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Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzatának
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága, valamint 

Képviselő-testülete 
soron következő ülésére

Tárgy: Javaslat a 2022. évi civil szervezetek támogatására kiírt pályázatok elbírálására, 
valamint a 2022. évi praxis támogatás és egyházaknak biztosított támogatási keret 
felosztására

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

I. Döntés a 2022. évi civil szervezetek támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról

Göd Város Önkormányzata a civil szerveződések támogatásáról, elszámolásáról és mindezek 
nyilvánosságáról szóló 36/2013 (XII.21.) számú önkormányzati rendelet alapján pályázatot írt ki a gödi 
illetőségű, vagy Göd város közéletét, fejlődését elősegítő civil szervezetek számára, céljaik 
megvalósításához szükséges működési költségeik finanszírozására.

Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében ezen szervezetek támogatására biztosított 
pénzkeret összesen 7.000.000,-Ft.

A pályázati kiírásra a benyújtási határidőig 16 darab pályázat érkezett.

A pályázati dokumentációkat megvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy a pályázathoz szükséges 
dokumentumok hiánytalanul beérkeztek, valamennyi pályázat érvényes.

A benyújtott pályázati dokumentumok a Beruházási és Városüzemeltetési Osztályon és az ülésen is 
megtekinthetőek.

A felhívásra az alábbi pályázatok érkeztek:

1) Pályázó neve: Boldogságcseppek Alapítvány

Támogatni kívánt cél: Az alapítvány működéséhez szükséges mobil wc egy évi kölcsönzési 
díjának támogatása
Igényelt támogatási összeg: 434.000,-Ft

2) Pályázó neve: Dunai Vízisport Alapítvány

Támogatni kívánt cél: Az alapítvány által minden évben megrendezésre kerül a Göd Kupa, mely 
a szabadidős vízisportok és a dunai turizmus népszerűsítésére szolgáló egynapos program. 
Támogatást a 2022. augusztus 27-én megrendezésre kerülő rendezvényen kiosztásra kerülő 
egyedi pólók, érmek finanszírozására és a közönségfutamokon használt kenuk bérlésére kémek. 
Igényelt támogatási összeg: 300.000,-Ft

3) Pályázó neve: Dunakanyar Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Göd

Támogatni kívánt cél: gépjármű üzemben tartás és az azzal járó költségek, gépjármű üzemanyag 
költségelszámolás, egyenruha vásárlás
Igényelt támogatási összeg: 2.000.000,-Ft
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4) Pályázó neve: Gödi Diák Sport Egyesület (GDSE)

Támogatni kívánt cél: a GDSE Táncszakosztálya 2022. június 11-én megrendezte az éves 
táncgáláját. Ennek lebonyolítási költségei finanszírozására (úgymint fellépő ruhák varratása, 
vásárlása, kupák, virágok vásárlása, színházterem bérlése, illetve tánckellékek vásárlása) kémek 
támogatást.
Igényelt támogatási összeg: 320.000,-Ft

5) Pályázó neve: Gödi Művészetoktatásért Alapítvány

Támogatni kívánt cél: Az Alapítvány a 2022. október 1-jei Zene Világnapja alkalmából 
megrendezésre kerülő hangverseny szervezésének költségeire kér támogatást, valamint 
képzőművészeti tanszakok fogyóeszközeinek, alapanyagainak vásárlására (rajzlapok, festékek, 
stb...), táncművészeti tanszakok szakmai programjainak támogatására (táncgálák terembérlete, 
buszköltség, nevezési díjak, stb....), zeneművészeti tanszakok hangszertartozékainak 
biztosítására és pótlására.
Igényelt támogatási összeg: 800.000,-Ft

6) Pályázó neve: Gödi Ökoklub Egyesület

Támogatni kívánt cél: rendezvények tartásához egy 3x3 méteres rendezvény sátor, egy csepp 
alakú, M méretű, az egyesület lógójával ellátott strandzászló, valamint egy sörpadgamitúra 
beszerzése, szakértői díj és terembérleti díj finanszírozása
Igényelt támogatási összeg: 490.000,-Ft

7) Pályázó neve: Gödi Rotary Klub Egyesület

Támogatni kívánt cél: a gödi golipályán Göd és Sződliget általános iskoláinak tanulói, tanárai 
részére meghirdetett, 2022. szeptember 23-án megrendezésre kerülő futóverseny költségeinek 
(időmérés, rajtszám, „finisher” pólók, díjazás, befutó csomag) és a legjobban teljesítő iskolák 
részére sporteszközök beszerzésének támogatása.
Igényelt támogatási összeg: 500.000,-Ft

8) Pályázó neve: Gödi Sirály Egyesület

Támogatni kívánt cél: az Egyesület szabadidősport rendezvényeinek terembérleti díjaihoz való 
hozzájárulás, amely által csökkenteni tudják a résztvevők nevezési vagy egyéb részvételi díjait 
Igényelt támogatási összeg: 350.000,-Ft

9) Pályázó neve: Gödi Tanulókör Egyesület

Támogatni kívánt cél: az Egyesület által üzemeltetett formabontó Kistudós Központban 2017 
óta szerveznek kistudós szakköröket az óvodás és kisiskolás gyermekeknek, melyet a következő 
tanévben már a 10-14 éves korosztály számára is elérhetővé tesznek. A támogatás összegéből a 
természettudományos laboruk eszközkészletének bővítését szeretnék finanszírozni.
Igényelt támogatási összeg: 400.000,-Ft

10) Pályázó neve: Gyerünk Meglesz Alapítvány
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Támogatni kívánt cél: az Alapítvány által 2022. nyarán szervezett nyári táborokban, és a 
szeptember hónapban tervezett családi napon résztvevő rászoruló és/vagy nagycsaládban élő 
gyermekek, illetve önkéntes fiatalok tábori költségeinek (utazás, étkezés, előkészítés, anyagok 
és eszközök, bérleti díjak, stb.) részbeni finanszírozása.
Igényelt támogatási összeg: 425.000,-Ft

11) Pályázó neve: Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány

Támogatni kívánt cél: az Alapítvány célja, hogy segítse, illetve támogassa a fogyatékossággal 
élő és rászoruló gyermekek, családok ellátását, művészeti képzését. Az Alapítvány idei évi 30. 
születésnapja alkalmából 2022. szeptember 24-én a Duna-part Nyaralóházakban megrendezésre 
kerülő L’Art22 képzőművészeti és programsorozat megszervezéséhez kémek a szükséges 
rendezvénysátor (annak telepítése, bontása és szállítása), illetve a hang, - fény- és 
színpadtechnika költségeinek finanszírozására támogatást.
Igényelt támogatási összeg: 400.000,-Ft

12) Pályázó neve: Minden Állatért Alapítvány

Támogatni kívánt cél: a Gödről és vonzáskörzetéből (például városközeli külterület) 
alapítványhoz kerülő, bajba jutott állatok állategészségügyi ellátási költségeinek (állatorvosi 
ellátás számlák kiegyenlítésének) finanszírozása.
Igényelt támogatási összeg: 450.000,-Ft

13) Pályázó neve: Neveleki Szomszédok Egyesület

Támogatni kívánt cél: az igényelt támogatást a Neveleki Hírmondó működtetéséhez, közösségi 
tereik, a Kapcsolat park fejlesztésére és karbantartására, a Pacsi Park fenntartási költségeire, 
valamint a tervezett közösségi rendezvényekhez kapcsolódó költségekre (kellékek és eszközök 
vásárlása, bérlése, vendéglátás költségei) szeretnék fordítani.
Igényelt támogatási összeg: 255.000,-Ft

14) Pályázó neve: Szent Jakab Zarándok Egyesület

Támogatni kívánt cél: a már 20. éve megrendezésre kerülő Belépés családostul mozgalom éves 
sorozata 17-20 programból áll. Ennek keretében a Gödi Jazz Napok előadóművészi díjaira, 
sportesemények költségeire, marketingre, illetve koncertek hangosításának költségeire kémek 
támogatást.
Igényelt támogatási összeg: 2.000.000,-Ft

15) Pályázó neve: Violin Kulturális Alapítvány

Támogatni kívánt cél: A Violin Kulturális Alapítvány megalapításától kezdve támogatója a 
Gaude Kórusnak. A támogatás keretében a kórus 2022. évi őszi és téli programjainak 
kiadásaihoz (kamagyi tiszteletdíj, bemutató hangverseny, vendéglátás, fotó és videófelvétel 
készítettése) szeretnének hozzájárulást.
Igényelt támogatási összeg: 457.200,-Ft

16) Pályázó neve: Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Támogatni kívánt cél: Az Egyesület tagjai elkötelezetten vállalják a helyi és térségi települések 
tűzmegelőzési, műszaki mentési és ifjúságnevelési feladatait. A riasztási és ügyeleti rendszer 
fenntartása során folyamatosan biztosítják a segítséget a lakosok részére, illetve a város területén 
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ügyeleti jelleggel ellátják a műszaki mentési feladatokat (favágás, szivattyúzás, stb..) A teljes 
támogatási összegből vállalják a polgárőri feladatok elvégzését is.
A támogatási összeg hajtó és kenőanyag, valamint ruházat vásárlásra, szakfelszerelések 
bevizsgálására, javítási és karbantartási költségekre, ingatlan üzemeltetési költségekre, valamint 
kisértékű eszközbeszerzésekre kerül felhasználásra.
Igényelt támogatási összeg: 2.500.000,-Ft

Az igényelt támogatások összege mindösszesen: 12.081.200,-Ft.

Az összehasonlíthatóság érdekében az alábbi táblázat bemutatja, hogy a pályázók milyen összegű 
támogatást kaptak a tavalyi évben, mekkora összegre pályáztak a tárgyévben, illetve, hogy ezen 
összegből a rendelkezésünkre álló keretből mekkora összegű támogatás nyújtását javasoljuk:

Sorszám Kérelmező Neve 2021. évi 
támogatás 

(ezer forint)

2022. évben 
kért támogatás 

(ezer forint)

2022. évben 
javasolt 

támogatási 
összeg

(ezer forint)

1.
Boldogságcseppek Alapítvány 0 434

2.
Dunai Vízisport Alapítvány 300 300

3.
Dunakanyar Polgárőrség és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Göd

1.000 2.000

4. Gödi Diák Sport Egyesület 0 320

5. Gödi Művészetoktatásért 
Alapítvány

750 800

6. Gödi Ökoklub Egyesület 0 490

7. Gödi Rotary Klub Egyesület 100 500

8. Gödi Sirály Egyesület 150 350

9. Gödi Tanulókör Egyesület 200 400

10. Gyerünk Meglesz Alapítvány 300 425

11. Lámpás 92 Közhasznú
Alapítvány

300 400

12. Minden Állatért Alapítvány 0 450

13. Neveleki Szomszédok Egyesület 200 255

14. Szent Jakab Zarándok
Egyesület

1.800 2.000

15. Violin Kulturális Alapítvány 400 + 400 457,2

16. Váci Önkéntes Tűzoltó és 
Polgárőr Egyesület

1.100 2.500
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A kérelmezett támogatások összege a 7.000.000,-Ft-ot nem haladhatja meg, ezért az ezen célra 
rendelkezésre álló keretet -tekintettel az igényelt összegek nagyságára, valamint a támogatási célokra- 
az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint javasoljuk felosztani.

Fentiek alapján kérem, a 2022. évi civil szervezetek támogatására kiírt pályázatok elbírálását, és az 
alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat I.

.../2022. (....... ) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

a 2022. évi civil szervezetek támogatására kiírt érvényes pályázatot benyújtó szervezeteknek, 
működési költségeik finanszírozására az alábbi mértékű, vissza nem térítendő támogatást nyújtja

Sorszám Kérelmező Neve 2022. évi támogatási 
összeg (ezer forint)

1.
Boldogságcseppek Alapítvány

2. Dunai Vízisport Alapítvány

3. Dunakanyar Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület Göd

4. Gödi Diák Sport Egyesület

5. Gödi Művészetoktatásért Alapítvány

6. Gödi Ökoklub Egyesület

7. Gödi Rotary Klub Egyesület

8. Gödi Sirály Egyesület

9. Gödi Tanulókör Egyesület

10. Gyerünk Meglesz Alapítvány

11. Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány

12. Minden Állatért Alapítvány

13. Neveleki Szomszédok Egyesület

14. Szent Jakab Zarándok Egyesület

15. Violin Kulturális Alapítvány

16. Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások aláírására, 

polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

II. Döntés a 2022. évi praxis támogatás felosztásáról

Göd Város Önkormányzata a 2022. évi költség vetésében tervezett felhalmozási célú 
pénzeszközátadások, háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás előirányzata terhére, vissza 
nem térítendő támogatást nyújt a gödi háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi ellátás szinten tartása, 
illetve lehetőség szerinti javítása érdekében a kötelező ellátási körzettel rendelkező orvosok, fogorvosok 
anyagi támogatására, annak érdekében, hogy a gödi illetőségű betegek orvosi ellátását, megelőző 
szűrését, felvilágosító tevékenységét támogatott a jövőben is jó színvonalon legyen képes ellátni.

Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében a felhalmozási célú pénzeszközátadások, 
háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás előirányzatának keretösszege 5.000.000,-Ft.

A támogatásban részesülő orvosi praxisok száma kilenc.

A rendelkezésre álló keret a támogatottak részére - az előző évekhez hasonlóan - a tárgyévet megelőző, 
azaz a 2021. évben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által a gödi alapellátásért 
valamennyi jogcímen folyósított átadott pénzeszközök arányában kerül felosztásra.

A keretösszeg arányos felosztása az orvosi praxisok között az alábbiak szerint valósul meg:

Támogatott NEAK 
támogatás 2021. 

évre (Ft)

NEAK támogatás 
arányosítva 

5.000.000 Ft-ig 
(Ft)

Pajzsmirigy Bt. 40 915 100 619 650
Dr. Molnár Csaba Bt. 37 525 000 568 306
dr. Papimyik Orvosi Bt. 31 196 200 472 458
dr. Sükösd Zsuzsanna Fogászati Bt. 29 268 700 443 267
Fix-Med Bt. 37 566 700 568 938
Dr. Mészáros Göd Bt. 40 168 000 608 334
Dr. Vecserka Egészségügyi Szolgáltató Bt. 37 271 700 564 470
dr. Lantos Bt. 41 868 800 634 092
Csatlós Kft. 34 367 400 520 485

Összesen: 330 147 600 5 000 000

7



Határozati javaslat n.

.../2022. (.......) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a 2022. évi költségvetésében a felhalmozási célú pénzeszközátadások, háziorvosi alapellátás 
támogatása-praxis támogatás előirányzatának keretösszegét az alábbiak szerint osztja fel:

Pajzsmirigy Bt. 619.650,-Ft
Dr. Molnár Csaba Bt. 568.306,-Ft
dr. Papirnyik Orvosi Bt. 472.458,-Ft
dr. Sükösd Zsuzsanna Fogászati Bt. 443.267,-Ft
Fix-Med Bt. 568.938,-Ft
Dr. Mészáros Göd Bt. 608.334,-Ft
Dr. Vecserka Egészségügyi Szolgáltató Bt. 564.470,-Ft
dr. Lantos Bt. 634.092,-Ft
Csatlós Kft. 520.485,-Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások aláírására.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Hl. Döntés a 2022. évi Egyházaknak nyújtott támogatás felosztásáról

Göd Város Önkormányzata a 2022, évi költségvetésében tervezett működési célú pénzeszközátadások 
történelmi egyházaknak adott támogatás előirányzata terhére, vissza nem térítendő támogatást nyújt 
gödi vagy gödi érdekeltségű felekezetek részére, működési célú kiadásaik finanszírozásának 
elősegítésére.

Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési célú 
pénzeszközátadások történelmi egyházaknak adott támogatás előirányzatának keretösszege 3.000.000,- 
Ft.

A gödi keresztény felekezetek képviselői, az általuk 2022. július 19-én benyújtott nyilatkozat alapján 
megegyeztek egymás között a keretösszeg arányos felosztásáról.

Fentiekre tekintettel a keretösszeg arányos felosztása az egyházak között az alábbiak szerint valósul 
meg:

Támogatott Felekezethez 
tartozók aránya

Támogatási 
összeg (Ft)

Alsógödi Római Katolikus Egyházközösség 35% 1 050 000
Felsögöd-Alsógöd-Sződligeti Református 
Társegyházközség

27,5% 825 000

Dunakeszi Evangélikus Egyházközség Gödi 
Evangélikus Leányegyháza

22,5% 675 000

Dunakeszi Görögkatolikus Parókia 15% 450 000
Összesen: 100% 3 000 000
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Határozati javaslat ÜL

.../2022. (.......) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
2022. évi költségvetés működési célú pénzeszközátadások történelmi egyházaknak adott 
támogatás előirányzata költségvetési sort az alábbiak szerint osztja fel:

Alsógödi Római Katolikus Egyházközösség 1.050.000,-Ft

Felsőgöd-Alsógöd-Sződligeti Református
T ársegyházközség
Dunakeszi Evangélikus Egyházközség Gödi
Evangélikus Leányegyháza
Dunakeszi Görögkatolikus Parókia

825.000,-Ft

675.000,-Ft

450.000,-Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások aláírására.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. augusztus 26.
Tisztelettel:

Virok-ÜjialaAnikó U.
Beruházási és városüzemeltetési 

osztályvezető
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