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Ügyiratszám:09/138-7/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. március 30. napján 17:00 órakor 

kezdődő, rendkívüli – nyílt – ülésén, a Gödi Városháza (2131 Göd, Pesti út 81.) üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli – nyílt – ülése 

 

Jegyzőkönyvvezető: Ficza Ákosné 

 

Balogh Csaba: Megnyitom a mai rendkívüli képviselő-testületi ülést, megállapítom a 

határozatképességet. Előre jelezték távolmaradásukat Lőrincz László, Szilágyi László Lajos, Hives 

Gábor Ferenc és dr. Pintér György Zoltán képviselők. 4 napirendi pontról beszélünk. A 2-es és a 3-as 

napirendi pont cseréjét javaslom. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.  

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pontok tárgyalását:  

 

Napirendi pontok: 

 

1) A REKI Lovarda Egészségfejlesztő Egyesület tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a 

„Göd külterület 072 hrsz. közút” felújításának megkezdéséhez 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

2) Önkormányzati kezelésben lévő rendelői kapacitások használati igénye 

Előterjesztő: Lenkei György képviselő, SZELB elnök 

 

3) Óvodai beiratkozás időpont-engedélyezésének kérelme 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

4) Javaslat Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének 

megalkotására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) A REKI Lovarda Egészségfejlesztő Egyesület tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a 

„Göd külterület 072. hrsz. közút” felújításának megkezdéséhez 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 
Balogh Csaba: Az út támogatásához a Hivatal előkészített egy előterjesztést, amihez még kérünk 

műszaki részleteket, úgy megkapják a tulajdonosi hozzájárulást. A Pénzügyi Bizottság elnöke nincs 

itt. Mart aszfalt lesz?  

 

Fülöp Zoltán: Jelzem, hogy az említett közút térkép szerinti és a valóságban kialakult nyomvonala 

nem egyezik meg. Kérem az Egyesületet, hogy az út kialakítását a térképhez igazítsák. Az elvi 

hozzájárulással egyetértek. Mindenképpen szükséges az út nyomvonalának hosszú távú rendezése. 

Amennyiben egy mart aszfalttal is stabilizált útfelületet hozunk létre, akkor azt próbáljuk meg, hogy 

a térkép szerinti út és a valóságban kialakult út egyezzen. Ezt kellene egymással fedésbe hozni.  

 

Lenkei György: Göd attribútuma a ló. Ez a rész nagyon fejlődik, indokolt a továbbfejlődés, mert 

jelenleg is nagy forgalmat biztosít az út.  
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Markó József: Az út fontos és támogassuk is. Tisztáznunk kell valamit. Amennyiben az út nem esik 

egybe a térképen szereplő úttal, mi a teendő? Érint esetleg magánterületet? Nincs jogi probléma az út 

kivitelezéséhez? Van rá szorgalmi jog? A tulajdonosok reklamálhatnak, pereskedhetnek? Lehet 

többletköltséget okoz esetenként, de oda kell tenni az utat, ahová való. 

 

Balogh Csaba: Tulajdonosi hozzájárulás szükséges. Nem az Önkormányzat dolga, hogy erre 

engedélyt adjon, mert nem az Önkormányzat területe. 

 

Markó József: Nem magánút lesz, hanem az Önkormányzat által felújított útszakasz. Szép dolog, hogy 

pénzt nyertek és dolgoznak vele. Az Önkormányzat felel a saját útjáért, de a felelős a tulajdonos. 

 

Tóth János: Az út kialakításával kapcsolatban nem véletlenül szerepel a határozati javaslat 2. része, 

mely szerint a tervezett kialakításhoz és engedélyeztetéshez további hozzájárulás szükséges.  

Amennyiben a tervben Önkormányzati út szerepel, közútkezelői hozzájárulást fogunk adni. A 

kivitelezés megkezdéséhez fogjuk javasolni az út kiméretését, mert valószínű, hogy az út nyomvonala 

nem csak önkormányzati tulajdonú úton megy. Nem egy hullámvasúthoz adnánk a hozzájárulásunkat, 

hanem ahhoz, ami az Önkormányzat tulajdona. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

55/2022. (III. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

mint az ingatlan tulajdonosa elvi hozzájárulást ad a Göd külterület 072 hrsz.-ú kivett közút 

besorolású ingatlannak a PM_CIVIL-2/016 számú pályázata szerinti felújításához, illetve a 

meglévő útszakasz stabilitásához szükséges munkálatok elvégzéséhez, a pályázati támogatásnak a 

jelen felújítás céljára történő felhasználására.  

 

Kikötés: 

 

A REKI Lovarda Egészségfejlesztő Egyesület a kész terveket (műszaki leírás, helyszínrajz, hossz-

szelvény, kereszt-szelvény, tervezett rétegrend) megküldi az önkormányzatnak, és ezzel egyidőben 

tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet nyújt be. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

2) Önkormányzati kezelésben lévő rendelői kapacitások használati igénye 

Előterjesztő: Lenkei György képviselő, SZELB elnök 

 

Lenkei György: A gödi praxisközösség megkereste informális szinten a polgármester urat és jómagamat, 

későbbiekben pedig írásban is kérték, hogy a jelenleg működő szerdai-csütörtöki vérvétel mellé, 

lehessen hétfőn-kedden is vérvételt tartani a praxisközösség szervezésében. Természetesen díjtalanul a 

betegek számára OEP-támogatással. A Bizottság megvizsgálta, megtárgyalta a kérést és javasolja a 

testületnek elfogadni. 

 

Fülöp Zoltán: Az orvosoktól kérünk díjazást vagy nem?  

 

Lenkei György: Javaslatom, hogy ne kérjünk érte térítést. Ezzel Göd lakosainak az egészségügyi ellátása 

fejlődik, teljesebb lesz. Más rendelőben dolgozó orvosoktól sem kérünk térítést. 
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Balogh Csaba: A határozatban az áll, hogy felhatalmazza a TESZ igazgatóját, hogy kössön 

megállapodást az Alapellátási Praxisközösségi Konzorcium képviselőjével. Amennyiben sikerül 

megoldani, nem kell visszajönnie a testület elé. Anyagi finanszírozás esetén újra előterjesszük a testület 

elé. A testület nem írhatja felül a NÉBIH és hasonló szervek előírásait.  

 

Markó József: A SZELB határozathoz lenne javaslatom. Adjunk tulajdonosi hozzájárulást a Gödi 

Alapellátási Praxis Konzorcium részére, a Településellátó Szervezet kezelésében lévő vérvételi célra, 

rendszeresített helyiségek használatára. Tehát, azokban a helyiségekben, ahol a vérvétel történik, 

kizárólag annak lebonyolítására szolgál vagy egyéb tevékenységet is lehet ott folytatni? Miért ne lehetne 

ott mást is csinálni? 

 

Balogh Csaba: A testületi határozatban hozzájárul a vérvételi napok hétfői és keddi napra való 

kiterjesztéséhez. 

 

Lenkei György: Markó úr nem a napokról beszél, hanem az egyéb tevékenységek lehetőségéről. 

Kérdezzük meg a doktor urakat. 

 

dr. Lepp-Gazdag József (Alapellátási Praxisközösségi Konzorcium koordinátor): A mi kérésünk az volt, 

hogy ebből a keretből alkalmazunk, illetve működtetünk prevenciós tanácsadói tevékenységet. 

Alkalmazunk térítésmentesen dietetikai tanácsadást, gyógytornászt, mentálhigiénés tanácsadást. Egy 

részét a meglévő rendelőkben tudjuk alkalmazni. Szeretnénk, ha ezekben a rendelőkben, a lakosságot 

szolgálnák az alapellátás mellett, prevenciós jellegét kiegészítené ingyenesen. A szakemberek 

használatára is igény lenne. 

 

Balogh Csaba: Saját rendelőben? 

 

dr. Lepp-Gazdag József: Saját rendelőben is. Felsőgödön 3, Alsógödön 2 rendelő áll rendelkezésre.  

Hangsúlyozom, hogy ingyen, bérmentve, alapellátási tevékenység keretén belül. Jó lenne, ha őket külön 

is megkereshetnék a betegek. 

 

Balogh Csaba: Támogatom, abban az esetben, ha a TESZ igazgatója hozzájárul.  

 

Garai Győző (TESZ igazgató): Nem egyértelmű, hogy melyik tevékenység, melyik helységben, mikor 

s milyen költségkeret átvállalással, milyen működtetéssel történik. Tisztázni szeretném azt a javaslatot, 

miszerint a pályázati pénz eszközök működtetéséhez szükséges vagy a bérek kifizetésére. Mi szeretnénk 

együttműködni, csak ne kötelezzenek minket, hanem hatalmazzanak fel arra, hogy megállapodjunk 

ezekben a részletekben. Elvi hozzájárulást kérünk a Képviselő-testülettől, hogy a TESZ-t hatalmazzák 

fel arra, hogy a Praxisközösséggel állapodjon meg a részletekről. Különös tekintettel arra, hogy itt a 

labor mintavételi helyeknek nem tudjuk pontosan, melyik helyiségekről van szó, TESZ vagy az 

Önkormányzat tulajdonában áll-e, illetve a mintavételi helyiségekre egy ÁNTSZ engedély, egy 

működési engedély szükséges, amit össze kell egyeztetni egy másik szervezetnek egy másik működési 

engedélyével ugyanazon helyiségekben. Fontos tisztázni a rezsi vagy egyéb fenntartási költségeknek a 

megosztását.  

 

dr. Lepp-Gazdag József: Ez egy új bevezetendő prevenciós szolgáltatás Gödön és környékén. A lakosság 

igénybevételének mértéke menet közben derül ki, amit eddig tudtunk biztosítani saját rendelőinkben. 

Amennyiben növekszik az igény, ebből a keretből biztosítjuk, csak helyiséget nem tudunk építeni. A mi 

rendelkezésre álló saját rendelői kapacitásaink fölötti igény merül fel a lakosok részéről, akkor ezt csak 

akkor tudjuk kielégíteni, ha az Önkormányzat azt a szükséges többletet rendelkezésünkre bocsájtja. 

Felsőgödön a vérvételt egy olyan rendelőben, olyan kezelőben intézzük, aminek külön bejárata van. 

Alsógödön, ahol nincs külön bejáratú kezelő, ott lenne szükség más szolgáltatások rovására nem menő 

lehetőség biztosítására. Menet közben jelezzük, hogy mekkora igény van a lakosok részéről. Egy elvi 

engedélyt kérünk az igazgató úrtól és a Képviselő-testülettől. 
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Markó József: A tevékenység támogatandó, javaslom, hogy támogassuk. Nem olyan egyszerű ez.  

Határozzuk meg, hogy mennyi időre? Mit adunk? Melyik helyiségben? A felelősségét ne hárítsuk át a 

TESZ igazgatójára, amit a testületnek kell eldöntenie.  Egy tevékenység létrehozása estén felelősséget 

kell vállalni. Milyen garancia van arra, hogy jövőre is lesz vérvétel vagy 5 év múlva, esetleg 10 év 

múlva? Olyan eseteket is tisztázni kell, ha például nincs pályázati pénz, megváltozik az orvosi összetétel, 

megváltozik az akarat. Most egy kérdés van, a vérvétel. Mindig egy adott témát beszéljünk meg.  

 

dr. Lepp-Gazdag József: Záros határidővel, december 31-vel bezárult. A tavaly megalakított 

Praxisközösségi Konzorcium az idevonatkozó kormányrendelet értelmében országos pályázat indulhat, 

törvény adta keret van arra, hogy ezt a szolgáltatást továbbiakban is biztosítja. A kérelemben valóban 

december 31-ről van szó. Nem tudjuk a mértékét, de szükségünk van erre. Mind a vérvételi, mind a 

prevenciós tanácsadói tevékenység elkezdődött és úgy körvonalazódik, hogy igen jelentős lakossági 

igény lesz rá. Amennyiben önök úgy gondolják, hogy csak a vérvételről döntenek, akkor később 

benyújtjuk a prevenciós tevékenységekre is igényeinket. 

 

Vajda Viktória: Foglaljuk bele a prevenciós tevékenyégeket. Örüljünk, hogy van ez a szolgáltatás. 

Amikor pedig lejár a pályázata a Praxisközösségnek és máshonnan fogják finanszírozni vagy nem fogják 

finanszírozni, akkor megszűnik. Ezzel semmilyen kockázatot nem érzek. Bővítsük ki az előterjesztést. 

Szóbeli módosítót javaslok.  

 

Balogh Csaba: Befogadja, hogy pontosítsunk? Bármilyen előírás van, az NNK engedélye nélkül 

tehetetlenek vagyunk. Amennyiben megadják az engedélyt, érdekérvényesítésként a TESZ igazgató 

aláírása lényeges. Az elvi hozzájárulást megérdemlik, ne mi akadályozzuk meg a kivitelezést. 

 

Lenkei György: Helyiség igénye nem volt előterjesztve. Nem fogadom be a módosítót. 

 

Hlavács Judit: Támogatom Viktóriát. Nem értem, hogy egyértelmű igénye van a városnak a vérvételre. 

Ráadásul a városnak nem kerül semmibe. Kapunk valamit ingyen, december 31-ig szól az egész. Végre 

Pest Megye erre fordítaná a pénzt.  

 

Markó József: Elmegyek. Hatan fogtok maradni. Meg kell beszélni, érzelmek alapján szóltok hozzá. A 

Képviselő-testületnek meg kell fogalmazni a feltételeket. Fenntartási költségei vannak. Legyen vérvétel, 

prevenciós tanácsadás, akár mi lehet, csak fogalmazzuk meg rendesen. 

 

Balogh Csaba: 3 prevenciós tevékenység van megfogalmazva. 

 

Markó József: Legyen precíz a kiegészítés. A magánszféra keveredhet a közszférával.  

 

Vajda Viktória: Tegyük az utolsó mondat után a határozatba, hogy ,,valamint a hétfői és keddi napra a 

prevenciós tevékenységek végzésére is”, akár konkrétan, hogy mentálhigiénés, dietetikus és 

gyógytornász. 

 

Markó József: A vérvételi helyiségben?  

 

Hlavács Judit: Még nem tudjuk a helyiséget, bízzuk rá a TESZ igazgatóra az NNK-tól kapott engedély 

figyelembevételével. 

 

Vajda Viktória: Akkor a helyiség ne legyen belefogalmazva.  

 

Balogh Csaba: Hozzájárulunk, hogy a tárgyalásokat megkezdje a TESZ-szel. 

 

Markó József: Határidő nélkül? 

 

Balogh Csaba: Év végéig. 
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dr. Lepp-Gazdag József: Az óraszámot is tisztázzuk a képviselő kedvéért.  

 

Markó József: Az én kedvemért ne tisztázzuk, csakis a testület kedvéért.  

 

Balogh Csaba: A TESZ képviselőinél nem kell senkinek okosabbnak lennie. 

 

Tóth János: Mennyi időre van szükség?  

 

dr. Lepp-Gazdag Anikó (Alapellátási Praxisközösségi Konzorcium vezető): Nem tudom, napi 4-6-8 óra? 

Most van kialakulóban. 

 

Balogh Csaba: Ne most döntsük el. 

 

Lenkei György: Az eredeti kérdésben precízen meg volt fogalmazva. Ne ötleteljünk. Arról nem is 

beszélve, hogy a felsőgödi Kisfaludy utcai épületben van egy másik komplett helyiség, ahol mindent 

lehetne csinálni, pillanatnyilag üresen áll. Mi volt a kiegészítés? 

 

Balogh Csaba: A kiegészítés az a „valamint a prevenciós tevékenység végzéséhez is december 31-ig.” 

A TESZ igazgatója működetetése alá tartozó helyiségek közül találjanak valami megoldást a szolgáltatás 

bevezetésére, hogy bővítésre kerülhessen. 

 

Lenkei György: Alsógödön szűrővizsgalátok is vannak a diákoknak. Napra, órára le kell egyeztetni, 

hogy ne legyen egész nap üresen a rendelő.  

 

Balogh Csaba: Befogadod a módosítást? 

 

Lenkei György: Elfogadom, ha kapok egy részletes igényt, amit akár módosíthatunk. 

 

dr. Kármán Gábor: Már látom merre körvonalazódik a történet. Egy technikai jellegű dolgot szeretnék 

hozzáfűzni. Az előterjesztés szövegét úgy hagyni, majd folytatni azzal, hogy „mindezeken felül 

hozzájárul a mentálhigiénés, dietetikus, gyógytornász gyógyító megelőző ellátásához, tevékenységéhez. 

Határidő: 2022. december 31.” Ez így pontosan le van határolva, így a TESZ igazgatója is konkrétabb 

feltételeket kap.  

 

Balogh Csaba: A technikai pontosítást befogadom. A módosító javaslatról kérem, szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta a módosító javaslatot.  

 

Balogh Csaba: Kérem a határozat elfogadását is. 

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

56/2022. (III. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. tulajdonosi hozzájárulást ad a Gödi Alapellátási Praxisközösségi Konzorcium részére 

Gödön a Településellátó Szervezet kezelésében lévő önkormányzati egészségügyi 

intézmények rendelőhelyiségeiben a gyógyító-megelőző szolgáltatások körének bővítéséhez. 

Ennek körében hozzájárul a vérvételi napok hétfői és keddi napra való kiterjesztéséhez.  

2. Mindezeken felül hozzájárul a mentálhigiénés, dietetikus, gyógytornász gyógyító megelőző 

ellátásához, tevékenységéhez. 

3. Felhatalmazza a Településellátó Szervezet igazgatóját, hogy megállapodást kössön Gödi 

Alapellátási Praxisközösségi Konzorcium képviselőjével az egészségügyi szolgáltatások 

bővítésének körében a vérvétel helyszíneinek és azok időtartamainak biztosításáról.  
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Felelős: Balogh Csaba polgármester, Garai Győző TESZ igazgató 

Határidők: 1. azonnal, 2. 2022. december 31., 3. 2022. április 15. 

 

3) Óvodai beiratkozás időpont-engedélyezésének kérelme 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Kizárólag arról van szó, hogy minden évben az óvodák tesznek egy javaslatot a 

beiratkozás időpontjára. Eredeti javaslatuk április 20., 21., 22. lett volna, de tekintettel a jogszabály 

általi előírásokra, illetőleg a Képviselő-testület ülésének időpontjára, sőt a kettő közötti intervallumra, 

május 2-3. napra módosítanánk. Az óvodák lehetőséget szeretnének kérni online beiratkozásra.  

 

Balogh Csaba: Kérdés, hozzáfűzni való? Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

57/2022. (III. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

a Göd Város Önkormányzata Gödi Kincsem Óvoda óvodavezetője és a Gödi Kastély Óvoda 

óvodavezetője 2022. 03. 23-án érkeztetett kérelmében javasolt 2022. szeptember 01-től 2023. 

augusztus 31-ig terjedő nevelési évre szóló beiratkozási időpontokat  

 

elfogadja. 

 

A Képviselő-testület döntése alapján az óvodai beiratkozás időpontjai az óvodavezetők javaslata 

szerinti 2022. május 02-03-i napokra kerül meghirdetésre, illetve a Képviselő-testület engedélyezi 

az online jelentkezési forma lehetőségének alkalmazását is.  

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Intézményi felelősök: Kocsis Katalin, Balkányi Nikoletta óvodavezetők 

Határidő: azonnal 

 

4) Javaslat Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

Balogh Csaba: Régóta alakítjuk a költségvetést. Jobban bonyolítva van a képviselői igények miatt, 

mint korábban voltak. Emberhiánnyal is küzdünk. Amennyiben nem akarja elfogadni a Képviselő-

testület az előterjesztést, megértem, ha van újabb igény pontosításra, kérem mondják meg a 

képviselők.  

 

Tóth János: Nem ahhoz ragaszkodunk, hogy ma döntsünk a költségvetésről. Jövő héten sor kerülhetne 

a Pénzügyi Bizottság ülésére, ahol többen vehetnénk részt. Javasoljuk ezt fő napirendi pontként. A 

testület nem jövő héten tartana rendest ülést, hanem az azutáni héten, kedden vagy szerdán. A jelenleg 

látható napirendek közül az alpolgármesterek kérdése, a Kft. további kérdése, a végelszámoló kapcsán 

pedig felhívást bocsájtott ki a Törvényszék. Az időbeli metódus elfogadható? A választás 

előkészületei lekötik a Hivatal munkáját, 40-45 fő a bevont kolléga. Hétfőn reggel 10 kolléga tud 

bejönni. Telefonon elérhetőek. A napirendi pont tárgyalásának elhalasztását javaslom. 

 

Balogh Csaba: Elfogadnánk a költségvetést, de újratárgyaljuk. A szükséges béremeléseket tegyük 

meg. 
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Tóth János: A költségvetést bármikor lehet módosítani, felülvizsgálni. Amennyiben ragaszkodik 

hozzá a jelenlévők többsége, akkor lehetne. 

 

Balogh Csaba: Szavazásra nem kell bocsájtani március 31-ig legalább egyszer? 

 

Markó József: Amennyiben szavazásra bocsájtod, nem lesz 2 szavazatod. 

 

Balogh Csaba: Szavazzunk.  

 

Markó József: Félkész anyagról akarsz szavazni? Vagyunk heten.  

 

Balogh Csaba: Érdemileg újratárgyaljuk hamarosan. Legalább a béremelést megkaphatnánk, az úgy 

is átmeneti gazdálkodás. 

 

Markó József: Ha ti elfogadjátok, akkor szavazzátok meg. Indokold meg, ha te magad sem tartod 

jónak.  

 

Tóth János: Szavazni lehet, megszavazni úgyse fogják. Nincs kötelezettsége.  

 

Balogh Csaba: Akkor az ülést lezárom.  

 

Balogh Csaba polgármester megköszönte a részvételt és a Képviselő-testület 2022. március 30. napi 

ülését bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Balogh Csaba Tóth János 

 polgármester jegyző 


