoztasson minket nem csak a pénzügyi 

osztályvezetővel kapcsolatos problémákról, de hallgassuk meg a másik felet is. A tegnap este kiküldött 

anyaggal kapcsolatban szerintem sem lehet határozatot hozni, a február 15-ivel kapcsolatban igen. Az 

előző bizottsági ülésen az hangzott el, hogy azonnal tudnak küldeni előzetes számokat, amiket a mai 

napig nem kaptam meg. Különböző instrukciók és különböző számok keringenek a rendszerben, így 

nehéz beszállni magába a koordinálásba.  

 

Balogh Csaba: Nem látom értelmét annak sem, hogy a február 15-i anyagról szülessen döntés, amikor 

az előterjesztő oldaláról is egyértelmű módosítási szándék volt. Én ezt az előterjesztést visszavonom. 

Következő alkalomra behozzuk a letisztázott előterjesztést, addigra lesz ideje mindenkinek átvizsgálni 

az anyagot, az új táblázatokkal kiegészítve, és a bizottságnak is van ideje megtárgyalni. A beterjesztés 

megtörtént határidőre, az én kötelezettségem megvolt. Az, hogy döntésképtelen a Képviselő-testület, 

az a Képviselő-testület hibája. Most szünetet rendelek el. 

 

Szünet. 

 

Jegyzőkönyvvezető-váltás: Kasa Vivien Mónika  

 

10) Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

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

Előterjesztő: Fülöp Zoltán képviselő 

 

Fülöp Zoltán: Az SZMSZ-hez kapcsolódóan néhány pontosítást szeretnék mondani. Az utóbbi időben 

több vita volt arról, hogy egy-egy napirendi pontnak a tárgyalása zárt ülésen, vagy nem zárt ülésen 

történjen. Milyen módon lehetne szabad a zárt üléseket egyáltalán kérelmezni, illetve mikor szabályos 

az, hogy ezt megszavazzuk? A zárt ülés előterjesztésekor számos alkalommal vagy többnyire nincs 

indoklás. A javaslat csak arról szól, hogy a zárt ülést minden esetben indokolni kelljen. Tehát, hogy 

pontosan melyik pont alapján történik a zárt ülés. A második kérdés a peres kérdésekben való 

jogosítványok pontosítása. Az úgynevezett egységesítés előtti SZMSZ-ben úgy szólt a jogi 

képviseletről szóló szabályozás, hogy a polgármester javaslatot tesz az Önkormányzat jogi 

képviseletére. Ez jelenleg most úgy van, hogy meghatalmazást ad, én javasolnám azt, hogy térjünk 

vissza a régebbi gyakorlathoz. Alapvetően az SZMSZ-ben amúgy is az a fő vonal, hogy a testület 

szeret világos álláspontot és világos nyomon követést kapni a peres ügyekről. Ehhez kapcsolódik a 2.b 

pontja az előterjesztésnek, ami a jogi álláspont megerősítését tisztázza, illetve itt konzultációt 

folytattam néhány képviselőtársunkkal az előterjesztésről, és az vetődött még fel, hogy a testületi 

álláspont képviseletét is tegyük hangsúlyosabbá az SZMSZ-ben. Ennek megfelelően készült el a 

módosító. Úgyhogy kérem ezeket a pontosításokat a képviselőtársak támogassák. 

 

Tóth János: A zárt üléssel kapcsolatos indítványról azt gondolom, hogy teljesen helyénvaló. Adott 

esetben, hogyha az előterjesztő megjelöli, hogy zárt ülés, vagy nem jelöli meg, én mindenképpen ezzel 

összefüggésben jelzést fogok oda tenni, hogy milyen ok miatt kell zárt ülésen tárgyalni. Azt azért 

szeretném hangsúlyozni, amit a testületi ülés megelőző bizottsági ülésen is mondtam, hogy mi minden 

egyes esetben, amikor magánszemélyt érint az előterjesztés, zárt ülést javaslunk. Nyilván itt nem 

önkormányzati hatáskörbe tartozó kinevezésekről, vagy egyéb személyi kérdésekről beszélek, hanem 

amikor kifejezetten a magánszemély nyújt be bármilyen kérelmet, adott esetben egy fellebbezést, 

akkor nyilvánvalóan, mi zárt ülést javaslunk. A perekkel kapcsolatban szintén a bizottsági ülésen 

mondtam, hogy önmagában a perindítással kapcsolatban teljesen természetes, hogy a Képviselő-

testület dönt, de amikor a perújítással, a felülvizsgálati kérelem benyújtásával, vagy akár egy védirat 

benyújtásával kapcsolatosan meglehetősen rövid határidő áll rendelkezésre, akkor ebben az esetben 

képes lesz-e a képviselő-testület minden egyes alkalommal rendkívüli ülésen dönteni ezekben a 

kérdésekben, és ha most egy picit felülemelkedik mindenki azokon a pereken, amelyek talán 

közelebbről érintik, hanem ettől elvonatkoztatnak, akkor én azt gondolom, hogy azokban az esetekben 

nyilvánvaló, hogy nem kell a Képviselő-testület döntését megvárni. Azzal, hogy ezt a rendelkezést 
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esetleg finomítsa, cizellálja a Képviselő-testület, és alkalmazottat érintő perben azt mondja, hogy 

mindenképpen szükséges, hogy az ezirányú javaslatban szereplő témákban a Képviselő-testület 

döntsön, arra azt mondom, hogy az számomra is elfogadható, de általában akár egy ingatlanperben 

biztos, hogy meg kell várni a Képviselő-testület döntését, akkor, amikor mondjuk nincs is 

lehetőségünk határidő hosszabbításra, és mondjuk adnak öt, nyolc vagy éppen tizenöt napnyi határidőt 

egy perújításra, egy felülvizsgálatra, egy védirat benyújtására. Nyilván érthető lenne ez, csak nagyon 

szükséges? Az egy másik része a dolognak, és teljesen természetes, hogy ezekről a dolgokról 

polgármester úr beszámol a Képviselő-testület következő ülésén. Ez egyfajta második témakör, tehát a 

perekkel összefüggő témakört érintően egyfajta praktikumot szolgáló javaslatom van és nem 

jogszabály értelmezéssel kapcsolatos véleményem. 

 

Fülöp Zoltán: A mai anyagokból is kiderül, hogy van olyan per, amiről eddig nem tudtunk, amiben 

előrehaladás van. A város részéről védiratot nyújtottunk be, és adott esetben nem vagyok teljes 

egészében meggyőződve arról, hogy a testület nem egy peren kívüli egyezséget szorgalmazott volna, 

vagy teljes mértékben egyetért a benyújtott védirattal. A védirat az alapvetően a város álláspontjának 

rögzítése olyan perben, ahol nem felperesként, hanem alperesként vagyunk jelen. Nem látom annak a 

szükségszerűségét, hogy ha perben alperesként vagyunk jelen és nem felperesként, akkor a testület ne 

legyen közvetlenül ura a pernek, hogyha már az egyéb szabályozásokban kifejezetten az a cél, hogy a 

testület legyen ura a pereknek. Az elmúlt időszakban számos olyan eset történt, mikor a védirat testület 

elé került megerősítésre, illetve történtek olyan esetek, amikor a védirat nem került testületi 

megerősítésre. Nyilván azon lehet vitatkozni, hogy azokban az esetekben, amikor nem került testület 

elé benyújtásra, megerősítésre, akkor a védirat mennyiben tükrözte a testület álláspontját, vagy nem, 

de én most nem szeretnék ebbe a vitába belemenni. Ez egy elvi kérdés, mondjuk egy védiratot öt 

napon belül kelljen benyújtani, annak azért ennél hosszabb ideje van, és adott esetben egy rövid, 

rendkívüli üléssel ezt már a múltban is meg lehetett oldani. Azt gondolom, hogy ezt a jövőben is meg 

lehet oldani, de mindenképpen fontos lenne a konzekvens pervitel érdekében, hogy a testület 

álláspontja az mindenképpen rögzített legyen és testületi álláspont legyen rögzített a védiratban. 

 

dr. Pintér György: A Bizottság ezt tárgyalta röviden, mert időszűkében voltunk. A jegyző úr 

felvetésével alapvetően egyetértettünk, különösen az első rész tekintetében. A második rész nyilván 

egyfajta praktikussági döntés, hogy milyen gyakran akar közvetlenül döntést hozni a testület. Én a 

magam részéről tudom támogatni azt, mert azt gondolom, hogy akkor tudjuk követni jól a 

folyamatokat, irányítani és képviselni az érdekeket, a város érdekeit. 

 

Tóth János: Amennyiben egy folyamatban lévő perben lehetne tenni valamilyen közbeeső intézkedést, 

és a Képviselő-testület nem lesz határozatképes, akkor azt mi módon értékeljük és értelmezzük? Mert 

normál körülmények között azt jelenti, hogy akkor további intézkedést a Képviselő-testület véleménye 

szerint nem kell tenni. Amennyiben veszteségünk lesz, akkor az éppen emiatt. 

 

Fülöp Zoltán: Nyilván ehhez a dologhoz hozzátartozik az, hogy megfelelő időben kerüljenek ezek az 

anyagok a testület elé és előre szólni, hogy lesz egy rendkívüli ülés, ha annak az anyaga később lesz 

kész, lehessen rá készülni időben. Amennyiben a megegyezett eljárás szerint kerül kihirdetésre, meg is 

lesz tartva és ettől nem kell félnünk. 

 

Balogh Csaba: Akkor kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, 4 „nem” szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

4/2022. (…) 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 d) 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 6. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

(Az alábbi perbeli nyilatkozatok megtételéhez a Képviselő-testület külön határozatba foglalt előzetes 

jóváhagyása szükséges:) 

„e) perújítás és felülvizsgálati kérelem benyújtása,” 

 

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

21/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 

(Az alábbi perbeli nyilatkozatok megtételéhez a Képviselő-testület külön határozatba foglalt előzetes 

jóváhagyása szükséges:) 

„f) védirat benyújtása.” 

2. § 

 

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

21/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdés h) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

(Az írásbeli előterjesztésben meg kell határozni:) 

„h) zárt ülés indítványozása esetén az Mötv. 46. § szerinti törvényi okok valamelyikének 

megjelölését és az arra való hivatkozás tartalmi indokolását,” 

 

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

21/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki: 

(Az írásbeli előterjesztésben meg kell határozni:) 

„i) egyéb elemeket.” 

3. § 

 

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

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

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Balogh Csaba  

polgármester 

Tóth János  

jegyző 

 

 

11) Javaslat az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának 

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

Előterjesztő: Fülöp Zoltán képviselő 

 

Fülöp Zoltán: A vagyonhasznosítási rendelet ügyében felmerült néhány kérdés a helységek bérlete 

kapcsán. Hogyan lehet ezt szabályosan kiadni vagy más egyéb vagyonértékű jogot biztosítani? A 

vagyonhasznosítási rendeletünk, egy meglehetősen bonyolult eljárást tartalmaz mindenféle limit 

nélkül, ezért néhány pontosítást javaslok, hogy alapvetően életszerűen lehessen ezeket a bérleti 

szerződéseket megkötni és a napi normál üzemet egy kicsit könnyíteni. Két iránya van ennek a 

dolognak. Egyrészről, hogy a döntési eljárásoknak egy szabályozott irányát tegyük bele a rendeletbe, 

másrészről pedig a Településellátó Szervezetnek, mint a napi működésben igazán gyakorlattal 
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rendelkező szervezetnek a hatókörébe utaljuk a bérleti szerződések kezelését. Ők azok, akik erre 

képesek, hogy ezzel is tehermentesítsük a Hivatal működését. Nekik, amúgy is ez a dolga, hogy napi 

szinten ezzel foglalkoznak. Kérem a javaslat elfogadását. 

 

Tóth János: A szintén már hivatkozott megelőző bizottsági ülésen is elmondtam, és most is azt 

javaslom tisztelettel, hogy gondoljuk át az egész vagyongazdálkodással kapcsolatos 

rendeletrendszerünket, hiszen itt például éppen nem helyesen számozott, de feltehetően 3. § I. 

bekezdésben a c) pont lehet, hogy életszerű, de hogy egyszer már hoztunk egy ezzel kapcsolatos 

ellentétes döntést. Most napirenden van egy olyan, ami ezzel ellentétes javaslat. Tisztelettel javaslom 

azt, hogy a következő rendes ülésre mi egy átfogó rendeletmódosítást készítsünk elő, figyelemmel az 

itteni javaslatokra is. Tehát, én ezt el tudom mindet fogadni, csak akkor a más döntéseinket is hozzuk 

összhangba a Képviselő-testület korábbi határozataival. A Kalandparkkal kapcsolatban, végül úgy 

döntött a testület, hogy írja ki a pályázatot a testület nevében a Hivatal, döntsön a testület, majd azt 

követően a bérleti szerződést viszont kösse meg a TESZ. Hozzuk már összhangba rendeleteinket a 

javaslatokkal. Nincs ellene semmiféle kifogás, csak egy átfogó módosítást hozzunk, és az kerüljön 

sorra a következő rendes testületi ülésen. 

 

dr. Kármán Gábor: Én nem tudom most, hogy akkor mi lesz a sorsa ennek a rendelet-tervezetnek, de 

én azért felhívnám a figyelmet, hogy én kaptam egy felkérést, hogy jogilag véleményezzem. Én kettő 

dologra hívtam fel a figyelmet. Az egyik az egy általános fogalom meghatározás, amit úgy gondolok, 

hogy ebben a formában jogilag aggályos. Miszerint a jelenlegi 4-es mellékletben szereplő üzleti 

vagyont képező vagyontárgyak, azok maradjanak ugyanúgy felsorolva. Javasolnám az 1. § 

szövegéhez, hogy mindenképpen utaljunk ki a 4. számú mellékletre, mert azt egyesével kell felsorolni. 

A másik észrevételem, hogy hozzuk szimbiózisba a többi rendeletünkkel is. Ez a lakásrendeletünket 

érintené, mert ott vannak külön szabályok. Legyen egy olyan kiegészítése a 3. §-nak, hogy ezen § 

rendelkezéseit az önkormányzati lakások, mint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló helyi 

rendelet szabályai eltérhetnek. Így mérlegbe van hozva mind a két rendelet.  

 

Fülöp Zoltán: Egyrészt, az önkormányzati lakásokra vonatkozó kiegészítést azt befogadom. Itt az 

aljegyző úrral már konzultáltunk ezen a másik témán. Nekem az a fő gondom, hogy például az 

alsógödi sportpályán való reklámtábla kihelyezésére milyen jogszabály van? Ezt most hogyan tudjuk 

úgy felsorolni, hogy az egy vagyonértékű jog, oda lehet bármit kitenni? Ez most nincsen felsorolva a 

rendeletben. Az alsógödi focipályára jelenleg, jogszerűen nem lehet reklámtáblát kitenni. Hogyha 

valaki támogatja akár a GSE-t, akár a várost, egy reklámtáblát helyez ki és ezért ad valami pénzt. 

Akkor ez vagyonhasznosításnak minősül, és a vagyonhasznosítási rendelet szerint nem kezelhető. 

 

Balogh Csaba: Nekik a használati szerződésükben van, hogy ők használhatják. 

 

Fülöp Zoltán: Amennyiben szeretnénk Nyaralóházaknak a kerítésére reklámmolinót kihelyezni, 

esetleg egy bringa pontot vagy a Kalandparknak egy reklámmolinót, akkor nem tudjuk szabályszerűen 

megtenni jelen pillanatban, mert nincsen benne a felsorolásban. Most vagy minden ilyen esetben 

módosítjuk ezeket a mellékleteket, vagy azt mondjuk, hogy ami nincsen benne, az a rendelet általános 

szabályai szerint kezelendő. Azt gondolom, írjuk rendeletbe. Nyilván nagyon fontos az, hogy a 

lényeges, nagyobb vagyonelemekre a felsorolás legyen meg. Nem vagyok ellene, hogy legyen egy 

tételes felsorolás is, de azt mindenképpen megfontolásra javasolnám, illetve javaslom elfogadni, hogy 

ami nincsen benne a felsorolásban, azt a rendelet általános szabályai szerint kezeljük. Jegyző úr felé 

lenne megjegyzésem, miszerint a Kalandparkos történet mutat rá arra az anomáliára, illetve részben 

ehhez kapcsolódóan a Kincsem Parkba tervezett kávézó esetére, ahol megint csak nagy tanácstalanság 

volt, hogy hogyan is kell itt eljárni. Azt gondolom, hogy ennek a szabályozása célszerű és fontos. 

Amennyiben, ha van egy ilyen irányú rendeletünk, akkor megfelelő iránymutatásunk is van. Jegyző úr, 

milyen javaslata lenne ezzel kapcsolatban?  

 

Tóth János: Nemcsak a Kalandparkkal kapcsolatban, hanem valamennyi bérbeadóval kapcsolatban is 

született döntés korábban, miszerint az adott bérlemény valamely intézmény kezelésében van és 

hosszabb távú bérleti szerződést kíván kötni a testület, akkor a testület írja ki a pályázatot. A Hivatal a 
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pályázati eljárást lefolytatja, ezt követően a testület dönt és a bérlemény kezelője köt szerződést. Ezt 

kell összerázni és kialakítani a végeredményt. A határozat szerint az egy évet meghaladó esetben a 

Képviselő-testület pályázat alapján dönt a bérleti szerződés megkötéséről és szerződést köt. Tehát, ki 

fog szerződni kivel? Nem a jelenleg érvényes rendeleteinkkel van szemben, hanem az elmúlt félévben 

a Képviselő-testület döntött úgy, hogy a Hivatal bonyolítja le a testület döntése alapján és a TESZ köt 

szerződést. Ennek tudatában, azt a szerződést annulálni kell. Az eljárási rend az, hogy valamennyi 

olyan bérlemény, amely a TESZ kezelése alatt áll, az hosszabb távon bérbeadásra kerül. 

 

Fülöp Zoltán: Azt összhangba kellene hozni. 

 

Tóth János: Igen. Érdemes lenne egy következő testületi ülésre hozni a korábbi határozatokat, illetve a 

meglévő rendeletünket is. Amennyiben a testület elfogadja, nincs teendőnk. 

 

Hlavács Judit: Ebben az előterjesztésben számos abszolút előremutató javaslat van, amit támogatok, 

viszont azt is látom, hogy vannak aggályok a jogászok részéről. Szerintem a Hivatal jogászaival együtt 

kellene kidolgozni a javaslatot, az aggályok megszűnése érdekében.  

 

Balogh Csaba: Egyetértek. 

 

dr. Pintér György: Szerintem ezek nem egymást kizáró javaslatok. Amennyiben ez 1-2 hónap alatt 

elkészül és beterjeszti, akkor ez nyilván a korábbi rendelet helyébe fog lépni, ami kecske-káposzta 

elven rendezhető. Nyilván Fülöp alpolgármester úr is szívesen részt vesz az előzetes konzultációkban.  

 

Balogh Csaba: Ez egy módosító javaslat, tehát az alábbi pontok egy koncepcióként tekintendőek.  

Az előterjesztő felkéri a jegyzőt és a Hivatalt, hogy dolgozzák ki, hogyan kerülhetnek a 

lakásrendelettel szimbiózisba. A 4. mellékletben szereplő üzleti vagyontárgyak maradjanak felsorolva 

az egyéb anomáliákkal. Amennyiben ellentétek lennének a rendeletek között, akkor azoknak a 

feloldásával hozzák vissza a csomagba. Több rendelet esetén javaslatot kell tenni. Jogilag elfogadható 

jegyző úr? 

 

Tóth János: Igen. Hozzátenném, hogy Pintér úr és Fülöp úr azt szorgalmazza, hogy ezt most fogadjuk 

el, amivel nem vagyok teljesen szemben, de ha elfogadjuk ezt a rendeletet, amely lehet holnap utántól 

lép hatályba, csak ennek szellemében nem fogunk tudni dönteni a Nyaralóházak területén lévő büfével 

kapcsolatban. A Nyaralóházak területén lévő büfével kapcsolatos előterjesztés úgy szól, hogy akár 5 

évre is bérbe adhatja a TESZ. A jelenlegi állás szerint, nem adhatja bérbe, nem pályázhatja meg. 

 

Fülöp Zoltán: Megértettem. Próbáljuk meg úgy elfogadhatóvá tenni, hogy a Hivatal is el tudja fogadni. 

Ténylegesen nem sürgős, ahogy a jelenlegi ábra mutatja. Én azért gondoltam sürgősnek, hogy ha 

bármilyen igény felmerül, akkor azt rendezett körülmények között minél hamarabb rendbe tudjuk 

tenni. Főleg azért, mert minden észrevétel formailag helyesen lett meghozva. 

 

Tóth János: A megelőző bizottsági ülésre hivatkozok, amikor ott az hangzott el, hogy ha és 

amennyiben elfogadja ezt a rendeletet a Képviselő-testület, az befogadható viszont a büféügyben a 

bérleti jogviszony az csak erre az évre vonatkozik. Például egy büfékocsi behozatalával és megfelelő 

körülmények megteremtésével, illetve időközben elrendelt rendelet figyelembevételével vagy a 

majdan összehangolt rendelet figyelembevételével már egy új pályázatot ír ki a testület egy hosszabb 

távú bérleti jogviszony létrejöttére. 

 

Fülöp Zoltán: A megoldás a cél. Általános érvénnyel nem szeretném, hogy esetre való rendeletet 

hozzunk, hanem hozzuk az általános működésre. Én azt gondolom, hogy a testületnek annyi 

mozgástere kell legyen a vagyonhasznosításról, hogyha úgy dönt, hogy valahol valami 

vagyonhasznosítást akar csinálni, annak a lényegét eldönti és a döntést átruházhatja. Ez így nincs 

megfogalmazva, ezért jöjjön vissza egy második körbe. Akkor ezt a részét visszavonom azzal, hogy 

megpróbálunk a lehető legrövidebb időn belül ezekre a problémákra válaszolva egy következő kört 

futni.  
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12) Dunakeszi Kistérség Társulásának 2022. évi költségvetése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Ott voltam a Dunakeszi Kistérség Társulásán és kötelességem előterjeszteni a 

költségvetést a Képviselő-testületnek, hogy dönthessenek róla. Nyilván, ha elfogadják, akkor a 2022. 

évi gödi költségvetésből számolni kell, tervezni kell ezeket a költségeket.  

 

dr. Pintér György: A határozati javaslatba bele kell írni azt az összeget, amiről döntünk.  

A költségvetés elfogadására hatalmazzuk fel a polgármestert, miszerint kötelességet kell vállaljon. 

Tehát 10.624.46.- forintos keretet biztosít, ha esetleg bármit újraszámolnak, akkor ne kelljen 3000 

forint miatt visszahozni. A Dunakeszi Kistérség Társulásának 2022. évi költségvetésének elfogadására 

felhatalmazza a polgármestert és az esetleges dokumentumokba bele kell kerüljön a jegyző is. A 

lényeges mondat pedig, hogy a 11 millió forint tervezésre kell kerüljön a 2022. évi költségvetésben. 

 

Balogh Csaba: Befogadom a javaslatot. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

A Képviselő-testület 9 „igen”, 3 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

27/2022. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

felhatalmazza a polgármestert a Dunakeszi Kistérség Társulásának a mellékelt 2022. évi 

költségvetésének elfogadására. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe a kistérségi 

állategészségügyi és orvosi ügyeleti feladatok ellátásához történő hozzájárulásként 11 millió 

forint kerüljön betervezésre.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Melléklet a 27/2022. (III. 3.) Ök. határozathoz: 
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13) Beszámoló a Dunakeszi Kistérség Társulása 2021. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Kötelességem beterjeszteni a gödi önkormányzathoz, képviselő-testület láthatta. kérem 

a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 9 „igen”, 3 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2022. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

elfogadja a Dunakeszi Kistérség Társulásának 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14) Tájékoztatás a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatának nyilvántartásba 

vételéről 

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök 

 

dr. Pintér György: Valamennyi képviselő időben leadta a képviselői vagyonnyilatkozatot, a törvény 

által megszabott határidőig átvételre és dokumentálásra került. Rendelkeztünk arról, hogy az előző évi 

vagyonnyilatkozat szintén a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiadásra kerüljön. 

 

15) Súlyos allergiás reakció kezelését szolgáló injekciók beszerzése a gödi nevelési és oktatási 

intézményekbe 

Előterjesztő: Vajda Viktória képviselő 

 

Vajda Viktória: A közelmúltban egy tragikus eset hívta fel a figyelmet erre a lehetséges veszélyre. 

Észlelve a problémát, felvettem a kapcsolatot az összes gödi intézményvezetővel. Egyhangúan 

megerősítettek abban, hogy szeretnék az intézményükben az injekciót. Ehhez szükséges képzés, 

méghozzá az injekció biztonságos beadásáról és előírásoknak megfelelő tárolásáról. A Pénzügyi 

Osztály készített egy határozati javaslatot. Ennek fejében készítettem el az előterjesztést. Köszönöm 

szépen, ha támogatják. 

 

Lenkei György: Mindenképp támogatom, mindenképp jó az ötlet, és mindenképp meg kell csinálni. 

Azért én egy kis politikát érzek ebben. Vajda képviselő asszonynak az anyagát tárgyaljuk. Csináljuk, 

rendben van, de azért mindenképp illett volna talán odaírni, hogy egy szakbizottság is állást foglalt 

ebben. 

 

Fülöp Zoltán: Az előterjesztésben 2 gyógyszer van megjelölve. Azt kiemelten fontosnak tartom, hogy 

az oktatás megszervezésére fordítsunk gondot. A megjegyzés szerint a védőnő alkalmas a feladatra.  

A kérdés az, hogy a védőnő mennyit tartózkodik az intézményben. Olyan emberre van szükség, aki 

nyitástól zárásig az intézményben tartózkodik és legalább egyszer látott már injekciót, melyet 

használni is tud. A Praxisközösség véleménye is meghatározó abban, hogy hány fajta gyógyszerre 

lenne szükség. 

 

dr. Pintér György: Maximálisan támogatom a javaslatot. Csak pontosítani szeretnék. Az egyik, hogy 

az előterjesztés szöveges részében Gödi Egészségügyi Alapszolgáltatási Praxisközösség van, lejjebb 

pedig Gödi Egészségügyi Alapszolgáltatási Konzorcium. Ez létező jogi kategória? Számonkérhető 

partner? Az együttműködésre szükség van. A többi részénél pedig a felelős polgármester, a jegyző 

meg a polgármester úr fogja aláírni a végén a vásárlást? Amennyiben az Önkormányzat vásárolja ezt 

meg, akkor ugyanazt a mondatot javaslom, hogy a 2022. évi költségvetésben szükséges tervezni.  
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Balogh Csaba: Előterjesztő befogadja-e?  

 

Vajda Viktória: Igen. Pontosítok, Praxisközösség a helyes kifejezés. A Konzorcium esetében ők 

pályáztak Pest Megyéhez, így maradt benne. Hozzátenném, nem tudtam, hogy tárgyalta a Szociális 

Bizottság, ezért nem szerepel az előterjesztésben. Minden egyebet szeretnék visszautasítani.  

 

Fülöp Zoltán: Akkor még egy szövegpontosítás. Nem súlyos allergia kezelés, hanem súlyos allergiás 

reakciók kezelésére a helyes kifejezés. A másik pedig a klikk hatás az állami nevelési, oktatási 

intézmények, magyarországi iskolák fenntartásában.  

 

Vajda Viktória: Bajkó Ildikó igazgató asszony is tájékoztatott arról, hogy a fenntartó is támogatja ezt a 

kezdeményezést.  

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

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

 

29/2022. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy támogatja a súlyos allergiás reakciók kezelésére szolgáló injekciók beszerzését a 

gödi önkormányzati, valamint az állami nevelési és oktatási intézményekben. Felkéri a Gödi 

Egészségügyi Alapszolgáltatási Praxisközösséget együttműködésre, hogy a szükséges orvosi-

egészségügyi hátteret biztosítsa, a pedagógusokat az injekció beadásával kapcsolatban 

oktatásban részesítse.  

 

Forrásigény: 200. 000 forint, ami a dologi kiadások között került megtervezésre a 2022. évi 

költségvetésben 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

16) Iskolai védőnői körzet kialakítása  

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: A Pest Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Osztálya tartott egy 

ellenőrzést a védőnői körzetek kapcsán, és akkor láttak el ezzel a javaslattal, hogy az eddigi 

rendszerben működő két iskolai körzet az most már kevésnek bizonyul. A legfőbb indoka az a 

védőnők magas gyermeklétszám miatti túlterheltsége volt, így leadta a javaslatát, ez egyeztetve lett a  

TESZ-szel, ami a TESZ-en keresztül került el hozzánk. A Népegészségügyi Osztály javaslata, amit 

tartalmilag tükröz az előterjesztés. Az Önkormányzatnak más dolga most nincsen, csak megfelelően 

módosítani a rendeletnek a mellékletét, és akkor itt látható a Loclex által generált rendelet-tervezet, és 

annak a vége. Lényegesen oda kell bevezetnünk, akkor most már immáron a harmadik iskolai 

védendői körzetet. Megvalósulna az I-es, II-es és III-as iskolai védelmi körzet. Ez egyeztetve lett a 

Váci Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával, akiknek megfelel az előterjesztésünk. Kérem a 

tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a rendelet-tervezetet. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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30/2022. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

az alábbi rendelet-tervezetet terjeszti a Nemzeti Népegészségügyi Központ országos tisztifőorvos, 

valamint az Országos Kórházi Főigazgatóság elé szakmai véleményezésre: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (…) 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 kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2015. (VI. 26.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete 

lép. 

 

2. § 

 

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 Balogh Csaba Tóth János 

 polgármester jegyző 

 

1. melléklet a(z) …/2022. (…) önkormányzati rendelethez: 
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Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
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17) Javaslat a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadására 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

Ujlaki Anikó: Elkészítettük az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét. Az előző évekhez képest 

a nemzeti értékhatárok nem változtak, úgyhogy a határozati javaslat szerint szeretnénk ezeket a 

beszerzéseket lefolytatni, majd évközben tetszőlegesen lehet változtatni a közbeszerzési tervet. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

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

 

31/2022. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy jóváhagyja Göd Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervét az alábbi 

tartalommal: 

Göd Város Önkormányzata 

2022. évi összesített közbeszerzési terve 

 

Közbeszerzés 

tárgya 

Közbeszerzés megnevezése Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett eljárás fajtája 

Árubeszerzés Földgáz-beszerzés Uniós Kbt. 81. § szerinti nyílt 

eljárás 

Építési 

beruházás 

Alapszolgáltatási Központ 

bővítése 

Nemzeti Kbt. 115. § (1) bekezdése 

szerinti, hirdetmény 

nélküli, közvetlen 

felhívással induló eljárás 

Szolgáltatás- 

megrendelése 

Kaszálási feladatok ellátása 2022-

2024 

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pontja szerinti nyílt eljárás 

Árubeszerzés Villamos energia-beszerzés Uniós Kbt. 81. § szerinti nyílt 

eljárás 

Szolgáltatás- 

megrendelése 

Pályázatmenedzsment 

szolgáltatás 

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pontja szerinti nyílt eljárás 

 

Forrás: A szükséges forrást Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezni 

szükséges. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

32/2022. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

megállapítja, hogy a Gödi Polgármesteri Hivatalnak nincs közbeszerzési értékhatárt elérő 

beszerzése. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
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18) Pályázati tájékoztató és pályázati döntési javaslatok 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

Ujlaki Anikó: A legutóbbi ülésen beadtunk egy TOP-os pályázatot, amiben tájékoztatást adtunk a Pest 

Megyei Önkormányzat évi támogatási kérelmeiről. Lenne még 3 új TOP-os pályázat, amik 100%-os 

pályázati támogatású pályázatok. Itt javaslatot tettünk a Huzella főzőkonyhájának felújítására, a Gödi 

Alapszolgáltatási Központ bővítésére és a Béke út felújítására. Amennyiben a Bizottság elnökei 

hozzászólnak, kiegészítik, vagy kérdésük van, akkor szívesen válaszolunk rá.  

 

Fülöp Zoltán: A VKB megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.  

 

dr. Pintér György: Van egy megjegyzésem a szünet előtti történethez, ami nem közvetlen szavazást 

igénylő történet. Nyilván valamennyi önrészt majd be kell tervezni a pályázatokba, a költségvetésbe, 

ezért az osztályvezető asszonnyal szükséges lesz konzultálni. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

  

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

 

33/2022. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „TOP_Plusz-1.1.1-21 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 

34/2022. (III. 3.) 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 
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35/2022. (III. 3.) 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 

 

19) Javaslat a Kincsem Udvarház fűtési rendszerének kiépítésére és terveztetésére  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

Ujlaki Anikó: A Kincsem Udvarház épületének fűtési rendszeréhez, adottságaihoz a legmegfelelőbb 

kialakításához szakértői vizsgálatot rendeltünk el. A helyszínbejárás után javaslatot tettünk, miszerint 

a gázkazánnal történő fűtési rendszert terveztesse meg az Önkormányzat, azzal a feltétellel, hogy a 

rendszer később alkalmas legyen egy hőszivattyúval történő fűtési rendszerrel való átállásra. 

 

dr. Pintér György: A bizottság támogatta az előterjesztést. Egy probléma merült fel. A hőszivattyús 

rendszernek zaja van, ami probléma Gödön, a lakott terület közepén. 

 

Ujlaki Anikó: A szakértővel egyetértettünk abban, hogy nem jelent túlzott költséget a padlóban 

elhelyezett csővezetékek telepítése. Ez lehetővé tenné, hogy a későbbiekben az átalakítási munkálatok 

során a zajhatás csökkenthető legyen. Úgy gondolom, hogy ennek lehetőségét meg kellene hagyni. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

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

 

36/2022. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a Kincsem Udvarházban gázkazánnal történő fűtési rendszert terveztet meg, 

azzal a feltétellel, hogy a rendszernek alkalmasnak kell lennie egy későbbi hőszivattyús fűtésre 

történő átállásra. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződés 

aláírására. 

 

Forrás: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének Dologi kiadások előirányzatában tervezni 

szükséges, maximum bruttó 500.000, - Ft-ot. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
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20) A Göd településen működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására 

vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: Tóth János HVI vezető 

 

Lenkei György képviselő elhagyta az üléstermet.  

 

Tóth János: Dr. Áder János Köztársasági elnök úr döntött az ez évi országgyűlési parlamenti 

választások, illetve a népszavazás kérdésének lebonyolítási időpontjáról, amely ugye április 3-a.  

Egy hónap múlva választás. A Hivatal részben a korábbi Bizottsági tagokat kérte meg, részben 

lehetőség volt bejelentkezni a helyi választási szervek tagjaként. Szavazatszámláló bizottságról 

beszélünk, hiszen ilyenkor, amikor országos ügyekben történik szavazás és döntés, akkor a helyi 

választási bizottságok nem működnek. Erre javaslatot tettünk. Kérem, fogadják el az előterjesztést, 

kellő rátartással terveztük meg a bizottságok tagjait. Tekintettel arra, hogy már lehetőség van a 

póttagok egységes kezelésére. Természetesen a választási iroda készül és felkészül a feladat ellátására, 

mindenhova legalább két jegyzőkönyvvezető van tervezve, hiszen nem lesz egyszerű azért ennek a 

szavazásnak a lebonyolítása, ugyanis az eddigiektől eltérően, amikor valaki bement szavazni, és egy 

aláírással elintézte a részvételét, most itt több aláírásra is sort kell majd keríteni. Kérem Önöket, 

fogadják el a szavazatszámláló bizottságok összetételéről szóló előterjesztést, amelyre a jegyző tehet 

javaslatot. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

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

 

37/2022. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján Göd település 

szavazatszámláló bizottságainak tagjaivá az alábbi személyeket választja meg: 

 

  Név: Lakcím: 

1. Nagy Katalin  2131 Göd, Hesp R. u. 1. 

2. Árkosy Anna Jolán  2131 Göd, József A. u. 23. 

3. Árkosy Kornél István 2131 Göd, József A. u. 23. 

4. Trembeczki Dóra 2131 Göd, Jávorka S. u. 1/A 

5. Horváth Gabriella Júlia 2131 Göd, Szt. István u. 25. 

6. Pató Istvánné  2131 Göd, Arany J. u. 32. 

7. Stetina Mónika 2131 Göd, Fürdő u. 16. 

8. Lengyel Barbara 2131 Göd, Petőfi S. u. 29/A 

9. Garamszegi Krisztina Eszter 2131 Göd, Tolsztoj köz. 2. 1 a. 

10. Lázár Zsigmond  2132 Göd, Szeder u. 24. 2. ép. 2. lh. 2 a. 

11. Gaál Árpádné 2131 Göd, Rákóczi F. u. 52.  

12. Gaál Árpád 2131 Göd, Rákóczi F. u. 52. 

13. Szabóné Kalmár Erzsébet  2132 Göd, Rózsa u. 16. 

14. Kozma Miklósné 2132 Göd, Regős u. 38. 

15. Berkes Károly  2132 Göd, Attila u. 4. 

16. Patócs József  2132 Göd, Csaba u. 19. 

17. Lugosi Márta Mária 2131 Göd, Termál fürdő krt. 4. fszt. 5 a. 

18. Havasné Udvary Zsuzsanna 2132 Göd, Batthyány u. 5. 
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19. Balatoni Attila 2132 Göd, Deák F. u. 109. 

20. Dudás Ádám 2132 Göd, Komlókert u. 3. 2 a. 

21. Lovasi Lászlóné 2132 Göd, Lenkey u. 2. 

22. Majoros Erik Istvánné  2132 Göd, Kacsóh P. u. 7. 

23. Komáromi Róbertné  2132 Göd, Csalogány u. 12. 

24. Pusztai Szabolcsné 2132 Göd, Tél u. 11. 

25. Filip Anetta Bettina 2131 Göd, Alagút u. 9. 

26. Szűcs Ferenc 2131 Göd, Tavasz u. 1. 

27. Detre László 2131 Göd, Katona J. u. 13.  

28. Szaszák Györgyné  2131 Göd, Tóth Á. u. 27. 

29. Szabó Istvánné 2131 Göd, Tóth Á. u. 20. 

30. Szűcs István 2131 Göd, Tavasz u. 1. 

31. Pusztai Fruzsina  2132 Göd, Tél u. 11. 

32. Vida Ákos 2131 Göd, Kölcsey F. u. 26. 

33. Árkosy Lászlóné  2131 Göd, Jávorka S. u. 1/A 

34. Rosenzweig Mihály 2131 Göd, Nagy I. u. 9. 

35. Ács Sándor Péterné 2131 Göd, Szt. István u. 17. 

36. Markó Éva 2131 Göd, Városház köz 5. 

37. Erdész Ildikó 2131 Göd, Szt. István u. 32. 

38. Kiss Mónika 
2132 Göd, Szeder u. 24. 2 ép. B lh.  2 em. 2 

a. 

39. Erdész Imre  2131 Göd, Szt. István u. 32. 

40. Szajbert Dóra  2132 Göd, Füzike u. 103. 

41. Elek Laura Zsuzsanna 2132 Göd, Szeder u. 15. 

42. Szokolai Dóra 2132 Göd, Pesti út 172. 

43. Jernei Gábor László  2132 Göd, Madách u. 30. 

44. Vetter Ilona Adrienn 2132 Göd, Huba u. 6. 

45. 
Adorjánné Balogh Krisztina 

Katalin 
2132 Göd, Teleki P. u. 34. 

46. Kunvári Krisztina 2132 Göd, Széchenyi u. 89. 4. a. 

47. Bagdi József 2132 Göd, Ady E. út 75/B 

48. Biró Katalin 2132 Göd, Füzike u. 52. 

49. Martonné Katona Krisztina 2131 Göd, Szegfű u. 8. 

50. Szádóczky Istvánné  2131 Göd, Katona J. u. 7. 

51. Márton Veronika Klára 2131 Göd, Gutenberg u. 2. 

52. Zavaczky Péterné 2131 Göd, Kölcsey F. u. 26/B 

53. Gurmai Ágnes 2131 Göd, Szilvás u. 12. A ép. 

54. Gidófalvy Ildikó 2131 Göd, Kerek erdő u. 54. 

55. Tegzes István 2132 Göd, József u. 9. 

56. Kőhalmi István 2132 Göd, Kolozsvári u. 50. 

57. Kőhalminé Mitukh Mónika 2132 Göd, Kolozsvári u. 50. 

58. Lovasi Natasa Klára 2132 Göd, Lenkey u. 2. 

59. Polacsek Zsolt 2131 Göd, Öregfutó út. 9. A ép. 1 a. 

60. Kulin Péter Viktor 2131 Göd, Zimpel K. u. 22. 

61. Baraczka Eszter 2132 Göd, Vadvirág u. 8/B 2 ép. 

62. Széll Krisztián László 2132 Göd, Rózsa u. 33/B fsz. 2 a. 

63. Mocsári Tamás 2132 Göd, Kálmán u. 6. 
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64. Szücs Anna 2131 Göd, Termál fürdő krt. 4. 1 em. 25 a. 

65. Békési István 2131 Göd, Wigner J. u. 9. 

66. Laczkó László Árpád 2132 Göd, István u. 54. 

67. Veit Nóra 2132 Göd, Újélet u. 17. 

68. Csehi Gábor 2132 Göd, Pacsirta u. 107. 

69. Vida-Szabó Emese Rita 2131 Göd, Petőfi S. u. 30. 

70. Wéber Huba 2131 Göd, Kodály Z. u. 10. 

71. Göllner Tamás 2131 Göd, Werbőczy I. u. 9. 3 a. 

72. Balázs Botond 2131 Göd, Rákóczi F. u. 89. 

73. Bitó Róbert  2132 Göd, Turista u. 27. 

74. Mikesyné Bánvölgyi Ildikó 2131 Göd, József A. u. 22. 

75. Binder Zsuzsanna  2131 Göd, Werbőczy I. u. 3. 2 a. 

76. Lukács Beatrix Laura 2131 Göd, Kerek erdő u. 8. 

77. Lukács Viktória Erzsébet 2131 Göd, Kerek erdő u. 8. 

78. Mikesy Pongrác 2131 Göd, Pesti út 100/B 

79. dr. Sándor Roland 2131 Göd, Kodály Z. u. 31. 

80. Orosi Petra 2131 Göd, Kodály Z. u. 11. 

81. Pataji József 2132 Göd, Árpád u. 5. 

82. Popovics György 2131 Göd, Béke út 11. 

83. Ónodi Szabó Géza 2131 Göd, Bornemissza P. u. 12. 

84. Gerdán Liza Gabriella 2132 Göd, József u. 17.  

85. Gaál Péter Gergő 2132 Göd, Huba u. 6. 

86. Fellner Bálint 2132 Göd, Árpád u. 64.  

87. Biró Veronika Janka 2131 Göd, Mihácsi Gy. u. 6. 

88. Árkosy Bálint László 2131 Göd, József A. u. 23.  

89. Slezsák Zsuzsanna 2131 Göd, Török I. u. 9. 

90. Szekeres Andrea 2132 Göd, Kálmán u. 40. 

91. Kármán György 2131 Göd, Kerek erdő u. 6. 

92. Baranyai Péter 2131 Göd, Babits M. u. 53.  

93. Romvalter Ildikó 2132 Göd, Kacsóh P. u. 59. 

94. Fehérné Menyhért Edit 2131 Göd, Kossuth L. u. 2. 

95. Borbás Tünde 2131 Göd, Termál fürdő krt. 6/A 

96. Adorján Sándor 2132 Göd, Teleki P. u. 34. 

97. Makk Edit 2132 Göd, József u. 42. 

98. Szabó Dávid 2131 Göd, Termál fürdő krt. 4. 2 em. 43 a. 

99. Szabó-Molt Melinda 2131 Göd, Termál fürdő krt. 4. 2 em. 43 a. 

100. Mészáros Árpádné 2131 Göd, Fenyves u. 35.  

 

A szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak megbízatása a következő általános 

választásra megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáig tart. 

 

Felelős: HVI vezető, Esküvételért: polgármester 

Határidő: 2022. április 1. 
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21) Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra, a Göd belterület 118/1 hrsz és 118/1/A hrsz. 

alatti ingatlanokra vonatkozóan 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Ez a Pesti út mellett van. Az elővásárlási jogot nem támogatom, bár Fülöp Zoltán és 

Andrejka Zombor írta még alá a helyettesítésemkor.  

 

Markó József: Talán nem érdemes megvenni, de ugyanakkor az a rész ott akkor lesz rendezett, ha 

egyszer a városé lesz. Addig egy rendetlen, elhanyagolt terület. Azt hiszem 3 tulajdonosa van, mi is 

benne vagyunk valahogy. Ez a 12 millió forint nem egy akkora összeg.  

A javaslat nem engedélyezi. Lesz még rá alkalom, gondolom. 

 

Fülöp Zoltán: Az előterjesztésből hiányzik a helyszínrajz. Azoknak lenne segítség, akik nem ismerik a 

terület minden méretét. A sokadik előterjesztés átláthatóságát kérem.  

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

38/2022. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Radó Andrásné tulajdonát képező Göd belterület 118/1 és a 118/1/A helyrajzi számok alatt 

nyilvántartott, a természetben Göd, Pesti úton található ingatlanokra benyújtott vételi 

ajánlatára vonatkozóan azt a nyilatkozatot teszi, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. A két 

ingatlan vételárát az ajánlatot közlő összesen 12.000.000 forintban (azaz tizenkettőmillió forint) 

határozta meg. 

 

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

küldőjével közölje. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

22) Ügyvéd titoktartási kötelezettség alóli felmentése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A Kende-Gastro Zrt. beszerzés kapcsán kérte az ügyészség dr. Almási Csaba, 

szerződéskötőt és ellenjegyzőt, hogy tanúként kihallgassák. Ezért kérik, hogy mentsük fel a titoktartás 

alól, ami egyébként automatikusan jár a megbízatásuk alatt.  

 

Lőrincz László: Nem ez van az előterjesztésben, mint ahogy polgármester úr elmondja. Itt a Gödi 

Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának változásai kapcsán. Teljesen másba kérik a 

véleményünket.  

 

Tóth János: Lehet, hogy azzal az üggyel függ össze. 

 

Balogh Csaba: A határozatban szerepel, hogy dr. Almási Csaba ügyvédet felmenti a titoktartási 

kötelezettsége alól 2020. február 10. napján kapott megbízásával kapcsolatban. A Gödi Szolgáltató 

Nonprofit Kft. alapító okiratának változásokkal egységes szerkezetbe foglalt példányának 

ellenjegyzésébe és a Cégbírósághoz történő benyújtása tárgyában. Neki ez volt a szerepe abban az 

ügyben. Én ez alapján azt feltételeztem, de valóban nem véletlenül őriztem meg külön a bűnügyi 

ügyszámot, hogy akkor ez most az az eljárás-e, de más esetről engem nem értesítettek. Úgyhogy 
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meglepne, ha nem az lenne a témája ennek. Amennyiben további információja van az ügyben, akkor 

megadom a szót Lőrincz Úrnak és akkor meg tudja osztani.  

 

Lőrincz László: Az alapító okirat bejegyzésének okán hallgatná meg Almási urat a rendőrség, mint 

tanú. Az okirat szerint egységes szerkezetben fogadta el a Képviselő-testület. Értetlenül állok a 

témában, mert milyen egységes szerkezetbe rendezést kellett neki végrehajtani? 

 

Balogh Csaba: Attól ne térjünk el. Tehát, megengedjük, hogy Almási Csaba a valóságot is tudja? 

 

Lőrincz László: Én csak most azt próbálom itt kijavítani, hogy az a valótlanság, amit polgármester úr 

elmondott itt az imént, az nem igaz, mert nem az van ideírva. Illetve azt próbálom kijavítani, hogy az 

aktuális határozat alapján, ha azt jegyző úr megnézi majd, akkor ott egy egységes szerkezetű alapító 

okiratot fogadott el a testület, tehát nem tudom, hogy azon mit kellett eleve szerkesztenie Almási 

úrnak és kitől kapott megbízást rá. Pontatlanságot kérem pontosítsák. 

 

Fülöp Zoltán: A felvetésre reagálva én kérném a Hivatalt, hogy ellenőrizze, hogy az adott bűnügyi 

ügyszámú iratnak mi a témája. Amennyiben a határozatban foglalt téma és a bűnügyi ügyszám nem 

egyezik, úgy a határozatunk megtámadható lesz. A képviselőknek jelen pillanatban nincsen módja 

ellenőrizni a bűnügyi ügyszámhoz tartozó iratot, mert az nem melléklete az előterjesztésnek. Tehát 

innentől kezdve szeretném elkerülni azt, hogy esetlegesen az adott meghallgatás, vagy az amennyiben 

releváns, akkor se kerülhessen felhasználásra, mert a felhatalmazás nem volt megfelelő. 

 

Balogh Csaba: Hadd fogalmazzam meg másképp a kérdést. Van olyan ügy, amiben kifejezetten azt 

szeretnénk kérni, hogy ne nyilatkozzon az Önkormányzatnak az ügyvédje? Van olyan téma, amiben 

azt szeretnénk, hogyha az Önkormányzatnak valamilyen titkait őrizzük? Van, ahol azt szeretnénk, 

hogy ne áruljon el információt az ügyészségnek, illetve a rendőrségnek? 

 

Fülöp Zoltán: Akkor én szeretném megismételni azt, amit mondtam, hogy ha a bűnügyi ügyszám és a 

határozatban foglalt téma nem függ össze, akkor a későbbiekben, egy esetleges eljárásban az e 

nyilatkozat hatálya alatt megtett vallomás nem lesz felhasználható, mert kétséges a szándék. Ugye? 

Tehát minekünk nincsen módunk ellenőrizni, hogy ez a bűnügyi ügyszám ez miről szól. Kérem a 

tisztelt Hivatalt, hogy ellenőrizze le, hogy a polgármester úr által említett téma, ahogy a határozatban 

foglalt téma az, ami ez alatt a bűnügyi ügyszám alatt van. Amennyiben a határozatban foglalt téma 

mindkettőre vonatkozik, nyilván, hogy megadjuk.  

 

Balogh Csaba: Amennyiben a rendőrség a vizsgálat során megállapítja, hogy véletlenül rossz bűnügyi 

ügyszámra kérték az engedélyt, akkor újra ülésezünk a témában. Nem értem az időhúzást, hacsak nem 

gyanítanom kellene valamit a háttérben.  

 

Lőrincz László: Megpróbálom én is lefordítani, amit Fülöp úr mondott. Tehát ha most mi erre az 

ügyre adunk egy felhatalmazást Almási úrnak, akkor ebben az ügyben oldjuk fel az ő ügyvédi 

titoktartását. Amennyiben őt nem ebben az ügyben hallgatják meg, hanem másik ügyben, akkor nem 

oldottuk fel az ügyvédi titoktartását, így azzal kapcsolatban nem fog tudni vallomást tenni. 

Polgármester úr, lefordítom. Tehát, amit elmondott, és ami itt van, nem mi nem akarjuk, hogy ne 

tudjon nyilatkozni vagy tanúvallomást tenni, hanem ez alapján Ön nem akarja, mivelhogy más ügyről 

beszél és mást ír le ebbe a határozati javaslatba. Tehát Fülöp úr azt kéri, hogy döntsük el, hogy melyik 

ügyről van szó, és arra adjuk meg az ügyvédi titoktartás alóli mentességet. Nekem tök mindegy, hogy 

melyik ügy van, csak jóra adjuk meg. Ennyi lenne az észrevétel.  

 

Balogh Csaba: Tehát, amire kérte a rendőrség, arra megadhatjuk? Mert a rendőrség, ha ezt a számot 

adta meg, akkor erre kéri azt, hogy nyilatkozzunk. 

 

Lőrincz László: És a rendőrség ezt a témát adta meg, vagy azt, amit ön mondott? 

 

Balogh Csaba: Nem, most az előbb nem azt mondtátok, hogy tök mindegy? 
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Lőrincz László: Nem. 

 

Balogh Csaba: Bocsánat, nem azt mondtátok, hogy tök mindegy, hogy melyik a téma, csak, amit a 

rendőrség akar. 

 

Lőrincz László: Akkor egy ügyszámot adjunk hozzá. 

 

Tóth János: A határozati javaslat utolsó mondata nem véletlenül szól úgy, ahogy. Tehát ezt az 

ügyszámot a rendőrség adta meg. A témát a rendőrség adta meg. Az, hogy ez összefüggésben lehet-e 

azzal, amit a polgármester úr megfogalmazott, azt én speciel nem tudom, de én azt mondom, hogy 

ilyen ügyszámmal folytatott eljárásban a Kft. alapító okirat változásával kapcsolatos kérdésben kívánja 

a rendőr-főkapitányság meghallgatni, csak és kizárólag erre adunk neki felhatalmazást. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

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

 

39/2022. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

dr. Almási Csaba ügyvédet felmenti a titoktartási kötelezettsége alól, a 2020.02.10. napján kapott 

megbízásával kapcsolatban, a Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító 

okiratának változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt példányának ellenjegyzése és 

cégbírósághoz történő benyújtása tárgyában. Jelen titoktartási kötelezettség alóli felmentés a 

Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Gazdaságvédelmi Osztályának 

13000/443/2020. bü. ügyszámon folyamatban lévő eljárására vonatkozik. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

23) Vendéglátó egység üzemeltetése a Nyaralóházak területén 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán képviselő 

 

Fülöp Zoltán: Számos alkalommal emlegették, hogy a Nyaralóházak területén a Kalandpark mellett 

megszűnt büfé helyén szükség lenne a vendéglátó egység újranyitására. Én arra teszek javaslatot, hogy 

ennek a folyamata induljon meg. Nyilván azért sürgősséggel, hogy lehetőség szerint még a szezon 

előtt, vagy a szezon kezdetére kinyithassanak. Kérem, hogy támogassák. Ez egy fontos és jó hely volt 

a Duna-parton.  

 

dr. Pintér György: Visszahozni azt, amit itt menet közben már jegyző úr is felvetett és beszéltünk róla, 

még a bizottsági ülésen is szó esett erről, hogy a TESZ vagy az Önkormányzat írja ki a pályázatot. Én 

azt gondolom, hogy ebben az esetben is a jelen körülmények között egyértelműen ez Önkormányzati 

hatáskör. A cél az, hogy hosszú távra megoldódjon. Ott az a szolgáltatás, hogy lehetővé tegyük azt, 

hogy éven túli pályázatot is be tudjon fogadni.  Ebben az esetben az Önkormányzatnak kell elkészíteni 

a pályázatot jelen szabályozásunk szerint, úgy, hogy a többi rész az rendben van, csak a jegyző urat 

kell felkérni a fenti szempontok alapján a pályázat elkészítésére és a testület elé való benyújtásra. 

 

Hlavács Judit: A vendéglátó egység kínálatában helyesírási hibát észlelek. Mind a szövegben, mind a 

határozott javaslatban, szerepel egy kumpir, ami nyilván krumpli akart lenni.  

 

Fülöp Zoltán: Nem, ez egy street food termék, ez egyfajta sültkrumpli. 

 

Hlavács Judit: Akkor tudatlan vagyok. Rendben.  
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Fülöp Zoltán: Ki lehet venni. 

 

Hlavács Judit: Szezonális zöldség, gyümölcs, préselt leve, el tudom képzelni, hogy ezek egy része 

például nem olyan, amit gazdaságos csinálni. Kérem, hogy a vendéglátó egység kínálatában lehetőség 

szerint szerepeljenek.  

 

Fülöp Zoltán: Befogadom. 

 

Tóth János: A Felsőgödi Csónakház és a Kalandpark kapcsán is licitálásra került volna sor, de a 

Kalandpark esetében végül nem volt, csak egy ajánlkozó. Eredeti ajánlatát tartotta, nem került sor 

licitálásra. A kiírás az érvényben lévő szabályok szerint fog megtörténni. Javaslom, hogy fogadják el a 

Csónakház, illetve a Kalandpark kapcsán a hasonló jellegű kiírást. Így a következő rendes ülésre nem 

kell visszatérni rá. 

 

dr. Pintér György: A Hivatalon belüli munkához lenne hozzáfűznivalóm. A pályázat kiírásához 

kötődően felvetném, hogy a büfékocsi, mobilház elhelyezése Gödön nem engedélyezett. Kérdésem az 

lenne, hogy előre el kell dönteni vagy menet közben kell javaslatot tenni arra, hogy ez lehet-e? Hiszen 

szezonálisan is lehet üzemelni, így éven belüli szolgáltatásra is tehet az illető javaslatot. Erről érdemes 

beszélni a vita elkerülése végett.  

 

Fülöp Zoltán: Azért gondoltam a Településellátó Szervezetre, mert egyrészt a beszerzések miatt ők 

amúgy is rutinosak ebben, de hogyha a Hivatal csinálja nekem úgyis jó, csak ne legyen ugyanolyan 

történet, mint ami eddig volt már többször, hogy 6-8-10 hónapig elmegy egy ilyen pályáztatás, mert 

akkor még a jövő évi szezonra sem biztos, hogy ki tudunk nyitni. Az pedig, hogy a mobil ház az 

szerintem egy külön fogalom, tehát ez egy külön elem. Az, hogy mobilház kerüljön ide, azt nyilván én 

se szeretném, de hogy ez most milyen megoldással valósuljon meg, abba én nem feltétlenül szeretném 

megkötni a vállalkozó kezét. Itt különböző helyeken rendkívül ötletes és kreatív megoldásokat láttunk, 

akár kiszuperált városrészi buszok büfévé alakítása, vagy egy vasúti kocsi büfévé alakítása. Beleírtam 

a pályázatba, hogy meg kell jeleníteni, mit akar odatenni. Nem értékelhető, ha nincs feltűntetve. 

 

Tóth János: Én azt gondolom, hogy jelen állapotok szerint két héten belül ki fogjuk írni a pályázatot. 

Nem kell visszahozni a rendes testületi ülésre március végére. Fülöp képviselő úr javasolta, hogy 

halasszuk el a tervezett rendes ülést március végéről egy héttel. Ennek figyelembevételével, ha a 

rendes testületi ülésre ki tudjuk dolgozni, akkor március vége, április eleje. A 30 napos határidő 

megjelenítésével szezonra sem fog történni semmi. Amennyiben 2 héten belül sikerült kiírni, akkor a 

március végi, április elejei ülésen döntést hozhatnak róla. Meg fogjuk küldeni a tervezetet 

mindenkinek, bármilyen módosítást kíván jelezni, tegye meg.  

 

Balogh Csaba: Önkormányzati értelemben.  

 

Tóth János: Igen. 

 

Balogh Csaba: A módosításokat befogadja az előterjesztő? 

 

Fülöp Zoltán: Mindkettőt befogadom. 

 

Andrejka Zombor: Szerintem azt kéne meghatározni, hogy mi az, ami számunkra fontos. A lényeg, 

hogy milyen ott az alapterület, ahol maximálisan terjeszkedhet a vállalkozó. Azon belül, milyen 

energia vagy infrastrukturális igénye van vagy igénye lehet. Mi mit tudunk biztosítani. Meg kell 

határozni a típusát. Mindenki számára világos, hogy létezik food truck, aminek kereke van és azon túl, 

hogy leparkol, majd letalpal, már működhet is. Arról, hogy milyen termékeket forgalmazhat, nekünk 

kell világos értékbeli rendszert hozni. Így tudnak pályázni. Tehát, egy ilyen vendéglátóhelynek a 

megtervezése és a gyakorlati kivitelezése bizonyos termékekre fókuszál. Az ritka, hogy valakinél 
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pizzakemence is legyen és egy korrekt nagy grillap és gyümölcscentrifuga és egyebek. Aki ide 

jelentkezik, legyen egy koncepció, látványterv, elképzelés arról mit szeretne.  

 

Balogh Csaba: Konkrét javaslat?  

 

Andrejka Zombor: Meg kell határozni azokat a szempontokat, miszerint értékeljük a pályázatokat.  

 

Balogh Csaba: Arra is a Jegyző úr lesz felkérve. 

 

Andrejka Zombor: Igen. 

 

Balogh Csaba: Jegyző úr eszerint fog eljárni.  

 

Andrejka Zombor: Hozzátenném az ülőhelyek biztosítását. Illetve, vannak fixen közmű kiállások, 

amik befolyásolják az elhelyezésüket. Ezeket is pontosan körbe kell határolnunk, hova helyezhetik el 

őket. Az illemhely fontossága sem kizáró ok.  A TESZ feladata lesz alkalmazni egy takarítót vagy ez 

az üzemeltető feladata legyen? Természetesen költségek nélkül.  

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

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

 

40/2022. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

az alábbi döntést hozza: 

 

1. A Dunaparti Nyaralóházak területén a korábbi vendéglátó egység helyén újra 

vendéglátó egység üzemelését kívánja biztosítani. 

2. Felkéri a Településellátó Szervezetet, hogy vendéglátó egység létesítésére és 

üzemeltetésére pályázatot írjon ki, és erre vonatkozóan kössön szerződést a terület bérbe 

adásával az alábbiak szerint: 

a. „Street food” jellegű, leülő hellyel rendelkező egység létesítése 

b. Irányadó pályázati szempontok az 1. melléklet szerint 

c. A bérleti szerződés legfeljebb öt évre szólhat 

3. Felkéri a jegyzőt a pályázat értékelési szempontjainak meghatározására.  

 

Felelős: polgármester, TESZ igazgató 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal  

 

Melléklet a 40/2022. (III. 3.) Ök. határozathoz: 

 

Pályázati szempontok vendéglátó egység létesítésére: 

 

Vendéglátó egység kínálatában szerepeljenek: 

• üdítők, szörpök 

• többféle sör és egyéb alkoholos italok 

• kávékülönlegességek 

• fagyi 

• édességek (pl. gofri, palacsinta) 

• egyszerűbb meleg ételek (pl. hot-dog, hamburger, gyros, sültek, kumpir) 

• lehetőség szerint szezonális zöldségek, gyümölcsök préselt leve (egészségpult) 
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Az egység biztosítson leülő helyeket a kulturált fogyasztáshoz, valamint gondoskodjon a 

megfelelő hulladékgyűjtésről és a terület folyamatos rendezetten tartásáról. 

 

A pályázatban a pályázó mutassa be:  

• a tervezett nyitvatartást 

• a tervezett kínálatot 

• milyen megjelenésű egység kialakítását vállalja 

• hogyan tervezi a kerékpártároló kialakítását 

• tervez-e egyéb speciális szolgáltatást a kerékpárosok számára 

• tervez-e együttműködést a szomszédos kalandparkkal 

• a tervezett egység látványtervét 

• tervez-e árnyékolt kialakítást és hogyan 

• mi a legrövidebben vállalható nyitási határidő 

• ideiglenes létesítmény elfogadható, ha a funkcionalitás teljessége nem sérül és a végleges 

létesítmény belátható időn belül elkészül. Ebben az esetben az ideiglenes kialakítás 

látványterve is szükséges. 

A pályázatban előnyt jelent: 

• a legkorábbi megnyitás dátum 

• a tervezett kínálat változatossága 

• kapcsolódó vendéglátási szolgáltatások 

• a tervezett létesítmény kialakítása és minősége 

• a létesítmény Gödhöz kapcsolódó tematikája 

• a környezettudatos üzemeltetés 

• egyéb családbarát kezdeményezések 

• a gödieket érintő kedvezmények 

 

24) Segítségnyújtás testvértelepülésünk, Makkosjánosi lakóinak  

Előterjesztő: Lenkei György 

 

Lenkei György: Testvérvárosunkról van szó. Olyan szegénység van, hogy a pékek nem tudtak sütni, 

mert nem volt lisztre pénz. A frakciónknak az volt a javaslata, hogy 3 millió forintot küldjünk el 

azonnal banki utalással, hogy gyorsan tudjunk segíteni. Ezt hétfőre javasoltuk egy rendkívüli ülés 

keretében megszavazni. Polgármester úr ehhez nem járult hozzá olyan értelemben, hogy nem hívta 

össze hétfőn a rendkívüli ülést, azzal az elképzeléssel, hogy természetben segítsünk nekik. Ez utóbbi 

elképzelés már eleve egy halott dolog volt, hiszen akik tapasztalták már a segítésnek ezt a módját, 

láthatták, hogy a határon átvinni nehézkes, eltűnik, elkobozzák. Ez utóbbit most már hivatalosan is 

megtették. A határra kerülő csomagok egy központi raktárba kerülnek. Végül is örülök és köszönöm, 

hogy ma napirendre vette polgármester úr. Remélem, mindenki meg fogja szavazni. Akkor már 

gyakorlatilag holnap ott lehet a pénz. Kérem a testületet, hogy támogassa a javaslatot és szavazzuk 

meg.  

 

Hlavács Judit: Abszolút nem kötözködésből, teljesen egyetértek az előterjesztéssel, és köszönöm 

Lenkei úrnak, hogy kidolgozta, csak azt szeretném kérdezni, hogy amikor támogatást nyújtunk egy 

alapítványnak, akkor támogatási szerződés születik, amelyben meghatározzuk, hogy mire használhatja 

fel az összeget. Nagyon nem szeretném, ha az fordulna elő, hogy most megszavazzuk és nem tudjuk 

mégse átutalni a pénzt, mert valami még hiányzik. A jegyző úr tudna esetleg segíteni ebben, hogy kell-

e valamivel kiegészíteni? 

 

dr. Pintér György: Beszéltünk az úrral, aki ott a karitatív dolgokat koordinálja, és miután ő rendszeres 

pályázó itt Magyarországon, felvetettük neki a támogatási tervet, és pontosan az elszámolást. A 

Bethlen Gábor alapkezelővel rendszeres pályázati-, támogatási-, elszámolási kapcsolatban van. 

Szerintem fel lehet vele venni a kapcsolatot, és nagyon gyorsan ezt a támogatási szerződést tető alá 

lehet hozni. Emlékezetem szerint bele is írtuk az előterjesztésbe, hogy milyen célokra adnánk a pénzt. 

Van ott egy szállás kialakítás és üzemeltetés, beleértve az energiát, tehát felszerelés, energia és a helyi 
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lakosságnak a segítése. A jogászok pontosítsák, egészítsék ki, hogy minél előbb rendezhető legyen. 

Örülök, hogy segítünk.  

  

Lenkei György: Amennyiben megszavazzuk, akkor a kérésem a jegyző úrhoz, hogy a Hivatal soron 

kívül küldje el, mert égetően szükség van a pénzre és a segítségre. 

 

Tóth János: Sürgősségi tekintettel dönthetünk az összeg azonnali átutalásáról úgy, hogy erről 

támogatási szerződést kötünk az Alapítvánnyal, és a meghatározott feladatokra kért összegről ez év 

végéig elszámolnak. Azt gondolom, hogy ez most ebben a helyzetben megoldható. 

 

Szilágyi László: A módosított határozati javaslatra fogunk akkor szavazni. Pintér úr határozati 

javaslata szerint a támogatói szerződésre oda kell figyelni, miszerint Makkosjánosi rászoruló lakóinak 

segélyezése és a település helyi iskolájában létrehozandó 40-50 fős menekülttábor felállítása lényeges. 

A szerződés megkötésére pontosítsuk a határozatot.  

 

Balogh Csaba: Lenkei úr befogadja ezt?  

 

(Lenkei György képviselő fejbólintással jelzi befogadási szándékát.) 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

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

 

41/2022. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

tekintettel a nehéz ukrajnai helyzetre, 3 millió Ft (azaz hárommillió forint) rendkívüli 

támogatást nyújt testvértelepülésünk, Makkosjánosi rászoruló lakóinak segélyezéséhez, illetve 

egy, a településen a helyi iskolában létrehozandó 40-50 fős menekülttábor felállításához és 

üzemeltetéséhez.  

 

Utasítja a jegyzőt a fenti támogatási összeg alábbi kedvezményezett részére történő haladéktalan 

átutalására. 

 

Kedvezményzett neve:  „M. Pokrova" Jótékonysági Alapítvány 

Az alapítvány székhelye:  90232 Nagybégány, Arany János u. 6/A, Ukrajna 

Képviselő neve:  Egressy Miklós 

adószáma: UA38325163 

számlavezető pénzintézete:  MKB Bank 

számlavezető pénzintézet címe:  4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 11 

bankszámlaszám (IBAN szám):  10300002-10622566-49020010 

SWIFT kód:  MKKBHUISB 

 

Forrás: Göd város 2022. évi költségvetésébe betervezendő 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
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25) Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.  „v.a.” törvényességi felügyeleti eljárása  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Arra kérem a tisztelt képviselőket, hogy hívják fel a figyelmemet arra, hogy „x” napon 

belül egy új vezető tisztségviselő megválasztására vonatkozó iratokat terjesszek elő és mit csináljak a 

Szolgáltató Kft-vel? 

 

Tóth János: Az utóbbi bizottsági ülésen is elhangzott, hogy mindenképpen hozzon döntést a testület a 

bizottság javaslatára, miszerint a 30 napos határidőt a Törvényszék Cégbírósága által biztosított 30 

napos határidővel kérjük meghosszabbítani. Így sor kerülhet április 24-ig a tárgyi ügyben a döntés 

meghozatalára, amibe a halasztott testületi ülés időpontja is belefér.  

 

Balogh Csaba: Erről kell szavazni. Igazából kell bele a kiegészítés is, ha jól tudom, ugye? 

 

Tóth János: Hát a 30 nap az szerepeljen benne, igen. Illetve arról, hogy most a polgármester mit 

terjesszen elő legközelebb. Végelszámolót, vagy ideiglenes ügyvezetőt. 

 

dr. Pintér György: Az első határozat, ami nem szerepel itt, azt kellene elfogadni, miszerint a testület 

felkéri a polgármestert, hogy a cég nevében a bíróság által meghatározott 30 napos határidőn belül a 

határidő lejárta előtt adjon be kérelmet, hogy ezt a 30 napos határidőt további 30 nappal hosszabbítsa 

meg. 

 

Balogh Csaba: Igen, az új SZMSZ miatt ez is szükséges.  

 

dr. Pintér György: A polgármester úr kérdése jogos és előbb-utóbb dűlőre kell vinni, hogy új 

végelszámoló vagy új ügyvezető szükséges. Az április 23. és 24. közötti időpont környékén járna le a 

60 nap, hogy ha megkapjuk a hosszabbítást. Erről kéne most szavazni. Nem kell feltétlenül azt 

eldönteni most, hogy végelszámolás van, vagy új ügyvezető.  

 

Markó József: Ez egy két külön munkafolyamat. Felszámoló keresése, a másik egy ügyvezető 

keresése. 

 

dr. Pintér György: Nem erről beszélek. Arról beszélek, hogy február 24.-vel érkezett egy határidő 

kijelölés, miszerint további 30 nappal meghosszabbítható. Maradt 50 napunk a döntésig.  

 

Markó József: Most kell dönteni. 30 napig dolgozni kell, addig nem döntünk megint. Ezen munka van. 

Nem lehet elhalasztani a mostani döntést 30 nappal későbbre. 

 

Balogh Csaba: Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy tisztviselőt szeretne pályáztatással, 

akkor befogadom és dolgozunk rajta.  

 

dr. Pintér György: Én azt mondtam, hogy először ezt a 60 napot szavazzuk meg. 

 

Balogh Csaba: Akkor a tisztánlátás kedvéért szavazzunk először csak a 60 napos meghosszabbításról. 

Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

  

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

 

42/2022. (III. 3.) Ök határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Budapest Környéki Törvényszék által, az önkormányzati alapítású Gödi Szolgáltató Nonprofit 

Kft.-vel „v.a.”  szemben a Cgt. 13-22-000517/2. számú végzéssel indított törvényességi felügyeleti 
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eljárásban megállapított nyilatkozattételi határidő 30 nappal történő meghosszabbítását 

kérelmezi. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: Maradva ugyanennél a napirendi pontnál. Tehát mit csináljak?  Írjak ki pályázatot? 

Ajánl valakit a Képviselő-testület? 

 

Markó József: Tegye föl a két döntést szavazásra. 

 

Balogh Csaba: Akkor az I. határozati javaslat, miszerint a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, 

hogy 30 napon belül az új vezető tisztségviselő végelszámoló megválasztására vonatkozó iratokat 

terjessze elő. Ezt szeretné akkor Markó úr? 

 

Markó József: Szavazni szeretnék. Illetve nem én, hanem ez a célszerű, hogy szavazni kell. 

 

Balogh Csaba: Kérem akkor a képviselőket, hogy a 30 napos kiegészítéssel az első határozott 

javaslatról szavazzunk. 

 

A Képviselő-testület 2 „igen”, 1 „nem” és 9 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

43/2022. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

nem fogadta el az alábbi határozati javaslatot:  

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

felhívja a polgármestert, hogy 30 napon belül az új vezető tisztségviselő (végelszámoló) 

megválasztására vonatkozó iratokat terjessze elő. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal  

 

Balogh Csaba: II. határozati javaslat. Ezt 30 napon belül? Biztosak benne a képviselők? Mert ha 30 

napon belül én ezt előterjesztem, vagy 50 napon belül? Mert ha 50 napon belül én előterjesztem, akkor 

az milyen formában megy majd le? 

 

Fülöp Zoltán: Bocsánat, 30 napon belül nem fogod előterjeszteni, hogyha nem lesz testületi ülés. 

  

Balogh Csaba: Nem fogom tudni. 

 

Fülöp Zoltán: Akkor legalább 50, legyen 60. 

 

Balogh Csaba: Legyen 50 nap, megfelel? Olyan mindegy, ha úgyis leszavazzák, majd bármit is 

javaslok.  
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Hlavács Judit: Legyen 42. 

 

Balogh Csaba: Legyen 42, az élet értelme. Kérem, hogy szavazzanak a képviselők. 

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, 1 „nem” és 3 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

44/2022. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

felhívja a polgármestert, hogy 42 napon belül a végelszámolás megszüntetése, a működés tovább 

folytatására és új vezető tisztségviselő megválasztására vonatkozó iratokat terjessze elő. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: Van egy további határozati javaslat a napirendi pont kapcsán. Milyen formában kérik 

azt, hogy mit terjesszek elő, vagy próbáljam majd kitalálni a Képviselő-testület gondolatait?  

 

Markó József: Azt javaslom, hogy egyeztessünk egy részszemély kereséséről.  

 

Balogh Csaba: Igazából, nem tudom, hogy mire kérjek föl embert, itt ebben a helyzetben, mert egy 

kiürített cégről beszélünk. 

 

Fülöp Zoltán: Igen. 

 

Balogh Csaba: Akkor majd kitalálom a képviselőknek a gondolatát, hogy mit szeretnének látni. Azt 

bocsátanám szavazásra, hogy a zárt ülést kezdjük meg. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal alábbi napirendi pontok zárt ülés keretében 

történő tárgyalásáról döntött: 

 

26) Döntés a Településellátó Szervezet gazdasági igazgatóhelyettesi pozícióra kiírt pályázat 

eredménytelenségéről és új pályázat kiírásáról (zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

27) Tájékoztatás a képviselők és a polgármester köztartozásmentességére vonatkozó vizsgálat 

eredményéről (zárt ülés) 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

28) Beszámoló az Önkormányzat peres ügyeiről, döntés a Göd délkeleti gazdasági övezet 

kialakításával kapcsolatos peres eljárások lezárásáról (zárt ülés) 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző, Balogh Csaba polgármester 

 

29) Javaslat a „Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás indítására 

(zárt ülés) 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

30) A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 30/2022. (I. 25.) határozatával szemben 

benyújtott fellebbezés elbírálása (zárt ülés) 

Előterjesztő: dr. Hekman Tibor hatósági osztályvezető 
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31) A 2132 Göd, Rózsa u. 33. fsz. 2. ajtó alatti szolgálati lakás megvásárlása iránti kérelem (zárt 

ülés) 

Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök 

 

32) A Göd belterület 2690/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlannal kapcsolatban felmerült 

tulajdonosi igények (zárt ülés) 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Szünet. 

 

Balogh Csaba polgármester megköszönte a részvételt és a Képviselő-testület nyílt ülését bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Balogh Csaba Tóth János 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 


