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Ügyiratszám: 09/138-15/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 26. napján 09:00 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 – nyílt – ülése  

 

Jegyzőkönyvvezető: Ficza Ákosné 

 

Balogh Csaba: Köszöntök mindenkit. Határozatképesek vagyunk. Hives Gábor és Lőrincz László 

képviselők előre jelezték távolmaradásukat, Napirendi pontok sorrendjének módosítását fogom kérni, a 

jelenlévők kapjanak prioritást. A költségvetés elfogadása kihat a többi napirendi pont döntésére. Az 

összeférhetetlenséggel kapcsolatos napirendi pont levételét fogom javasolni a változatlan állapot miatt. 

Az elmúlt napokban a költségvetés újratervezése sok energiát lekötött. A fórumon kaptam egy új 

tervezést, miszerint tájfutás lehetőségét javasolja a szervező. A lakosságot kérem fel arra, hogyha 

vannak ötleteik, segítsék bővíteni a nyári programok lehetőségeit. A rétesháznál tartottunk egy lakossági 

fórumot Hlavács Judittal, ahol a forgalomrendezés szükségességét látjuk, amit táblák 

nyomatékosításával, parkolók kialakításával módosítanánk. Ennek koncepciója hamarosan 

előterjesztésre kerül. A lakossági fórumon kérték, hogy a Samsung körüli talajvizek kapcsán szakértők 

vegyenek részt a vizsgálatban. Megállapította a labor, hogy az MNP-től nem kell tartani. ami nem 

csökkenti azt a tényt, hogy vannak monitoringmérések, bár a mérőkútból nem mérnek. Kérnénk őket, 

hogy az elérhető mérési eredményt lehetőleg osszák meg. Másik érdekesség, hogy a koreai nagykövettel 

ebédeltem, aki közölte, hogy az állami szabályozások nagyon megengedőek, szigorításért lobbizik. 

Sorrendmódosító javaslatban annyit vennék még előre, hogy az eredeti 18. legyen a 2. 

 

Markó József: Javaslatom, hogy az eredeti 15. legyen a legutolsó, technikai okok miatt. 

 

Balogh Csaba: Befogadom az egyszerűség kedvéért.  

 

dr. Pintér György: Látom, hogy a VKB elnöki pozícióra van előterjesztés. Szilágyi László pozíciójának 

betöltésére mikor várhatunk előterjesztést? A Pénzügyi Bizottságnál így sokszor probléma a 

határozatképesség. 

 

Balogh Csaba: Amint kész van az előterjesztés és átnéztem az SZMSZ-t, összehívok egy rendkívüli 

ülést.  

 

Markó József: Tavaly év közben létrehozott egy bizottságot a testület, aminek a vezetője Szilágyi úr 

volt, ahol a polgármester úr a Kft.-vel folytatott tevékenységet vizsgálta volna a testület, a határidő lejárt. 

Vagy a vizsgálóbizottságot kell módosítani, vagy a határidőt, mert már Szilágyi úr státusza 

megváltozott.  

 

Szilágyi László: Már nem is lehetnék ott, összeférhetetlenség áll fenn. 

 

Balogh Csaba: Az is tárgyalásra kerül. Kérem, szavazzanak a napirend elfogadásáról.  

 

A Képviselő-testület 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta 

el: 

 

Napirendi pont(ok): 
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1) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

2) A Göd 8754 hrsz.-ú ingatlanon megvalósuló „Göd Nevelek Pacsi Park közösségi kert és 

ház tervezése, a rossz állapotú épületek elkerítése, a kert parkosítása, játszótér és 

pentanque-pálya megvalósításához tulajdonosi hozzájárulás kérése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

3) Javaslat Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

4) 2021. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

5) Javaslat a Göd Városi Könyvtár feladatainak, működési követelményeinek, gyűjtőköri 

szabályzatának, munkaterveinek és működésről szóló beszámolóinak jóváhagyására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

6) Javaslat a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadására  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester, Tót Zoltán tűzoltó parancsnok 

 

7) Tájékoztatás a 2021. évben elvégzett belső ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedési tervek 

vonatkozásában 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

8) Helyi rendeletek hatályon kívüli helyezése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

9) Óvodai csoportlétszám túllépése 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

10) A Samsung SDI bővítése miatt szükséges póterdő-telepítés pénzügyi elszámolása 

Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész 

 

11) Javaslat az alapellátásban dolgozó orvosok praxistámogatásának felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

12) Javaslat a „Gödi homokozók homokcseréje” tárgyú beszerzési eljárás lezárására  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

13) Javaslat szikkasztóárok ráccsal történő lefedésére az Őszapó utcában  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

14) A Dunakanyar Építő Korlátolt Felelősségű Társaság telki szolgalmi jog alapítása iránti 

kérelme 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

15) A Göd 20 hrsz.-ú ingatlan átruházási szándéka iránti kérelem 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

16) Tulajdonosi hozzájárulás a Balázsovits János Sportcsarnok lámpáinak korszerűsítéséhez 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  
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17) Kerékpár-szerelőpont létesítésére tulajdonosi hozzájárulás kérése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

18) Fülöp Zoltán képviselő Városfejlesztési és Környezetvédelmi bizottsági tagságának és 

elnöki tisztségének megerősítése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

19) „A Göd belterület 3255/2 hrsz. (2132 Göd, Jósika u. 14.) alatti ingatlan (vendéglátó egység 

Büfé üzemeltetés) bérbeadása” lezárása (zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 
20) Menedékesek lakhatási ügye Göd Város Önkormányzata szociális bérlakásaiban (zárt 

ülés) 

Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök 

 

21) Tájékoztatás szabálytalansági eljárás lezárásáról a KEHOP-1.2.1-18-2018- 00152 

azonosítószámú, „Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló 

programok megvalósítása Gödön” című projekt tekintetében (zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

22) A Göd belterület 8830, 8831, illetve a 8832 hrsz. szerinti ingatlanok tulajdonosainak 

kérelme, túlkerítés megszüntetése érdekében (zárt ülés) 

Előterjesztés: Tóth János jegyző  

 

23) Tájékoztatás a „Göd Város Önkormányzata részére belső ellenőrzési feladatok és belső 

ellenőrzési vezetői tevékenység elvégzésére” tárgyú feladatok ellátásával kapcsolatban 

(zárt ülés) 

Előterjesztő: Tóth János jegyző  

 

24) Tájékoztatás a Göd, Rákóczi Ferenc u. 144. sz. ingatlan csapadékvíz-elvezetése ügyében 

(zárt ülés) 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

25) A „Gödi Gyermekekért Díj” és a „Gödi Polgárok Egészségéért Díj” adományozása (zárt 

ülés) 

Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök 

 

26) Javaslat a „Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

nyertes vállalkozóval történő szerződéskötésre (zárt ülés) 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

27) Döntés perbelépésről a Pest Megyei Kormányhivatal PE-06/KTF/29568-35/2021. számú 

határozata ellen indított perben 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Egyebek: 

 

I. A 0211 hrsz.-ú területre vonatkozóan területrendezési hatósági eljárás megindítását 

megalapozó megállapodás jóváhagyása a tervezett napelempark létesítéssel 

összefüggésben 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

II. A volt golfpályára készült természetvédelmi kezelési terv véglegesítési határidejének 

módosítása 
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Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész 

 

III. Fedezet biztosítása a Göd belterület 6958/37 hrsz. alatti ingatlan megvásárlására (zárt 

ülés) 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Napirendi pont(ok) tárgyalása: 

 

1) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Az előterjesztéshez nincs kiegészítenivalóm, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra 

javasolja. 

 

Hlavács Judit: A jövőre nézve, a Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek van akut teendője, hogy jól 

működjön? A 194 ezer forintos eredmény nem nagy mozgásteret enged. 

 

dr. Hetényi Tamás (Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője): Nem célunk a nagy 

nyereség elérése, mind inkább a működőképesség megtartása. Jelenleg a nagy problémánk az, hogy 

nincs költségvetés. Nincs szerződésünk az illegális hulladékra, köztéri területek edényzetének ürítésére, 

valamint a zöldhulladékra sem. Ez 25 millió forint kintlévőséget okoz, lassan működésképtelenekké 

válunk. Koncesszióban keressük jövőjét a cégnek. Hétfőn megyek az FKF-hez tárgyalni, azután tudok 

referálni, hogy a 2023. július elsejét követő időszakra milyen lehetőségeink vannak a működésünkre. 

 

Vajda Viktória: A közterület szemeteskukáiról én is sok panaszt hallok. Rengeteg felhalmozott szemét 

van, nem fér már a kukákba. Számíthatunk az edényzetek ürítésére? 

 

dr. Hetényi Tamás: A köztéri szemétszállítóknak van egy ürítési programja. Sokszor találkozunk idegen 

hulladékkal, a kommunális hulladéktárolóban fekete zsákokban kihelyezettel szeméttel. A másik 

probléma az, ahol vállalkozások vannak, aránylag nagy a helyszíni fogyasztás, akik nem rendelkeznek 

saját, szerződött hulladékedényzettel. Erre az Önkormányzatnak kellene felszólítást adni, miszerint 

szerződjenek le megfelelő méretű edényzetre. 

 

Balogh Csaba: Nagyon jó konstruktív javaslat. A jegyzőt és az aljegyzőt kérem fel arra, hogy nézzenek 

rá egy rendeletet. Az embereknek van szándéka az igényességre, csak kapacitás nincs, egyelőre. Kérem 

a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

92/2022. (V. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

elfogadja a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (cím: 2132 Göd, Duna út 5., adószáma: 

24384135-2-13, cégjegyzék száma: 13-09-164566) 2021. évi működéséről szóló beszámolóját az 

alábbi mérlegfőösszeggel és adózott eredménnyel: 

 

Mérlegfőösszeg: 108.238 eFt 

Adózott eredmény: 194 eFt 

 

A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. adózott eredményét az eredménytartalékba helyezi.  

 

Felelős: ügyvezetők, polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 
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Határidő: azonnal 

 

dr. Pintér György: Nem csak a beszámolót fogadtuk el, hanem az eredményt is. 

 

2) A Göd 8754 hrsz.-ú ingatlanon megvalósuló „Göd Nevelek Pacsi Park közösségi kert és ház 

tervezése, a rossz állapotú épületek elkerítése, a kert parkosítása, játszótér és pentanque-pálya 

megvalósításához tulajdonosi hozzájárulás kérése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Korábban volt döntés arról, hogy felhasználható a pályázaton elnyert összeg. Nagyon jó 

kezdeményezés. Példamutató eljárás, hogy nem csak a város tehet a lakosokért, hanem a lakosok a saját 

környezetükért.  

 

Hlavács Judit: A határozati javaslatban nem szerepel, hogy a hivatali szakvéleményt figyelembe kell 

venni. A főkertész javaslatait vegyük figyelembe, folyamatos egyeztetés szükséges a szakemberek és a 

helyi intézmények között. 

 

Balogh Csaba: A közös szerződésben már benne van. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 10 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 

 

93/2022. (V. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy határoz, hogy tulajdonosi hozzájárulást ad a Neveleki Szomszédok Településrész Fejlesztési 

és Kulturális Egyesület (székhelye: 2132 Göd, Őszapó utca 5., nyilvántartó hatóság neve: Budapest 

Környéki Törvényszék, nyilvántartási száma: 13-02-0006822., adószáma: 18727786-1-13., 

statisztikai számjele: 18727786-9499-529-13., képviseli: Báli Péter elnök) részére, a Dunakeszi 

Járási Hivatal Járási Földhivatala által nyilvántartott Göd belterület 8754 hrsz. alatt 

nyilvántartott, az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező, 1445 m2 alapterületű, 

természetben a 2132 Göd, Pacsirta utca 1. szám alatt található, gazdasági épület, udvar 

megnevezésű ingatlanon az épület elkerítésére, a kert parkosítására, játszótér és pétanque-pálya 

létesítésére és a kivitelezési munkák megkezdéséhez. A beruházás Pest Megye Önkormányzatánál 

pályázati úton az Egyesület által nyert 24 689 000 Ft támogatásból valósul meg. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

3) Javaslat Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Február 15-én egy előzetes, kétlépcsős tervezetet nyújtottam be, ami nem volt 

elfogadható a jelentős működési hiány miatt. Nem csak az IPA-t, hanem egyéb adókat is elvesztettük, 

maradványainkat éljük fel. Kértem a képviselőket, a Pénzügyi Bizottságot, hogy állítsanak össze egy 

fontossági sorrendet. A testület kérte, hogy április 3-a után legyen elfogadva a rendelet. Minden 

módosító javaslatot elfogadtam, ami a magasabb rendű jogszabályoknak nem mondott ellent. Újabb 

javaslatok érkeztek, ami már most megmutatja, hogy miért lett volna érdemes akkor elfogadni a 

költségvetést. Május 26-a van, el kéne fogadni a költségvetést, aminek a határideje március 15. volt. A 

TESZ is kijavította hibáit. Jelenleg szabályos és elfogadható a költségvetés. Fontos, hogy elfogadjuk, 

mert a jelenlegi államháztartási törvény miatt nem lehet új megrendeléseket leadni, csak amik a város 

működéséhez elengedhetetlenek. További hatása, hogy nyomást gyakoroljon a Képviselő-testületre, 

mert működésképtelenné válunk. Március óta visszatartja az állam a folyósításokat, likviditási 

problémákat okoz hamarosan. Jelenleg a tavalyi évről használjuk fel a maradványt, ami hamarosan 
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elfogy. Van egy bő 1,1 milliárdos költségvetési hiány, a Hivatal nem tudja kompenzálni. Az előzetes 

jegyzői becslések alapján körülbelül 600 millió forintot meg tudunk spórolni. Ez sem közelíti meg a 

működési hiányt, amit muszáj lesz, hogy az állam kompenzáljon. Kifejezetten a határozati szövegben is 

szerepel, hogy az a döntés nem akadályozhatja meg a meglévő szolgáltatásoknak a fenntarthatóságát. 

Állásfoglalást várunk az államtól. Szeretném kihangsúlyozni, hogy nem tudok megrendeléseket 

elindítani, akkor sem, ha már határozatot hozott a Képviselő-testület. Legalább rendelet formájában 

legyen elfogadva a költségvetés. Hónapos csúszásokat vonz maga után. Bármilyen módosítási javaslat 

van, be lehet adni utána is.  

 

Szilágyi László: Tegnap délután érkezett meg az előterjesztés a költségvetésről, ennyi idő nem elegendő 

átolvasni. Javaslatom egy rendkívüli testületi ülés jövő hétre.  

 

Balogh Csaba: Jelentős változás nem történt a legutóbbi előterjesztéshez képest. Pontosítások történtek. 

Adhatok 20 perc olvasási szünetet, de súlyos következményei lennének a halasztásnak.  

 

Hlavács Judit: A Pénzügyi Bizottság milyen döntést hozott?  

 

Markó József: Az 5. § (9) bekezdése szerint ellentmondó a megfogalmazás. Az alapkérdés az, hogy az 

intézmények kapnak egy adott bérkeretet a létszámhoz. Pénz jóváhagyásáról testületi jóváhagyással 

lehessen gazdálkodni. Az 5. § (5) bekezdése szerint nem mindig működhet így, ha az 5. § (14) bekezdése 

szerint az összeghatár meg van határozva. Javaslatom, hogy kössük meg 10 millió keretig évesen, amit 

majd évente a testület megszavazza, ne legyen korlátlan. Továbbá nem szerepel a Gödi Körkép 

költségvetése sem, keretet sem tervezett rá, pedig van igény a helyi újságra. A bevezető szöveg alapján 

az adókat elvették Gödtől, ami félig igaz. A polgármester módosító javaslatait nem látom. Eddig konkrét 

döntések nem születtek, megbeszélésre sem kerültek. Azt gondolom, hogy nincs szándéka a testületnek, 

hogy az adókulcsokat megemeljük, mert nincs ilyen döntés a testület részéről. Jegyző úr javasolta 5 

fővel csökkenteni a Hivatal dolgozóinak létszámát, határozati javaslat formájában nem történt meg, így 

is le van maradva munkában a Hivatal. A lényeget ezek nem érintik, ettől egy költségvetés elfogadható 

lenne. Nehezen fog menni, hogy 1 milliárd forintot kapjunk hosszú távon az államra hagyatkozva. Ezek 

elérhetetlenek ésszerű határokon belül. 

 

Balogh Csaba: Bérgazdálkodás kérdéséhez annyit mondanék, hogy az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint 

önálló gazdálkodást kéne biztosítani. Ez tipikusan az, hogy a magasabb jogszabály miatt nem tudtuk 

beépíteni. Nem lehet költségeket úgy vállalni, hogy nincs bevétel. A polgármesteri meghatalmazás 

esetében, ha az „esetenként” szó nem szerepel, akkor ellentmondásossá válik, így „esetenként” legyen, 

mert ellehetetleníti a Hivatal munkáját. A maximum 10 millió vállaláshoz úgy járulok hozzá, hogy 10 

millió feletti beruházásokat nem tehetnénk meg, ilyenkor minden esetben össze kéne hívni egy 

rendkívüli ülést, ez nem megoldás. A költségvetés elfogadása a legfontosabb. A Gödi Körkép költsége 

be lett tervezve, dologi kiadások között szerepel, nem név szerint. Az elvett adók visszafolynak a 

Megyétől. Optimista hozzáállás azt jelenti, hogy a működésünkre nem tudjuk felhasználni. Nem tudunk 

pályázni sem. Ma adok Szilágyi úrnak Pest Megyéhez meghatalmazást, hogy próbálja meg. Az állami 

támogatás esetében az lenne a kézzelfoghatóbb, hogy ha nem hagyhatja a szolgáltatásaink működésének 

akadályoztatását. Konkrét módosítók nem érkeztek, hanem szóban megfogalmazott javaslatok voltak, a 

határozati javaslatot elfogadtattam volna. Az adók emelése nem evidens, erre nincs lehetőség. Az 5 

álláshely betöltésére volt javaslat. A hivatali SZMSZ-be le volt írva, hogy csökkentsük az álláshelyeket, 

nem fogadta el a testület a jelen bevétele miatt. Új javaslatokat lehet tenni.  

 

Vajda Viktória: Konkrét tény, hogy elvették az adóinkat, az ad-hoc, hogy mit kapunk vissza adó 

formájában. Az Alkotmánybíróság nem lehetetlenítheti el a város működését. Azt érzem, hogy ,,kákán 

is csomót keresés” zajlik.  Semmi nem zavarná elfogadni a költségvetést, felesleges hetente összeülni. 

Lejárató kampányok vannak a város rovására, aminek a megválasztott képviselője. 

 

Markó József: Amennyiben a Megyénél születnek Gödöt érintő előterjesztések, szívesen megismernénk.  

 

Vajda Viktória: Konkrétan ki lett küldve.  
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Markó József: Bárki tehet javaslatot, csak kinek a megbízásából, kinek az érdekében vagy tartalmában 

egyeztetve teszi meg? Szeretnénk látni, hogy Gödöt képviseli vagy a Momentumot? A költségvetés 

megalkotása és elfogadása a kisebbségnek vagy a többségnek a dolga. Én nem tennék felelőssé senkit 

semmilyen kérdésben. Ha olyan döntés születne meg, ami árt a városnak, a bevált eszközöket 

használjuk. A képviselőnek az adott testületi ülésen a kérdések 75%-ban kell részt vennie. Ezért kértem, 

hogy az utolsó pont legyen az a bizonyos napirendi pont. 

 

Vajda Viktória: Szeretném felfrissíteni Markó úr memóriáját. Beküldtem a javaslatot, vártam a 

hozzászólásokat, Szilágyi úr tett egyedül konstruktív javaslatot. Kikérem magamnak, hogy ilyet mond. 

Egészen cinikus, hogy hol van kisebbség és hol van többség, és milyen áron érték el.  

 

Markó József: Önök nyerték a választást, nem tudom, miről beszél. 

 

Tóth János: Szeretném hangsúlyozni, hogy nem a jelenleg Hivatalban dolgozók létszámát szeretném 

csökkenteni. A be nem töltött álláshelyek számával szeretnénk csökkenteni a 2019-es létszámra. 66 főről 

62 főre csökkentenénk a létszámot. Bizonyos feladatokat jelenleg sem tudunk ellátni, amivel sem a 

Képviselő-testület, sem a lakosság nem lehet teljes egészében elégedett. Van elmaradt feladatunk, a 

többség véleményét a Hivatal munkájával összefüggésben nem ismerjük. A lakosság is egyre több 

kéréssel keres meg, ami nem a Hivatal feladata. A jövő költségvetésével kapcsolatban, a jelenlegi ez 

évben látható költségvetés az előző évi pénzmaradvány és az állami támogatások függvényében 

végrehajtható. Még a nyáron el kell kezdeni a jövő évi zéró alapú tervezést is. A jelenlegi adórendszert 

nem lehet változatlanul megőrizni. Korábban volt egy minimális fizetési kötelezettség, ami 300 milliós 

bevételt jelenthet. A Bizottság javaslatai szükségesek, együtt kell dolgoznunk.  

 

Hlavács Judit: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérném. Előremutatónak látnám, hogy valakinek 

módosító javaslata lenne, az konkrétan mondja és szavazzunk róla. Remélem, akik ebben a teremben 

vannak, Göd városért ülnek itt. A további napirendi pontok a költségvetés elfogadásától függenek. 

Amennyiben nem jó a költségvetés, akkor ne fogadjuk el. 

 

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

tárgyalásra alkalmasnak ítélte. Folyamatos nyomás érkezik a másik oldalról, hogy el kéne fogadni. 

Február 15-én nem lett a törvénynek megfelelő módon benyújtva, 68 nap késésnél tartunk a határidőhöz 

képest. Ráadásul már decemberben jeleztem, technikai aspektusból segítettem, hogy a folyamat 

haladjon. Önkormányzati létszámmal kapcsolatban tettem konkrét javaslatot, polgármester úr fel sem 

tette szavazásra. Egy társadalmi megbízatású alpolgármester minek számít létszám szempontjából? Arra 

sem kaptam választ. A 66-os létszám össze lett kapcsolva az SZMSZ által, gond nélkül elfogadhatta 

volna. A jövő szempontjából, a „takarékosság” szó nem szerepel, fontos lenne. Ki ellenőrizte a 

költségvetést? A könyvvizsgáló a zárszámadáshoz kell. Tele van pontatlansággal. Nem mi okoztuk az 

időprést.  

 

Balogh Csaba: A létszámmal kapcsolatban, a társadalmi megbízatású alpolgármester, félállásnak számít 

és az Önkormányzat alkalmazottja.  

 

dr. Pintér György: Ki az a 4 ember? 

 

Balogh Csaba: Az egyik ember 2 félből áll, miszerint van egy referens, én, és egy betöltetlen álláshely, 

ami Lukácsi Bálintnak lett létrehozva.  

 

dr. Pintér György: Ezekről nem született szavazás, pedig javaslatot is tettem.  

 

Andrejka Zombor: El vagyok keseredve. Azon túl, hogy nem volt összeállítva időben a költségvetés, 

azóta többször elő lett állítva. Én úgy látom, hogy a Pénzügyi Bizottság nem tudta időben beadni. Ha 

nem fogadjuk el a jelenlegi költségvetést, nem lesznek megoldva a legfontosabb igények: fűkaszálás, 

szennyvíz elszállítása, a köztéri hulladék elszállítása sem. 
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dr. Pintér György: Az hangzott el, hogy a polgármester nem állította össze időben a költségvetést. A 

törvény világosan elmondja, hogy a jegyző feladata összeállítani, beterjeszteni a polgármester feladata.  

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 4 „igen”, 2 „nem”, 4 „tartózkodás” szavazattal nem alkotta meg Göd Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletet. 

 

 

4) 2021. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Vajda Viktória képviselő elhagyta az üléstermet. 

 

Tóth János: Tegnap megérkezett a zárszámadás szöveges és táblázatos értékelésével összefüggő 

könyvvizsgálói jelentés. A testületi ülést megelőzően kiküldtem mindenkinek a könyvvizsgáló által 

aláírt változatot is. Arról szól, hogy az előző évi beszámolót változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 

 

dr. Pintér György: 23-án lett kiküldve. A Bizottság (Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 

Bizottság) tárgyalta, a könyvvizsgálói jelentés alapján és abból kiindulva, a könyvvizsgáló szerint a ’21 

évi teljesítésről megbízható, valós képet ad, elfogadni javasolja a testületnek. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

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

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2022. (...) önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet végrehajtásáról 

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: 

A zárszámadás bevételei és kiadásai 

1. § 

A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetés összes teljesítésének 

bevételi főösszegét 6 983 945 eFt-ban állapítja meg. 

a) Költségvetési bevételek összege: 3 647 672 eFt 

b) Finanszírozási bevételek összege: 3 336 273 eFt 

2. § 

(1) A Képviselő- testület Göd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetés összes teljesítésének 

kiadási főösszegét 4 791 030 eFt-ban állapítja meg. 

a)  Költségvetési kiadások összege: 4 677 750 eFt 

b)  Finanszírozási kiadások összege: 113 280 eFt 

(2) A költségvetés teljesítésének részletezését a 1-24. sz. mellékletek mutatják be. 

Göd Város Önkormányzata gazdálkodó intézményeinek zárszámadási bevételei és kiadásai 
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3. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek teljesítését 6 440 454 eFt-ban állapítja meg. 

4. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak teljesítését 4 298 336 eFt-ban állapítja meg. 

5. § 

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítését 490 785 eFt-ban állapítja meg. 

6. § 

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítését 479 348 eFt-ban állapítja meg. 

7. § 

A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételeinek teljesítését 799 101 eFt-ban állapítja meg. 

8. § 

A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadásainak teljesítését 777 942 eFt-ban állapítja meg. 

9. § 

A Képviselő-testület a Bölcsőde bevételeinek teljesítését 260 412 eFt-ban állapítja meg. 

10. § 

A Képviselő-testület a Bölcsőde kiadásainak teljesítését 256 927 eFt-ban állapítja meg. 

11. § 

A Képviselő-testület a Kastély Óvoda bevételeinek teljesítését 379 256 eFt-ban állapítja meg. 

12. § 

A Képviselő-testület a Kastély Óvoda kiadásainak teljesítését 377 176 eFt-ban állapítja meg. 

13. § 

A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda bevételeinek teljesítését 325 821 eFt-ban állapítja meg. 

14. § 

A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda kiadásainak teljesítését 324 234 eFt-ban állapítja meg. 

15. § 

A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ bevételeinek teljesítését 151 343 eFt-ban állapítja 

meg. 

16. § 
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A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ kiadásainak teljesítését 143 579 eFt-ban állapítja 

meg. 

17. § 

A Képviselő-testület a Könyvtár bevételeinek teljesítését 42 810 eFt-ban állapítja meg. 

18. § 

A Képviselő-testület a Könyvtár kiadásainak teljesítését 42 112 eFt-ban állapítja meg. 

19. § 

A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház bevételeinek teljesítését 74 464 eFt-ban állapítja 

meg. 

20. § 

A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház kiadásainak teljesítését 71 877 eFt-ban állapítja 

meg. 

2021. évi költségvetési maradvány 

21. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi módosított költségvetési maradványát 2 192 915 eFt-

ban hagyja jóvá az alábbi részletezés szerint: 

a) Önkormányzat (intézmény) 2 142 117 eFt 

b) Polgármesteri Hivatal 11 437 eFt 

c) Településellátó Szervezet 21 159 eFt 

d) Bölcsőde 3 486 eFt 

e) Kastély Óvoda 2 080 eFt 

f) Kincsem Óvoda 1 587 eFt 

g) Alapszolgáltatási Központ 7 765 eFt 

h) Könyvtár 697 eFt  

i) József Attila Művelődési Ház 2 587 eFt 

Záró rendelkezések 

22. § 

A rendelet részét képezi az 1-28. számú melléklet, amely tartalmazza az összes intézmény adatait is. 

1. 1. melléklet - Göd Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2021. év 

2. 2. melléklet -Göd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése bevételi előirányzatainak 

teljesítése 

3. 3. melléklet - Göd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése kiadási előirányzatainak 

teljesítése 

4. 4. melléklet - Göd Város Önkormányzata 2021. önkormányzati működési támogatások teljesítése 

5. 5. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett közhatalmi 

bevételek teljesítése 

6. 6. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett működési bevételek 

teljesítése 

7. 7. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett felhalmozási 

bevételek teljesítése 
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8. 8. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű 

működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek teljesítései 

9. 9. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű 

felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek teljesítései 

10. 10. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett személyi 

juttatások és járulékok teljesítése intézményenként 

11. 11. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett dologi kiadások 

teljesítése intézményenként 

12. 12. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű 

működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások teljesítése 

13. 13. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű 

felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások teljesítése 

14. 14. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi tartalék előirányzata 

15. 15. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok 

előirányzatainak teljesítése feladatonként 

16. 16. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet 

és intézményein belül tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként 

17. 17. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett beruházási 

feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként 

18. 18. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet 

és intézményein belül tervezett beruházási feladatok előirányzatai feladatonként 

19. 19. melléklet - Összefoglaló kimutatás Göd Város Önkormányzata által 2021. évben támogatott 

Alapítványokról 

20. 20. melléklet - Helyi adórendeletek, valamint a gépjárműadó törvény előírásai alapján biztosított 

önkormányzati adókedvezmények és mentességek (a 2021. évi adatok alapján) – figyelemmel az 

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletre 

21. 21. melléklet - Kimutatás a 2021. évre tervezett közvetett támogatások teljesítéséről 

22. 22. melléklet - EU-s támogatással megvalósuló projektek a 2021. évi költségvetésben 

23. 23. melléklet - 2021. évi Mérleg eszközök – intézményi, összesen 

24. 24. melléklet - 2021. évi Mérleg források – intézményi, összesen 

25. 25. melléklet - 2021. évi Költségvetési jelentés – intézményi, összesen 

26. 26. melléklet - 2021. évi Maradványkimutatás – intézményi, összesen 

27. 27. melléklet - 2021. évi Eredménykimutatás – intézményi, összesen 

28. 28. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében teljesített létszám 

23. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 
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1. melléklet
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2. melléklet 
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3. melléklet 
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4. melléklet 
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5. melléklet 
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6. melléklet 
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7. melléklet 
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8. melléklet 
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9. melléklet 
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10. melléklet 
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11. melléklet 
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12. melléklet  
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13. melléklet 
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14. melléklet  
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15. melléklet  
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16. melléklet 
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17. melléklet 
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18. melléklet 
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19. melléklet 
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20. melléklet  
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21. melléklet 
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22. melléklet 
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23. melléklet 
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24. melléklet 
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25. melléklet
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26. melléklet 
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27. melléklet 
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28. melléklet 
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5) Javaslat a Göd Városi Könyvtár feladatainak, működési követelményeinek, gyűjtőköri 

szabályzatának, munkaterveinek és működésről szóló beszámolóinak jóváhagyására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Sajnálatos dolog, hogy ennyit csúsztak a beszámolók. 

 

Szabóné Hegyi Valéria (könyvtárvezető): A 2019-2020. és a 2021. évi szakmai működésről és az ehhez 

tartozó munkatervről készült beszámolóról van szó. Minden évben be kell adni az előző évet, a pandémia 

miatt elmaradt 2 év leadása, ezt szeretném pótolni. A gyűjtőköri szabályzatunk létezett korábban az 

SZMSZ mellékleteként. Ott fel vannak sorolva a konkrét folyóiratok megőrzési határidői, és történt egy 

alapítóokirat-módosítás is. Jól lehet, hogy utólag adtam be a kiegészített gyűjtőköri szabályzatokat, 

illetve a beszámolókat és működési terveket, de ezek a dokumentumok csak fenntartói jóváhagyással 

érvényesek.  

  

Vajda Viktória képviselő visszatért az ülésterembe. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

94/2022. (V. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

az általa alapított és fenntartott Göd Városi Könyvtár (székhely: 2131 Göd, Pesti út 72., adószám: 

16798801-1-13)  

 

a) feladatait, valamint a könyvtár működésével kapcsolatban megfogalmazott elvárásokat és 

követelményeket a melléklet szerinti tartalommal határozza meg,  

 

b) 2022. január 1. napján hatályba lépett Gyűjtőköri Szabályzatát jóváhagyja,  

 

c) 2020. évi és 2021. évi szakmai munkaterveit jóváhagyja, 

 

d) 2019. évi, 2020. évi és 2021. évi szakmai beszámolóit jóváhagyja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert az a) pont szerinti dokumentumok fenntartó képviseletében 

történő aláírására.  

 

Felelős: polgármester  

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal  

 

Melléklet a 94/2022. (V. 26.) Ök. határozathoz: 
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95/2022. (V. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

az általa alapított és fenntartott Göd Városi Könyvtár (székhely: 2131 Göd, Pesti út 72., adószám: 

16798801-1-13) 2022. évi szakmai munkatervét jóváhagyja.  

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

6) Javaslat a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadására  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester, Tót Zoltán tűzoltó parancsnok 

 

Balogh Csaba: Nincs itt az őrnagy úr, így én vezetném fel az előterjesztést. Kifejezetten Gödre 

vonatkozóan a változás legnagyobb aktivitása a 2020-as év volt a viharkár miatt. A 2021-es év sokkal 

békésebb volt, képzésekre fókuszáltak. Az önkéntes gödi tűzoltók között van a legtöbb, aki sikeres 

vezetői vizsgát tett.  

 

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

támogatta. Az őrnagy úr kifejezetten kiemelte, hogy nagyon jó az együttműködés a gödi csapattal. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

96/2022. (V. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót 

elfogadja.  

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

7) Tájékoztatás a 2021. évben elvégzett belső ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedési tervek 

vonatkozásában 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Tóth János: A 2021-ben elvégzett belső ellenőrzések az ellenőrzött szervekkel kapcsolatban 

megállapításokat tartalmaztak. Ezzel összefüggésben intézkedési tervek készítésére szólította fel a belső 

ellenőrzés alapján a Hivatal, a jegyző az ellenőrzött szerveket. Az intézkedési tervek elkészültek, kivétel 

a Gödi Nonprofit Szolgáltató Kft. intézkedési terve. 

 

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

elfogadni javasolja. A dátumokból kiindulva, kérjük, hogy szeptemberre álljon elő beszámolóval a 

végrehajtott intézkedésekről. Ha szükséges, intézkedést kérünk, a testület felől javaslattal élünk. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

A Képviselő-testület 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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97/2022. (V. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a melléklet szerinti intézkedési tervekkel kapcsolatos tájékoztatást 

elfogadja. 

 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
 

Melléklet a 97/2022. (V. 26.) Ök. határozathoz: 
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8) Helyi rendeletek hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Kaptunk egy felhívást a Kormányhivataltól, miszerint az állattartással kapcsolatos 

rendeletünket helyezzük hatályon kívül, mert ellentmondásban van magasabb jogszabállyal. Nem 

korlátozhatjuk a háziállatok számát. Mivel kérték, hogy ezt tegyük meg, én is kértem, hogy 1991. évi 

rendeletben lévő, piaccal kapcsolatos jogszabályt is helyezzük hatályon kívül, mert az sem állja meg a 

helyét manapság. 

 

Tóth János: Az állattartással összefüggő helyi szabályokról szóló rendelet nem azt jelenti, hogy 

mindenki úgy tart állatot, ahogy szeretne. Az állattartást nem korlátozhatjuk, de a körülményeit 

meghatározhatjuk. Az állattartás szabályai a magasabb szintű jogszabályok által szabályozottak. Normál 

körülmények között vegyük figyelembe mások igényeit is, a szomszédjogokat is beleértve. Bármennyire 

is város Göd, egyfajta vidéki hangulata van. Az állattartás körülményei miatt bárki felelsőségvonásra 

kerülhet.  

 

Szilágyi László: Van is egy panasz ezügyben. Kérem, hogy vizsgálják ki alaposan.  

 

dr Pintér György: Bizottság támogatta, elfogadni javasolja. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

6/2022. (...) önkormányzati rendelete 

a piaci helyfoglalás rendjéről és a piaci helypénz díjakról szóló 24/1991. (VIII. 28.) 

önkormányzati rendelet, valamint az állattartás helyi szabályozásáról szóló 23/1999. (XI. 3.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti a piaci helyfoglalás rendjéről és a piaci helypénz díjakról szóló 24/1991. (VIII. 28.) 

önkormányzati rendelet. 

2. § 

Hatályát veszti az állattartás helyi szabályozásáról szóló 23/1999. (XI. 3.) önkormányzati rendelet. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

 

 

 

Tóth János 

jegyző 

 

 

Csányi József képviselő elhagyta az üléstermet. 
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9) Óvodai csoportlétszám túllépése 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Mindkét óvoda jelezte a Hivatal felé a beiratkozást követően, hogy nagy a 

túljelentkezés. Az Alapító okirat tartalmazza a megengedett létszámot, ebben az esetben túllépés 

történik. A köznevelési törvény 25. § (27) bekezdése alapján, maximum 20%-kal túlléphető a maximális 

csoportlétszám. Minden évben megtörténik. A csoportok négyzetméterét tekintve jelennek meg ezek a 

csoportlétszámok. 2 határozatot kell figyelembe venni a 2 óvoda tekintetében. 

 

Szilágyi László: Magam részéről elfogadom. VKB-n is szóba jött a téma. Új óvoda építésén el kéne 

gondolkozni. Tehát, ha megépül az új általános iskola, egy új óvoda megépülési lehetőségét is vegyük 

figyelembe. 

 

Balogh Csaba: Erre reflektálnék, a Kék-Duna csoportszobái alkalmasak lennének erre. Tuzson Bencével 

(országgyűlési képviselő) beszéltem a választások előtt, hogy segítsen, nem kaptam választ. 

 

Hlavács Judit: Az óvodai férőhely 20 éve probléma Gödön. Az Oázis lakóparkban ezzel kellett volna 

kezdeni. Nem látom, hogy a gödi Önkormányzatnak hamarosan lenne erre lehetősége. 

 

Csányi József képviselő visszatért az ülésterembe.  

 

dr. Pintér György: A Megye potenciális forrás volt, mikor egy pályázati lehetőség volt rá. Az óvódáknak 

nem is a felújítását támogatták, hanem a kapacitás bővítését. Korábban felmerült egy ötlet, hogy egy 

építendő iskola mellé óvodát tenni. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy fogadják el egybe a két határozatot. 

 

A Képviselő-testület 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

98/2022. (V. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

mint az intézmény fenntartója a 2022/23. nevelési évben az alábbiak szerint engedélyezi a Gödi 

Kincsem Óvoda csoportjai maximális létszámának túllépését: 

 

 Csoport megnevezése Férőhely (m2) 

szerint 

Engedélyezett 

maximális férőhely 

Túllépés 

mértéke 

1. Méhecske (kiscsoport) 25 25 - 

2. Napocska (vegyes) 25 25 - 

3. Csillag (középső) 25 27 +2 

4. Halacska (vegyes) 25 26 +1 

5. Csiga (középső) 25 27 +2 

6. Margaréta (kiscsoport) 25 25 - 

7. Pillangó (vegyes) 25 26 +1 

8. Cinke (nagycsoport) 25 27 +2 

9.  Szívecske (nagycsoport) 25 27 +2 

10. Mókus (vegyes) 25 25 - 

11.  Pingvin (középső) 25 27 +2 

12.  Katica (kiscsoport) 21 21 - 

13.  Süni (nagycsoport) 25 27 +2 

14.  Nyuszi (nagycsoport) 19 20 +1 

15.  Bóbita (vegyes) 25 27 +2 
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16.  Montessori (vegyes) 25 26 +1 

 Összesen:  390 408 18 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

99/2022. (V. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

mint az intézmény fenntartója a 2022/23. nevelési évben az alábbiak szerint engedélyezi a Gödi 

Kastély Óvoda csoportjai maximális létszámának túllépését:  

 

 Csoport megnevezése Férőhely (m2) 

szerint 

Engedélyezett 

maximális férőhely 

Túllépés 

mértéke 

1. Pillangó csoport 25 26 +1 

2. Csiga csoport 25 26 +1 

3. Béka csoport 25 26 +1 

4. Ibolya csoport 25 26 +1 

5. Tulipán csoport 25 25 - 

6. Hóvirág csoport 25 27 +2 

7. Süni csoport 25 27 +2 

8. Mókus csoport 25 25 - 

9.  Holdacska csoport 21 25 +4 

10. Mackó csoport 21 25 +4 

11.  Katica csoport 21 26 +5 

12.  Micimackó csoport 20 25 +5 

13.  Napsugár csoport 20 25 +5 

14.  Halacska csoport 20 25 +5 

15.  Pitypang csoport 25 19 - 

16.  Csillag csoport 21 18 - 

 Összesen:  369 396 +36 

 

 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10) A Samsung SDI bővítése miatt szükséges póterdő-telepítés pénzügyi elszámolása 

Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész 

 

Giczy B. Zsuzsanna: 2018-ban döntést hozott a Kormány a Göd város területén található egyes 

földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról és a terület fejlesztéséhez szükséges 

intézkedésekről. Ennek következtében Göd város 25 hektárnyi erdőt veszített el. A jogi póterdősítés 

megtörtént, de nem a város közigazgatási határain belül, így a város támogatásért folyamodott a 

Kormányhoz 546.545 eFt értékben. A tervezett és a tényleges költségek a táblázatból leolvashatók. 

Látszik, hogy ingatlanvásárlásra a tervezettnél többet kellett fordítania a városnak, de a többi kiadás a 

tervezett értéken belül maradt. 2019 februárja és szeptembere között összesen 19 erdősítésre alkalmas 

ingatlan került a város birtokába, nagyjából 29 hektár területnagyságban. A többi költségeket az ügyvédi 

díjak, az eljárási költségek, a terveztetés és maga az erdőtelepítés emésztette fel. A pénz maradéktalanul 

fel lett használva, a többletköltséget kizárólag az ingatlanvásárlásra fordított összeg jelentette. A 

kivitelezési szerződést végül 2021 júniusában írtuk alá, illetve az Önkormányzat a Pilisi Parkerdővel, 

aki 2021. december 31-ére szerződés szerint teljesítette is. A különleges gazdasági övezet kijelölése és 

egyéb előre nem látott események miatt a földhivatali határozat többször módosításra került, de végül 
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az összes szabad rendelkezésű erdő és erdőrészlet nyilvántartásba került az Országos Erdőállomány 

Adattárban, és végül közigazgatási bírság kiszabására sem került sor. A tényleges és a tervezett 

költségek közötti különbségek miatt az Önkormányzat kezdeményezte a támogatói okirat módosítását a 

támogató szerv felé, és amennyiben ez jóváhagyásra kerül, így a pénzügyi elszámolást az előterjesztés 

végén szereplő táblázat alapján szeretnénk benyújtani.  

 

dr. Pintér György: Tegnap a bizottsági ülésen is jeleztem, és akkor elfogadásra került az a felvetésem, 

hogy a pontosság kedvéért nem a Samsung bővítés volt a hivatalos cél, hanem beruházási célterület 

kialakítása, így kerüljön bele a határozatba. A Samsung általi megvásárlás, az egy régebbi pályázatkiírás 

volt. Kincstári tulajdonú erdőt vágtak ki, akkor itt lobbiztunk annak érdekében, hogy ne csak a hivatalos, 

az erdőfenntartó vagy az erdőkezelő szervezetnek a valahol kezelt erdői kerüljenek kiegészítésre ezzel 

az erdőmennyiséggel, hanem itt helyben is kerüljön sor telepítésre. A többletköltség az idei költségvetést 

nem érinti. A határozati javaslatba kerüljön be, hogy 2019. december 31-gyel bezárólag minden esetben 

döntést hozott a Képviselő-testület. 

 

Balogh Csaba: Az előterjesztő befogadja? 

 

Giczy B. Zsuzsa: A határozati javaslat az így is szól, hogy az ingatlanvásárlásról minden esetben döntést 

hozott a Képviselő-testület 2019-ben, azt írjuk oda. 

 

Balogh Csaba: Ezzel a módosítással, kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

100/2022. (V. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy elfogadja a beruházási célterület kialakítása céljából kivágott erdők miatti 

póterdősítés beszámolóját. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg 

maradéktalanul fel lett használva, az 546.545.000 Ft támogatási összeghez viszonyított 30.927.584 

Ft többletköltség az ingatlanvásárlásnál keletkezett, melyről minden esetben képviselő-testületi 

döntés született. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pénzügyi elszámolást 

az alábbi táblázatban foglaltak szerint nyújtsa be a támogató szervezet felé: 

 

Területvásárlás 367 838 000 Ft 

Tervezés, telepítés, fenntartás 178 707 000 Ft 

Összesen:  546 545 000 Ft 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11) Javaslat az alapellátásban dolgozó orvosok praxistámogatásának felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Vajda Viktória: VKB-n tárgyaltuk az eredeti 11-es napi rendi pontot, amiben olyan megoldási javaslatot 

hoztunk, aminek nincs költségvonzata. 

 

Tóth János: Bizottsági javaslat alapján tárgyalni fogunk az érintettel. A feltételekkel ismertetve, 

visszahozhatjuk a testület elé.  

 

Fülöp Zoltán: Technikai hozzászólásom lenne az, hogy amikor a napirendi pontok elfogadásra kerülnek, 

akkor a napirendi pontok eltörlése is szavazásra legyen bocsájtva. 
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Balogh Csaba: Eredeti 9., 10., 11., 13. (módosított 11., 12., 13., 15.) napirendi pontok levételéről döntsön 

a testület. 

 

A Képviselő-testület 9 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazattal elfogadta a 11., 12., 13. és 15. napirendi 

pont levételét a napirendek tárgysorozatából. 

 

14) A Dunakanyar Építő Korlátolt Felelősségű Társaság telki szolgalmi jog alapítása iránti 

kérelme 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Jött egy olyan kérés, hogy értékesítsük, illetve szolgalmi jogot biztosítsunk az 

Orgonaházhoz, a közművek bekötése miatt. Délkeleti irányból szeretnék átvezetni, ahogyan a 

trapézforma elég közel kerül a meglévő utunkhoz. A VKB tárgyalta, 2 javaslat született. A felső terület 

egészen használható is, ott még az Önkormányzat is dönthet úgy, hogy játszóteret, kutyafuttatót, 

büfékocsit, parkolót húzzon fel. Érdemes lenne nem lemondani, mert a beépítettség nagy a közelében. 

Félünk attól, hogy ez csak tovább bővülhetne. Az alsó részt nem érdemes átadni, eladni, értékesíteni, 

bár nem útként funkcionál az a szakasz, csak a szabályozás szerint útminősítése van, csak legyen egy 

összeköttetése az Önkormányzatnak. Ne nekünk kelljen szolgalmi jogot kérnünk aztán vissza. Az egyik 

javaslat szerint az egész alsó részt egy kicsit még északabbra leválasztanánk, amire megadnánk a 

szolgalmi jogot, és a felső részt pedig megtartanánk külön egységként, nem értékesítenénk. Illetve a 

másik lehetőség, hogy kifejezetten kivesszük azt a részt, ahol közművesítenének, és azt értékesítjük. 

Természetesen minden eljárás költsége a vállalkozót terhelné. Ezért nem szükséges ehhez forrás, és 

ezért lehet meghozni egy ilyen döntést a költségvetés elfogadásának ellenére is. 

 

Markó József: Az 1-es terület rettentő balesetveszélyes hely mellett van. Azt tartanám 

megfontolandónak, hogy ezt a körívet megtörjük, ne legyen ilyen éles kanyar. Egyébként a 

programjaikat támogatom, bármelyik megoldás jó. 

 

Balogh Csaba: Először az 1-es területet kérem megszavazni, miszerint nem értékesítenénk, hanem a 

szolgalmi joghoz adnánk a hozzájárulásunkat. A forrás azért nincsen benne, mert a jegyzőt úgy kérjük 

fel a szakértő véleményének a megkötésére, hogy azelőtt a kötelezettségvállalást a vállalkozótól 

elkérném. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak az 1. verzióról.  

 

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

 

101/2022. (V. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy határoz, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a Göd belterület 6868 hrsz. alatti 1/1 arányú 

tulajdonában lévő ingatlant telekalakítási eljárással az alábbi ábrán megjelölt 3 részre osztja.  
 

• A kialakult 1. rész marad önkormányzati tulajdonban kivett beépítetlen terület 

besorolással,  

• a kialakult 2. részt értékesítésre jelöli a 18/1999. (VI. 22.) Ök. rendelet szerinti nyílt 

pályáztatással, azzal a kikötéssel, hogy a vevő vállalja a telekalakítás során felmerült 

összes költséget (értékbecslés, földmérési költség, földhivatali és egyéb eljárási költségek 

stb.) 

• a kialakult 3. részt pedig a szintén önkormányzati tulajdonban lévő a 6801/22 hrsz.-ú 

kivett út megjelölésű ingatlanhoz csatolja. 
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A telki szolgalmi jog a kialakult 2. részen (közterületen) át lenne biztosítható. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy folytasson egyeztetéseket a két verzióról a Dunakanyar Építő Korlátolt 

Felelősségű Társaság képviselőjével, és egyezség esetén terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

16) Tulajdonosi hozzájárulás a Balázsovits János Sportcsarnok lámpáinak korszerűsítéséhez 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

Balogh Csaba: A GSE tiszteletben tartva a kérésünket, előzetesen nyújtotta be pályázatos kérését. A 

VKB tárgyalta. Kiemelném, hogy Baranyák Zoltán szakterülete, aki kihangsúlyozta, hogy ez egy 

nagyon jó, korszerű, energiatakarékos megoldás. 

 

Hlavács Judit: A tulajdonosi hozzájárulásba bele kell vonni? A gyakorlati következményeiről szerződést 

kéne kötni az Önkormányzat és a GSE között, a folyamatos együttműködésről nem is beszélve, amiről 

a pályázat elnyerése után is van lehetőség. Vissza fog kerülni a testület elé. Támogatom a kivitelezését. 

 

Balogh Csaba: A szerződéskötéshez találkoznunk kell vele. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

102/2022. (V. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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úgy határoz, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Göd Város Önkormányzatának 

1/1 arányú tulajdonát képező a Pest Megyei Kormányhivatal nyilvántartásába Göd belterület 

4362/A/2 hrsz. alatt felvett Egyéb helyiség megjelölésű sport funkciójú terület, természetben 2131 

Göd, Ifjúság köz 1-3. szám alatti ingatlan vonatkozásában a Gödi Sportegyesület (nyilvántartási 

száma: 13-02-0000490., székhelye: 2131 Göd, Sporttelep, adószáma: 19836454-1-13) pályázatot 

nyújtson be a Pest Megye Civil támogatási alap 3. számú pályázatán a Balázsovits János 

Sportcsarnok lámpáinak energiatakarékos LED-panelekre történő cseréjéhez. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglaltak szerinti jognyilatkozat aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

17) Kerékpár-szerelőpont létesítésére tulajdonosi hozzájárulás kérése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Részben utólag egy hivatalos lepapírozás, részben pedig egy előzetes kérdés, ami 

kapcsán előjött, hogy ez így egyszerűbb, átláthatóbb, hogyha ilyen határozat formájában hozzuk meg a 

döntést. A Rotary Club volt olyan kedves és belekezdett egy ilyen projektbe, hogy elhelyezzen 

bicikliszerelő-pontokat, és az első a Kincsem udvarnál lett elhelyezve. A Norvég Alappal egyeztetve, 

próbaverzió lett telepítve. Fejlettebb verziót telepítettek a két iskolánál, és egy negyediknek a 

telepítésére kértek engedélyt. A két iskolánál az azért volt félreérthető, hogy most szükséges-e a 

tulajdonosi hozzájárulásunk vagy sem, mert végletében ez egy annyira rögzített dolog, mint amennyire 

egy biciklitároló lenne rögzítve, és arra pedig már van meghatalmazása az iskolának, hogy ilyen mértékű 

beruházásokat elhelyezhessenek, ami nem okoz problémát ott. A negyedik, Göd lefedésével az alsógödi 

temető mellett lenne. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

103/2022. (V. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy határoz, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1/1 tulajdonát képező  

• a Pest Megyei Kormányhivatal nyilvántartásába Göd belterület 2690/11 hrsz. alatt felvett 

kivett gazdasági épület, udvar besorolású, természetben 2131 Göd, Kincsem park 2. szám 

alatti ingatlan, 

• a Pest Megyei Kormányhivatal nyilvántartásába Göd belterület 4366 hrsz. alatt felvett 

kivett lakás, udvar, gazdasági épület, természetben 2131 Göd, Ifjúság köz 6. szám alatti 

ingatlan, 

• a Pest Megyei Kormányhivatal nyilvántartásába Göd belterület 394/A/2 hrsz. alatt felvett 

gazdasági funkciójú terület, természetben 2131 Göd, Petőfi Sándor utca 48. szám alatti 

ingatlan, 

• a Pest Megyei Kormányhivatal nyilvántartásába Göd, belterület Göd 935 hrsz-ú ingatlan 

„kivett közterület” megjelölésű ingatlanon, természetben 2131 Göd, belterület 935 hrsz. 

alatt felvett ingatlan 

területén a Gödi Rotary Klub Egyesület (nyilvántartási száma: 13-02-0005571, adószáma: 

18726448-1-13, KSH szám: 18726448-9499-529-13, székhelye: 2131 Göd, Bajcsy-Zsilinszky utca 

8/1.,) saját költségén kerékpár-szerelőpontokat létesítsen, azokat karbantartsa és szükség esetén 

felújítsa.  

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
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18) Fülöp Zoltán képviselő Városfejlesztési és Környezetvédelmi bizottsági tagságának és elnöki 

tisztségének megerősítése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Jogbiztonság kedvéért vélemény lett kérve. Határozatot hoztunk, SZMSZ- módosításnál 

átvezetésre kerülnek a mellékletekben.  

 

Fülöp Zoltán: Írásban nem kaptam erről tájékoztatást. Az előterjesztés megerősítést tartalmaz, és 

folyamatos fennállást. Jelentős inkonzisztencia észlelhető a jegyzői jelentésből. Mindenesetre örülnék, 

ha épeszű módon zárnánk le az ügyet.  

 

Tóth János: Az alpolgármesterek jogállásának helyreállítása a Törvényszék által ezt a helyzetet rendezte. 

Az önkormányzati törvény 58. § (1) bekezdésének utolsó mondata alapján: nem lehet a bizottság tagja 

polgármester vagy alpolgármester. Tehát az alpolgármesteri tisztség visszaállásával a bizottság elnöki 

pozíciója megszűnt. Az előterjesztésben helytelen a megfogalmazás, elnökválasztás történik most. Az 

önkormányzati törvény egyértelműen fogalmaz. Pontosan, precízen írásba kell foglalni. Nem függ össze 

a főállású vagy társadalmi megbízatású funkcióval. 

 

Fülöp Zoltán: Ebben az esetben fokozottan hiányolom az írásbeliséget. Kérem, hogy az előterjesztés és 

a határozat szövege megfelelő legyen, kérem, zárjuk le az ügyet. 

 

Balogh Csaba: Befogadom a módosító javaslatot, nem „megerősíti”, hanem „megválasztja” rész 

kijavítására kerül sor. 

 

dr. Pintér György: Melyik nappal szűnt meg? Tiszteletdíjak számfejtésénél tudni kellett volna. A 

papírmunka fontossága ismét beigazolódott.  

 

Tóth János: Március elsejét fogadta el mindenki, mint közlési határidőt. 

 

Fülöp Zoltán: Jó lett volna írásban látni. Tájékoztatom önöket, hogy külön is volt perindítás. A bíróság 

szerinti ügyiratban január 25-én kihirdetett ítéletre hivatkozik. 

 

Balogh Csaba: Küld meg légyszíves jegyző úrnak a levelet. Nincs igény titkos szavazásra. Kérem a 

képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

104/2022. (V.26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (1) bekezdése 

alapján, Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés c) pontjában 

meghatározott Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

 

tagjává Fülöp Zoltán önkormányzati képviselőt elnökként megválasztja. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
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Egyebek I. A 0211 hrsz.-ú területre vonatkozóan területrendezési hatósági eljárás 

megindítását megalapozó megállapodás jóváhagyása a tervezett napelempark létesítéssel 

összefüggésben 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Őrbottyán területét érinti, amiben megállapodásra van szükség, hogy mi kérjük őket arra, 

hogy elvégezzék a környezeti tanulmányt és egyebeket. 

 

Aba Lehel (főépítész): Polgármester úr által összefoglalt megállapodás egy picit részletesebben kifejtve 

arról szól, hogy ez a bizonyos 50 megawattos összteljesítményű napelempark, amiről a márciusi 

képviselő-testületi ülésen a testület szavazott, és jóváhagyta az erről szóló telepítési tanulmánytervet, 

Őrbottyán településével közösen lesz kialakítva. A fejlesztés Őrbottyán területét is érinti, és mivel olyan 

térségi elemnek a szerepeltetése vált szükségessé, amelyet a budapesti agglomerációról szóló 

területrendezési tervben szerepeltetni kell, ezért ezt a bizonyos területrendezési hatósági eljárást le kell 

folytatni. Ilyen esetekben a jogszabály által előírt módon, hogyha több települést érint, akkor egy 

település gesztorálásával tud ez a bizonyos területrendezési eljárás megindulni, és ebben az esetben 

Őrbottyán megkereste Göd városát, hogy ezt a bizonyos gesztorálási feladatot ők ellátják. Ennek a 

megállapodásnak a szerződéses keretek közé illesztéséről szól az előterjesztés. A megállapodás 

technikai jellegű a két település között. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

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

 

105/2022. (V. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Göd 0211 hrsz.-ú területre vonatkozóan a területrendezési hatósági eljárás megindításához és a 

későbbi településrendezési eljárás lefolytatásához szükséges, az előterjesztés 2. melléklete szerinti 

településrendezési megállapodást elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert a mellékelt megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 105/2022. (V. 26.) Ök. határozathoz: 
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Egyebek II. A volt golfpályára készült természetvédelmi kezelési terv véglegesítési 

határidejének módosítása 

Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész 

 

Giczy B. Zsuzsanna: 2021-ben az Önkormányzat elkészítette a volt gödi golfpályára a természetvédelmi 

kezelési és intézkedési tervet. A színvonalas szakmai anyag határidőre elkészült, 2021. december 6-ra. 

A 70 hektáros park ex lege védett területekből, helyi védelem alatt álló homokpusztából, és nem védett 

területekből tevődik össze. Tudni kell, hogy az ex lege védett területeken a természetvédelmi kezelő és 

a kezelési tervért felelős szerv is a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, akiknek a helyi védett 

területek esetében is véleményezési kötelezettségük van. Ennek ellenére az Önkormányzat az egységes 

kezelés érdekében a teljes parkra elkészítette a kezelési és intézkedési tervet. A tervezés folyamán és a 

tervismertetéskor is történtek egyeztetések a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával, akik közül 

rendszerint csak a helyi őrkerület-vezető jelent meg az egyeztetéseken, és ő az anyagi ráfordítást igénylő 

kezelés elől elzárkózott, de felsőbb körökből nem érkezett állásfoglalás, mert a meghívottak nem jöttek 

el az egyeztetésekre. A Nemzeti Parknak többek között az ex lege védett területek kezelésében, a jogi 

anomáliák rendezésében, az illegális területhasználatok felszámolásában volna szükséges 

közreműködnie, de mindaddig, amíg nem tisztázott, hogy a feladatok közül mi vállalható és ki fogja 

elvégezni, addig nem tudjuk véglegesíteni a kezelési tervet. Ugyanakkor a tervnek az általános 

fenntartást, kaszálást érintő előírásait már az idei fenntartások között is figyelembe vettük. A tervezők 

kötelezettséget vállaltak arra, hogy az egyeztetések eredményét 2022 első félévében átvezetik a tervekre, 

de az ügy elhúzódása miatt, a nyári szabadságolások és a tervezők egyéb elfoglaltságai miatt javasoljuk 

ezt a határidőt 2022. október 31-ére módosítani. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

tárgyalta az ügyet és elfogadásra javasolta. 

 

dr. Pintér György képviselő elhagyta az üléstermet. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

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

 

106/2022. (V. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, tudomásul veszi, hogy a volt gödi golfpályára készült természetvédelmi kezelési terv 

véglegesítéséhez a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával történő további egyeztetések 

szükségesek. A Képviselő-testület számára jóváhagyja a terv-véglegesítési határidő 2022. október 

31-re való módosítását és felkéri a polgármestert a tervezési határidő módosításáról szóló 

megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szünet. 

 

Balogh Csaba: A perbe lépésről szóló döntés mégis nyílt napirendi pont lenne. Kérem a képviselőket, 

hogy szavazzunk a zárt ülésről. 

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazattal úgy döntött, hogy az alábbi napirendi pontok 

tárgyalására zárt ülést rendel el:  

 

19) „A Göd belterület 3255/2 hrsz. (2132 Göd, Jósika u. 14.) alatti ingatlan (vendéglátó egység 

Büfé üzemeltetés) bérbeadása” lezárása (zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
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20) Menedékesek lakhatási ügye Göd Város Önkormányzata szociális bérlakásaiban (zárt ülés) 

Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök 

 

21) Tájékoztatás szabálytalansági eljárás lezárásáról a KEHOP-1.2.1-18-2018- 00152 

azonosítószámú, „Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló 

programok megvalósítása Gödön” című projekt tekintetében (zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

22) A Göd belterület 8830, 8831, illetve a 8832 hrsz. szerinti ingatlanok tulajdonosainak kérelme, 

túlkerítés megszüntetése érdekében (zárt ülés) 

Előterjesztés: Tóth János jegyző 

 

23) Tájékoztatás a „Göd Város Önkormányzata részére belső ellenőrzési feladatok és belső 

ellenőrzési vezetői tevékenység elvégzésére” tárgyú feladatok ellátásával kapcsolatban (zárt 

ülés) 

Előterjesztő: Tóth János jegyző  

 

24) Tájékoztatás a Göd, Rákóczi Ferenc u. 144. sz. ingatlan csapadékvíz-elvezetése ügyében (zárt 

ülés) 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

25) A „Gödi Gyermekekért Díj” és a „Gödi Polgárok Egészségéért Díj” adományozása (zárt ülés) 

Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök 

 

26) Javaslat a „Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes 

vállalkozóval történő szerződéskötésre (zárt ülés) 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Egyebek: 

 

III. Fedezet biztosítása a Göd belterület 6958/37 hrsz. alatti ingatlan megvásárlására (zárt 

ülés) 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

3) Javaslat Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Elbizonytalanodtak a képviselők, név szerinti szavazással (Balogh Csaba polgármester, 

Hlavács Judit és Vajda Viktória képviselők kézfelemeléssel jelezték a név szerinti szavazási igényüket) 

történik meg a költségvetés napirendi pont tárgyalása. 

 

Vajda Viktória: Én kértem az újraszavazást a költségvetésről. Módosító nem érkezett, újragondolható a 

napirendi pont. 

 

Tóth János: 2022. évi költségvetési napirend újraszavazása név szerint. 

 

Andrejka Zombor Attila: „igen” 

Csányi József: „tartózkodom” 

Fülöp Zoltán: „tartózkodom” 

Hlavács Judit: „igen” 

Lenkei György János: „tartózkodom” 

Markó József: „tartózkodom” 

dr. Pintér György Zoltán: „nem” 

Szilágyi László Lajos: „tartózkodom” 
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Vajda Viktória: „igen” 

Balogh Csaba: „igen” 

 

A Képviselő-testület 4 „igen”, 1 „nem”, 5 „tartózkodás” szavazattal nem alkotta meg Göd Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletet. 

 

27) Döntés perbelépésről a Pest Megyei Kormányhivatal PE-06/KTF/29568-35/2021. számú 

határozata ellen indított perben 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Hálás vagyok a Göd-ÉRT Egyesületnek. Minden gödi érdeke, hogy az Önkormányzat 

képviselné a gödi lakosság érdekeit. Az ő hangjukat kell megerősítenünk. Javaslom, hogy álljunk be a 

Göd-ÉRT mellett és segítsünk nekik a perben, ami plusz költséget nem igényel, hiszen a Hivatal 

személyzeti állományában van erre emberünk. 

 

Markó József: Leszögezném, mi is hasznosnak tartjuk a Göd-ÉRT Egyesület tevékenységét, szabadon 

nyilváníthat véleményt, még perbe is be tudott lépni. Perbe való bekapcsolódást nem javasoljuk, mert a 

Hivatal működésére is kihatással lehet, ami nem szükségszerű. 

 

Hlavács Judit: Ha támogatjuk a Göd-ÉRT Egyesület tevékenységét, akkor azzal is támogathatjuk, hogy 

beszállunk a perbe. Szerintem az Önkormányzatnak kellett volna elindítani a pert. A mi dolgunk, hogy 

képviseljük a gödieket, köszönjük meg nekik, hogy elindították a pert. Jobban képviselik a gödieket, 

mint mi. Abszolút támogatom, hogy lépjen be az Önkormányzat a perbe. Teljesen nyilvánvaló, hogy 

zajszennyezés van.  

 

Andrejka Zombor: Képviselői munkánk legfontosabb része, hogy támogassuk a civil lakosságot.  

 

Markó József: Egyes hatóságok a gödiek ellen vannak, lehet, hogy nem elég alaposak, vagy más 

érdekeik vannak. Valóban arra választottak minket, hogy képviseljük Gödöt. A lehetséges 

nehézségektől mentesítsük a várost, a pert kísérjük figyelemmel.  

 

Balogh Csaba: A „B)” határozati javaslatban azt a módosítást belevenném, hogy mint felperes érdekelt 

perbe kíván lépni. 

 

Fülöp Zoltán: A Samsung jelentős zajterhelést szór a városra. Előkészítés alatt van egy zajmonitor-

projekt, amit a hatóságoknak is megmutatunk, hogy egy folyamatos terhelésnek van kitéve a város. A 

célunk, hogy a gödieket minél inkább megvédjük a külső hatásoktól. Elég nagy érdekek feszülnek azért, 

hogy bizonyos beruházások lemenjenek, de például, ha egy jelentős érdemi sebességkorlátozást kérünk, 

vagy erősebb növényesítést, az jelentősen csökkentené a zajterhelést. Én inkább az egyeztető tárgyalás 

mellett lennék, az Önkormányzat részéről Viszont szeretném megköszönni a civileknek, hogy az ügy 

tisztázása érdekében, ezt a pert viszik.  

 

Andrejka Zombor: A szimbolikus jelentősége a dolognak, az, hogy a civileknek megfogjuk a kezét vagy 

magukra hagyjuk őket. A magyar Kormány a város ellen van, potenciálisan kihat a városra, a város 

lakóira. Erkölcsi kötelességben szükséges őket támogatni.  

 

Bodnár Zsuzsanna (Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület képviselője): Elnézést, hogy én 

kérek elnézést. Javasolnám, hogy reflektáljanak az előterjesztésben a szakvéleményre. Fülöp Zoltánra 

és Markó úrra gondolok. Szakmai kérdés, nem olvasták végig, akkor is állást kell foglalniuk, nem 

vagyok zajszakértő, Önök sem azok. Az általunk felkért szakértő, a Felbus Kft. készített egy vizsgálatot, 

miszerint összeadódik a gyár zajával. Ne csak az erkölcsi, szimbolikus jelentőségét nézzék. Gödi 

lakosságot sértő dologban hajlandóak állást foglalni? Nagyon sok jogsértést történt a Kormányhivatal 

részéről is, például a határidők be nem tartása miatt is fel lesznek jelentve. A Kormányhivatalban 

hivatalnokok dolgoznak, ők is tévedhetnek. Kérem, alaposan nézzék át a szakmai anyagokat, ennek 

alapján döntsenek. 
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Fülöp Zoltán: SZMSZ szerint sorrendileg már nem szólalhatnék meg. Tisztázzunk néhány dolgot. Jelen 

esetben szakvéleményt nem fogalmazhatok meg, csak politikait. Politikai véleményem az, hogy nem 

látom az ügyben azt a hozzáadott értéket, amit egy perbe lépés jelent. Ezeket az érdemi dolgokat az 

Önkormányzat nem tudja befolyásolni. Ha a Göd-ÉRT Egyesület támogatást kér, átgondolható. 

Érdekem, hogy a zaj csökkenje le. Javaslom, ajánlom, hogy kezdjük meg az egyeztető tárgyalásokat 

arról, hogy ez a létesítmény minél kevesebbet adjon hozzá a jelenlegi zajszennyezéshez. Innentől kezdve 

a meglévő eszközeinket kell használni. 

 

Vajda Viktória: Ha már politikai döntést kell hozni, akkor erőteljes mulasztásban vagyunk, mert ezt a 

pert nekünk kellett volna elindítani.  

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak a perbeszállásról azzal a módosítással, hogy a 

felperesek mellett vagyunk. 

 

A Képviselő-testület 4 „igen”, 6 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

120/2022. (V. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

az alábbi határozati javaslatot nem fogadta el: 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Budapest Környéki Törvényszék előtt folyamatban lévő 103.K.700.545/2022/9-II. ügyszámú, a 

Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület, mint felperes és a Pest Megyei 

Kormányhivatal, mint alperes között közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt folyamatban 

lévő perben, mint felperesi érdekelt perbe kíván lépni. 

 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: Őszintén sajnálom, nekem csak végrehajtási lehetőségem van. További hozzászólás 

hiányában megköszönte a részvételt és a Képviselő-testület nyílt ülését bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 Balogh Csaba Tóth János 

 polgármester jegyző 


