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Ügyiratszám: 09/138-10/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 13. napján 11:00 órakor 

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

 

Jelen vannak: a 2022. április 13. napján 09:00 órai kezdettel tartott képviselő-testületi ülés jelenléti íve 

szerinti személyek 

 

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli – nyílt – ülése 

 

Jegyzőkönyvvezető: Ficza Ákosné 

 

Balogh Csaba: Miután sikerült mindenkinek megnyugodnia, rendkívüli képviselő-ülést hívtam össze a 

maradék napirendi pontokra, melyet most megnyitok és megállapítom a határozatképességet. Nincs 

jelen Andrejka Zombor képviselő, aki távolmaradását előzetesen jelezte. Tehát a Szolgáltató Kft. utáni 

első pontokra, a védirat előterjesztésére, és amik korábban az egyebek napirendi pontok voltak, azoknak 

a napirendi megtárgyalására. Mindezek előtt viszont kérem szépen, hogy az eskütételét tegye meg 

Szilágyi László megválasztott alpolgármester. Ehhez kérem mindenkitől, hogy álljanak fel.  

 

Szilágyi László Lajos társadalmi megbízatású alpolgármester az alábbi esküt teszi, az eskütételt 

követően pedig arról esküokmányt ír alá: 

 

„Én, Szilágyi László Lajos becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármesteri 

tisztségemből eredő feladataimat Göd város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 

teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

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

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendet fogadta el: 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Védirat előterjesztése a 23/2019. (XI. 6.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatával 

összefüggésben indult nemperes eljárásban 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

2) Javaslat az Alapszolgáltatási Központ bővítésére vonatkozó TOP-Plusz-3.3.2-21. pályázat 

vonatkozásában a 34/2022. (III. 3.) Ök. határozat módosítására (kiegészítés) 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

3) A Neveleki Szomszédok Településrész Fejlesztési és Kulturális Egyesület 

ingatlanhasználati szerződésének módosítása  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) Védirat előterjesztése a 23/2019. (XI. 6.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatával 

összefüggésben indult nemperes eljárásban 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
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Balogh Csaba: Juditot, kérném meg, hogy foglalja össze, mi került bele a védiratba. 

 

dr. Nyitrai Judit (ügyvéd): Bizonyára emlékeznek rá, mert ennek a választási ciklusnak az első napjaiban 

történt az, hogy a helyi építési szabályzatnak a módosítására vonatkozó rendelethez az állami főépítész 

által kiadott záró szakmai vélemény visszavonásra került. Ezt követően a Képviselő-testületnek döntenie 

kellett arról, hogy ezt miként értelmezi. A testület egyeztetett, illetve a testületből megbízott tagok 

egyeztettek a Kormányhivatallal, és ennek alapján az Önkormányzat akkor úgy döntött, hogy a HÉSZ 

hatályba nem lépésére vonatkozó rendeletet alkot. Ebben az időfázisban a HÉSZ-t már a Képviselő-

testület még a megelőző önkormányzati ciklus végén elfogadta, de annak a hatályba lépésére ekkor még 

nem került sor. Mivel az állami főépítész arra hivatkozott, hogy a HÉSZ jogszabályba ütközik, olyan 

rendelkezései vannak, amelyeket ő korábban észrevételezett, ezért a testület úgy döntött, hogy nem 

lépteti hatályba ezt a rendeletet. Ezt követően az ATID Kft. egy telekalakítási eljárást indított egy évvel 

később, amiben a gödi jegyzőnek előzetes szakhatósági állásfoglalást kellett kiadnia arra vonatkozóan, 

hogy a telekalakítás az a HÉSZ rendelkezéseinek megfelel-e, vagy pedig sem. A kollegák, akik az 

építéshatósági jogkörben eljárva ezt véleményezték, az akkor hatályos HÉSZ-nek a rendelkezéseit 

vették alapul, ami ugye nem a hatályba nem lépéssel érintett, hanem az azt megelőző rendelet volt. 

Ennek alapján azt állapították meg, hogy a telekalakításnak jogi akadálya van, a megelőző HÉSZ ezt a 

típusú telekalakítást nem tette lehetővé. Az előzetes szakhatósági állásfoglalás alapján a 

Kormányhivatal, akinek a hatáskörébe tartozott a telekalakítás hatósági eljárásának a lefolytatása, 

elutasította a kérelmet, ami ellen az ATID Kft. keresetet indított a Budapest Környéki Törvényszék 

(közigazgatási bíróság) előtt. A bíróságon indítványozta a módosított, tehát az új HÉSZ hatályba nem 

léptetésére vonatkozó rendeletnek a felülvizsgálatát, arra hivatkozással, hogy a rendelet, ez a hatályba 

nem léptető rendelet nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, e körben hivatkozott részben a 

jogalkotási törvénynek a rendelkezéseire, részben pedig arra, hogy az állami főépítész az álláspontja 

alapján nem volt jogosult arra, hogy a záró szakmai véleményét visszavonja. Mi hivatkoztunk ebben a 

közigazgatási eljárásban, amiben a bíróság minket hivatalból perbe állított, arra, hogy ebben az 

eljárásban, tehát a Törvényszék előtt folyamatban lévő eljárásban nem képezi a jogvitának az alapját ez 

a hatályba nem léptető rendelet, mert nem az alapján kellett elbírálni a telekalakítást, hanem még a 

megelőző HÉSZ alapján. Ettől függetlenül a bíróság úgy döntött, hogy a Kúria elé terjeszti ennek a 

rendeletnek a vizsgálatát. Itt tartunk most. A Kúria felszólította az Önkormányzatot arra, hogy terjesszen 

elő védiratot. Ez egy külön eljárás, tehát ez egy nemperes eljárás. Ennek a nemperes eljárásnak a 

befejezéséig a közigazgatási per felfüggesztésre került. A védiratot előterjesztettük vagy elkészítettük, 

azt a Képviselő-testület elé megküldtük, amennyiben nincsen kérdés, akkor nem ismertetném külön a 

terjedelme miatt. Egy meghatalmazást szeretnénk kérni, vagy egy felhatalmazást arra, hogy ebben a 

nemperes eljárásban a védekezést az Önkormányzat előterjessze arra vonatkozóan, hogy a hatályba nem 

léptető rendelkezés, az megfelelt a jogszabályi előírásoknak.  

 

dr. Pintér György: Tegnap a Bizottság (Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság) tárgyalta, 

és egyhangú szavazással támogatni, elfogadni javasolta a Képviselő-testület részére. 

  

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

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

 

64/2022. (IV. 13.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy határoz, hogy Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Göd Város Helyi Építési 

Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról szóló 20/2019. (X. 10.) számú 

önkormányzati rendelet hatályba nem léptetéséről szóló 23/2019. (XI. 6.) önkormányzati 

rendeletének felülvizsgálatára irányuló a Kúria előtt Köf.5.007/2022. szám alatt folyamatban lévő 

eljárásban védiratot kíván előterjeszteni a határozat mellékletében foglaltak szerinti tartalommal. 

Felhatalmazza a polgármestert a védirat benyújtására és jogi képviselő meghatalmazására. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 64/2022. (IV. 13.) Ök. határozathoz: 
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2) Javaslat az Alapszolgáltatási Központ bővítésére vonatkozó TOP-Plusz-3.3.2-21. pályázat 

vonatkozásában a 34/2022. (III. 3.) Ök. határozat módosítására (kiegészítés) 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Ujlaki Anikó: A Képviselő-testület márciusi ülésen döntött az Alapszolgáltatási Központ bővítésére 

vonatkozó pályázat beadásáról. A pályázatot elkészítettük és a pályázat megköveteli, hogy ahol jelenleg 

nincsen demensellátás, ott a Képviselő-testület határozatban vállalja a demens személyek ellátását. Ez 

minimum két főt jelent. Legkorábban a 2023-as költségvetési évet érintené. 10 millió forint/két fő a bér 

és járulékköltség, 5 éves fenntartási idővel, de ezt a kötelezettséget csak nyertes pályázat esetén kell 

vállalni. 

 

dr. Pintér György: Némi vita után tegnap a Bizottság (Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 

Bizottság) ezt is támogatni, illetve elfogadni javasolja. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal egyhangúan elfogadta. 

 

65/2022.(IV. 13.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a 34/2022. (III. 3.) Ök. határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

A Határozat a következő szövegrészekkel egészül ki: 

1. Göd Város Önkormányzata nyertes pályázat esetén, férőhelybővítés keretében vállalja 

demens személyek ellátását (2 fő) is a Gödi Alapszolgáltatási Központban. 

2. Forrás: „Nyertes pályázat esetén a Gödi Alapszolgáltatási Központ 2023. évi és ezt 

követő költségvetéseiben (minimum 5 év fenntartási idő) tervezni szükséges plusz évi 

maximum 10 M Ft/2 fő bér és járulékköltséget.” 

 

A Határozat jelen módosítással nem érintett részei továbbra is érvényben maradnak. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

3) A Neveleki Szomszédok Településrész Fejlesztési és Kulturális Egyesület ingatlanhasználati 

szerződésének módosítása  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Mátyás, kérlek, előadod az előterjesztést?  

 

dr. Kondorosi Mátyás (ügyvéd): Az Egyesület az Önkormányzattal szerződést kötött. Az Egyesület kérte 

a szerződés módosítását. Pest Megye Önkormányzatától pályázati pénzt nyert az Egyesület, amit az 

ingatlanra kívánnak fordítani. Azonban ahhoz, hogy a pályázatnak megfeleljen az Egyesület, ehhez 

módosítani szükséges a szerződést. Az Önkormányzat Képviselő-testületének azt kell eldöntenie, hogy 

abban az esetben, ha az Egyesület felmondja az Önkormányzattal kötött szerződést, illetve egyéb okból 

nem tudja a fenntartási időszakban a fenntartási kötelezettségét ellátni, akkor ez esetben az 

Önkormányzat vállalja-e azt, hogy az üzemeltetési feladatokat a fenntartási időszakra ellátja, avagy nem. 

Gyakorlatilag ezért készült alternatív javaslat, amennyiben ezt nem kívánja az Egyesület ellátni, innen 

nincsen rá forrás, akkor a kérelem elutasítása indokolt. Amennyiben pedig nem, akkor az elkészült 

szerződés módosítása alapján ez a beruházás megvalósítható. 
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dr. Pintér György: Csak a pontosítás kedvéért, már tegnap is felmerült egy kis bizonytalansággal spékelt 

polémia, miszerint most közvetlen fizetési kötelezettsége nem keletkezik az Önkormányzatnak, csak 

abban az esetben, ha a pályázati forrásból származó fejlesztés során, vagy utána a fenntartási időszakban 

ők kilépnek a teljesítésből, akkor visszaszállnak az Egyesület által vállalt kötelezettségek az 

Önkormányzatra. Jó, így értelmeztük akkor némi bizonytalanság után. Csak jelzem akkor, hogy a 

Bizottságon elhangzott az, hogy amennyiben a fenntartási időszakban állna elő ez a helyzet, akkor egy 

lényegesen értékesebb ingatlan fölött diszponál már, hiszen azon megvalósul az a beruházás, egy most 

használhatatlan épületbe, addigra egy használható közösségi célokra bizonyára használható, értékesebb 

épület lesz. Tehát ilyen alapon a Bizottság is javasolta a testület számára elfogadni, egyhangú 

szavazással. 

 

dr. Kondorosi Mátyás: Annyi észrevételem lenne még, hogy a szerződés szerint az Egyesület féléves 

határidővel felmondhatja, tehát a szerződés megszüntethető. 

 

dr. Pintér György: Bocsánat, itt a 2-es számú határozati javaslatban felhatalmazza a polgármestert, a 

mellékelt módosító szerződés aláírására. Ugye itt a melléklet, ami az előterjesztés végén szerepel, arról 

kell dönteni, ha ennyi kiegészítést szabadna. 

 

dr. Kondorosi Mátyás: Gyakorlatilag annyira szükséges a módosítása a szerződésnek.  

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

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

 

66/2022. (IV. 13.) Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy határoz, hogy a Neveleki Szomszédok Településrész Fejlesztési és Kulturális Egyesülettel 

2021. szeptember 21. napján kelt megállapodást módosítja. Felhatalmazza a polgármestert a 

módosító szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba polgármester megköszönte a részvételt és a Képviselő-testület 2022. április 13-i 

rendkívüli ülését bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Balogh Csaba Tóth János 
 polgármester jegyző 


