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Ügyiratszám: 09/110-18/2022. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 

2022. június 28. napján 14:00 órakor kezdődő munkaterv szerinti – nyílt – ülésén a Városháza 

(2131 Göd, Pesti út 81.) üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Tárgy: a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság munkaterv szerinti – nyílt – ülése  

 

dr. Pintér György: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Megállapítom a határozatképességet, 

4 fő van jelen. A tervezett napirendi pontok közül a 18. törlendő és van egy plusz meghívó szerinti 25. 

Egyéb észrevétel? Nincs. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

A Bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pont(ok) tárgyalását:  

 

Tervezett napirendi pont(ok): 

 

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

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

2) A Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

3) Iskolai védőnői körzet kialakítása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

4) Önkormányzati bérlakások bérleti díjainak felülvizsgálata 

Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök 

 

5) Intézményi étkeztetés térítési díjairól szóló helyi rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

6) Gyermekvédelmi rendelet térítési díjainak felülvizsgálata 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

7) Szociális rendelet térítési díjainak felülvizsgálata 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

8) A közterületek használatáról szóló helyi rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

9) A Településellátó Szervezet által üzemeltetett sportcélú létesítmények bérleti díjának 

felülvizsgálata 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

10) A Gödi Termálstrand vonatkozásában alkalmazott belépő- és egyéb díjak mértékének 

2022. évi felülvizsgálata 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
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11) Településképi rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

12) A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

13) A Gödi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

14) Gödi Körkép kiadójának és főszerkesztőjének rendezése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

15) Javaslat Pest Megye Önkormányzatához benyújtandó egyedi támogatási kérelmekkel 

kapcsolatban 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

16) 2022. évi közterületi faápolási keretszerződés megkötése 

Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész 

 

17) Faápolásból származó faanyag deponálása önkormányzati tulajdonú ingatlanon 

Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész 

 

18) Szolgalmi jog megállapítása iránti per a Göd 783/1 hrsz. alatti ingatlanra 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

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

kérelme  

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

20) Tájékoztatás a helyi adóbevételek 2022. május 31-ig történt alakulásáról  

Előterjesztő: Nyilassy Rita adóosztály-vezető 

 

21) Javaslat a települési folyékony hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló 

22/2004. (IX. 30.) sz. Ök. rendelet módosítására (közszolgáltatási díj módosítása) 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

22) A Göd belterület 6322/6 hrsz.-ú ingatlant terhelő vételi jog érvényesítése (zárt ülés)  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

23) Lakásbérleti jog módosítása (zárt ülés) 

Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök  

 

24) Javaslat birtokvédelmi kérelem benyújtására az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában 

álló Göd, 1879 hrsz.-ú ingatlan (Kőrös és Maros utcák) védelme érdekében (zárt ülés) 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Napirendi pont(ok) tárgyalása:  

 

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

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

  

Balogh Csaba: A költségvetési rendeletet már nem is tudom hanyadik alkalommal tárgyaljuk. Módosító 

javaslatok érkeztek a Fidesz-KDNP frakciótól, de érkezett már Fülöp Zoltántól és Lőrincz Lászlótól is. 

Amit racionálisnak találtam, azt kértem a Hivataltól, hogy dolgozzák bele. Ezen felül az álláshelyek 
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azok, amik kiküldésre kerültek. A hivatali dolgozók számlánál egy csökkentést javasolt jegyző úr, ami 

bele lett foglalva.  

 

dr. Pintér György: A Hivatal saját maga is feldolgozhatta volna a beérkező javaslatokat, hogy melyiknek 

mi a sorsa.  

 

Kiosztásra került a költségvetési rendelet-tervezet írásos előterjesztésének kiegészítése.  

 

dr. Pintér György: A 18. melléklet 32-33. sora kerüljön törlésre és menjen a tartalékba. Lőrincz úrral 

történt egyeztetés a javaslatáról?  

 

Balogh Csaba: Ez a javaslat egy politikai felszólalás volt a részéről, de nem volt megalapozott. Ez nem 

végrehajtható. 

 

dr. Pintér György: Meg kellene kérdezni őt, hogy akkor mit akar kezdeni a javaslatával.  

 

Tóth János: Rendben.  

 

dr. Pintér György: Szedjétek össze ezeket egy listába. A Fülöp úr javaslatait próbálom értelmezni. Azt 

csak részlegesen fogadtátok be, tehát az általa javasolt csökkentésnek a kétharmada került beépítésre? 

 

Tóth János: Ahogy a polgármester úr is mondta, mi nem látjuk megvalósíthatónak, hogy 150 millió 

forinttal csökkentsük a dologi kiadásokat.  

 

dr. Pintér György: Ha megnézem a táblázatot, akkor az látszik, hogy a tavalyi teljesítéshez képest 10%-

os előirányzat-növekedés van, tehát az egészen biztos, hogy két hét múlva egyetlen intézmény sem jöhet 

finanszírozásért. Nem csak azért, mert ahhoz rendkívüli ülést kéne tartani, hanem egyszerűen olyan nem 

lehet, hogy az éves előirányzat júliusban elfogyjon. Ráadásul bizonyos tekintetben szerintem a 

feladatokat is meg kell nézni, mert az intézményeknek az a dolga, hogy az adott költségvetési 

előirányzatból kijöjjenek. 

 

Tóth János: Ha a Képviselő-testület elfogadja a költségvetést, akkor azokról a fejlesztési, beruházási 

dolgokról és azok kiírásról a testületnek kell dönteni, tehát azt kell mondjam, hogy két héten belül egész 

biztos lesz rendkívüli ülés, hiszen a kiírástól számítottan is legjobb esetben augusztus végén lesznek 

olyan ajánlatok, amit érdemben tud a Bizottság, illetve a Képviselő-testület majd vizsgálni. Az 

intézményekkel kapcsolatban én is azt gondolom, hogy az alap működéshez szükséges dologi kiadások 

nem fogyhatnak el. 

 

dr. Pintér György: A Gödi Körkép az bekerült saját soron, ugye? 

 

Balogh Csaba: Igen, de nem 15, hanem 10 millió forinttal. 

 

Erdős Ágnes (Településellátó Szervezet gazdasági igazgatóhelyettes): Kérvényeztünk egy fél 

álláshelyet, azzal mi a helyzet? Nem láttam az előterjesztésben.  

 

Bagyinszky Julianna (pénzügyi megbízott): Én úgy gondoltam, hogy a következő költségvetés 

módosításnál betervezzük, mert már kész volt az anyag, amikor kértétek.  

 

Erdős Ágnes: De erről most kell dönteni.  

 

Tóth János: Betervezzük. Készítünk erről egy külön előterjesztést.  

 

dr. Pintér György: A 2 sajtóreferensből az egyiket elengedi polgármester úr?  

 

Balogh Csaba: Igen.  
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dr. Pintér György: A Bizottságot kérdezem, hogy milyen határozatot hozzunk? Kérjük a jegyzőt, hogy 

a képviselői módosító indítványokat szedje táblázatba és azoknak a sorsáról nyújtson tájékoztatást, 

illetve tegye lehetővé az egyesével történő szavazást azokban az esetekben, ahol a polgármester úr egy 

az egyben nem emelte be az előterjesztésbe. Készítse el a kitekintő határozatnak az előterjesztését. A 

rendelethez is kerüljön be ez a fizethető jutalom, mert akkor ezek szerint polgármester úr nem fogadta 

be, akkor arról szavazni szükséges. A rendeletnek a 2. § (6) bekezdésében a mondat úgy szerepeljen, 

hogy „A belső és külső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a működési és felhalmozási hiányt.”, én 

javaslom ezzel módosítani. Akkor mondjuk azt, hogy ezekkel a kiegészítésekkel tárgyalásra 

alkalmasnak minősíti a Bizottság. Továbbá tudomásul vettük a TESZ kérését. Akkor ezekkel a 

kiegészítésekkel a testület számára tárgyalásra alkalmasnak minősítjük. Aki ezzel egyetért, kérem 

kézfelemeléssel jelezze.  

 

A Bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

106/2022. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

1) felkéri a jegyzőt  

 

a) Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének tervezetéhez érkezett 

képviselői módosító indítványokat foglalja össze és azoknak befogadásáról, illetve 

elutasításáról nyújtson tájékoztatást, 

b) tegye lehetővé, hogy a be nem fogadott módosító indítványokról a Képviselő-testület 

szavazással dönthesse el, hogy azokat a rendelet-tervezeten át kívánja-e vezetni,  

c) készítse el a város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

a költségvetési évet követő három év várható összegeiről szóló kitekintő határozat 

előterjesztését, 

d) a költségvetési rendelethez módosító indítványként szerepeljen, hogy „Az 

Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a város intézményeinek, valamint a városi 

tulajdonú Kft. tekintetében jutalom kifizetésre csak a Képviselő-testület előzetes 

hozzájárulása alapján kerülhet sor.” 

e) a költségvetési rendelet-tervezet 2. § (6) bekezdése a következő legyen: „A belső és 

külső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a működési és felhalmozási hiányt.” 

 

2) tudomásul veszi a Településellátó Szervezet iskolai védőnői álláshely létrehozására 

vonatkozó kérelmét. 

 

3) a fenti kiegészítésekkel Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelet-

tervezetét képviselő-testületi tárgyalásra alkalmasnak nyilvánítja.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal  

 

2) A Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Tóth János: Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az elmúlt év végén az igazgatási szünettel kapcsolatban 

rendelkezett a testület. Rendelkezhetne a testület a köztisztviselők napjaként ismert nap munkaszüneti 

nappá nyilvánításáról. A kollégákat is megkérdezve az az álláspont jött ki, hogy leginkább azt szeretnék, 

hogy ha már egyszer köztisztviselők napja, akkor kapják meg szabadnapként. 

 

dr. Pintér György: Támogatjuk, köszönjük szépen. Éljenek a köztisztviselők és köszönjük a munkájukat. 
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A Bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

107/2022. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek megalkotásra javasolja az alábbi rendelet-tervezetet: 

 

„Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

.../2022.  (...) önkormányzati rendelete 

a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében, valamint 232/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

 

A Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je a Gödi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára - a 

munkaviszonyban állókra is kiterjedően - munkaszüneti nap. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba. 

 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

3) Iskolai védőnői körzet kialakítása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Ez a második forduló, most már csak erról kell dönteni. A szakvélemény alapján 

hozzájárultak kikötés nélkül, hogy ebből rendelet lehessen, és amiről tavasz elején döntött már a testület, 

az most idekerült, hogy akkor végérvényesen rendelet lehessen belőle. Erről kellene szavazni. 

 

dr. Pintér György: Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

A Bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

108/2022. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek megalkotásra javasolja az alábbi rendelet-tervezetet: 

 

„Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2022 (...) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 



296 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati 

rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 

1. melléklet 

„4. melléklet a 19/2015. (VI. 26.) Ök. rendelethez 

Göd város területi védőnői körzeteinek közterületjegyzéke 

1. védőnői körzet 

közterület neve jellege kapubejárat-   

tartomány 

intervallum típusa 

Alagút utca 1 - 3 páratlan házszámok 

Alagút utca 2 - 6 páros házszámok 

Alkotmány utca    teljes közterület 

Arany János utca 1 - 42 folyamatos házszámok 

Arany László sétány    teljes közterület 

Babits Mihály utca 1 - 23 folyamatos házszámok 

Bartók Béla utca    teljes közterület 

Báthori utca    teljes közterület 

Béke út    teljes közterület 

Berzsenyi Dániel utca    teljes közterület 

Bischof házaspár utca    teljes közterület 

Budai Nagy Antal utca    teljes közterület 

Damjanich utca 1 - 11 páratlan házszámok 

Damjanich utca 2 - 10 páros házszámok 

Duna köz    teljes közterület 

Gróf Széchenyi Ödön park    teljes közterület 

Hét vezér utca    teljes közterület 

Jávorka Sándor utca    teljes közterület 

Jókai Mór utca 1 - 15 folyamatos házszámok 

József Attila utca    teljes közterület 

Kazinczy Ferenc utca 1 - 51 páratlan házszámok 

Kazinczy Ferenc utca 2 - 54 páros házszámok 
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Kiss János utca    teljes közterület 

Kodály Zoltán utca    teljes közterület 

Kossuth köz    teljes közterület 

Kossuth tér    teljes közterület 

Kossuth Lajos utca    teljes közterület 

Koszorú tér    teljes közterület 

Kölcsey Ferenc utca 1 - 19 folyamatos házszámok 

Kusché Ernő utca    teljes közterület 

Lázár Vilmos utca    teljes közterület 

Leiningen utca    teljes közterület 

Luther Márton utca    teljes közterület 

Mikszáth Kálmán utca 1 - 68 folyamatos házszámok 

Nagy Imre utca    teljes közterület 

Nagy László tér    teljes közterület 

Pázmány Péter utca    teljes közterület 

Pesti út 1 - 75/2 páratlan házszámok 

Pesti út 2 - 72 páros házszámok 

Petőfi tér    teljes közterület 

Petőfi Sándor utca    teljes közterület 

Pöltenberg Ernő utca 1 - 26 folyamatos házszámok 

Pöltenberg Ernő utca 28 - 28 folyamatos házszámok 

Puskin köz    teljes közterület 

Radnóti Miklós utca    teljes közterület 

Rákóczi Ferenc utca 1 - 23/A páratlan házszámok 

Schweidel József utca    teljes közterület 

Szabadságharcosok útja    teljes közterület 

Tamási Áron utca    teljes közterület 

Táncsics Mihály utca    teljes közterület 

Templom utca    teljes közterület 

Tenkes köz    teljes közterület 

Tó köz    teljes közterület 

Tolsztoj köz    teljes közterület 

Tompa Mihály utca    teljes közterület 

Vasvári Pál utca    teljes közterület 

Vécsey utca    teljes közterület 

Vörösmarty utca    teljes közterület 

2. védőnői körzet 

közterület neve jellege kapubejárat-   

tartomány 

intervallum típusa 

Árvácska utca    teljes közterület 

Aulich utca    teljes közterület 

Bajcsy-Zsilinszky utca    teljes közterület 



298 

Batthyány utca    teljes közterület 

Beck Ö Fülöp tér    teljes közterület 

Bem utca    teljes közterület 

Bimbó utca    teljes közterület 

Bodza utca    teljes közterület 

Csokonai utca    teljes közterület 

Dália utca    teljes közterület 

Dózsa György utca    teljes közterület 

Dr. Záhonyi Géza tér    teljes közterület 

Előd utca    teljes közterület 

Fűzfa utca    teljes közterület 

Gárdonyi Géza utca    teljes közterület 

Gutenberg utca    teljes közterület 

Gyopár utca    teljes közterület 

Harang utca    teljes közterület 

Harangvirág utca    teljes közterület 

Hársfa utca    teljes közterület 

Hóvirág utca    teljes közterület 

Ibolya utca    teljes közterület 

Iván-Kovács László utca    teljes közterület 

Jázmin utca    teljes közterület 

Jegenye utca    teljes közterület 

Katona József utca    teljes közterület 

Kereszt utca    teljes közterület 

Kincsem utca    teljes közterület 

Kincsem park    teljes közterület 

Kiss Ernő utca    teljes közterület 

Klapka utca    teljes közterület 

Köztársaság út    teljes közterület 

Lánchíd köz    teljes közterület 

Lánchíd utca    teljes közterület 

Martinovics utca    teljes közterület 

Mészáros Lázár utca    teljes közterület 

Mihácsi György utca    teljes közterület 

Mikes Kelemen utca    teljes közterület 

Muskátli utca    teljes közterület 

Nefelejcs utca    teljes közterület 

Nyírfa utca    teljes közterület 

Orgona utca    teljes közterület 

Palczer János utca    teljes közterület 

Pesti út 74 - 164 páros házszámok 

Pesti út 77 - 99 páratlan házszámok 

Pesti Ferenc tér    teljes közterület 
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Pipacs utca    teljes közterület 

Rákóczi Ferenc utca 2 - 96/B páros házszámok 

Rákóczi Ferenc utca 25 - 89 páratlan házszámok 

Rezeda utca    teljes közterület 

Rozmaring utca    teljes közterület 

Szegfű utca    teljes közterület 

Szeszgyár lejtő    teljes közterület 

Szt. István utca    teljes közterület 

Szt. László utca    teljes közterület 

Török Ignác utca    teljes közterület 

Tulipán utca    teljes közterület 

Városház köz    teljes közterület 

Vasútállomás     teljes közterület 

Viola utca    teljes közterület 

3. védőnői körzet 

közterület neve jellege kapubejárat-   

tartomány 

intervallum típusa 

Áldás utca    teljes közterület 

Család utca    teljes közterület 

Csíz utca    teljes közterület 

Deák Ferenc utca    teljes közterület 

Fenyősármány utca    teljes közterület 

Fülemüle utca    teljes közterület 

Füzike utca    teljes közterület 

Gyöngybagoly utca    teljes közterület 

IV. Béla király utca 35 - 999 páratlan házszámok 

IV. Béla király utca 38 - 998 páros házszámok 

Jégmadár utca    teljes közterület 

Kálmán utca 11 - 999 páratlan házszámok 

Kálmán utca 14 - 998 páros házszámok 

Nádirigó utca    teljes közterület 

Őszapó utca    teljes közterület 

Pacsirta utca    teljes közterület 

Révay utca 14 - 998 páros házszámok 

Révay utca 17 - 999 páratlan házszámok 

Széchenyi utca    teljes közterület 

Sződi utca    teljes közterület 

Vadgerle utca    teljes közterület 

Vasút utca 40 - 998 folyamatos házszámok 

Verseny utca 36 - 998 páros házszámok 

Verseny utca 41 - 999 páratlan házszámok 

Vörösbegy utca    teljes közterület 
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4. védőnői körzet 

közterület neve jellege kapubejárat-   

tartomány 

intervallum típusa 

Akácfa utca    teljes közterület 

Alkotás utca    teljes közterület 

Árokparti fasor    teljes közterület 

Attila utca    teljes közterület 

Bocskai utca    teljes közterület 

Bolla Árpád fasor    teljes közterület 

Botond utca    teljes közterület 

Csaba utca    teljes közterület 

Délibáb utca    teljes közterület 

Duna út 38 - 998 páros házszámok 

Duna út 41 - 999 páratlan házszámok 

Erzsébet utca 32 - 36 páros házszámok 

Erzsébet utca 33 - 41 páratlan házszámok 

Evezős utca    teljes közterület 

Ezerjó utca    teljes közterület 

Hajnal utca    teljes közterület 

Halász utca    teljes közterület 

Határ utca    teljes közterület 

Honvéd sor 16 - 999 folyamatos házszámok 

Huba utca    teljes közterület 

Hunyadi utca    teljes közterület 

I. körforgalmi út    teljes közterület 

II. körforgalmi út    teljes közterület 

III. körforgalmi út    teljes közterület 

Ilka köz    teljes közterület 

István utca    teljes közterület 

IV. körforgalmi út    teljes közterület 

Jácint utca    teljes közterület 

Jászai Mari utca    teljes közterület 

Jósika utca    teljes közterület 

József utca 36 - 42 páros házszámok 

József utca 39 - 43 páratlan házszámok 

Kék-Duna utca    teljes közterület 

Kikelet utca    teljes közterület 

Kisfaludy utca 34 - 998 páros házszámok 

Kisfaludy utca 37 - 999 páratlan házszámok 

Kolozsvári köz    teljes közterület 

Kolozsvári utca    teljes közterület 

Könyök utca    teljes közterület 

Lajos utca    teljes közterület 
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Latabár Kálmán tér    teljes közterület 

Latabár Kálmán utca    teljes közterület 

Liget utca    teljes közterület 

Lomb utca    teljes közterület 

Madách utca 25 - 999 páratlan házszámok 

Madách utca 28 - 998 páros házszámok 

Mária utca    teljes közterület 

Ménesi köz    teljes közterület 

Ménesi utca    teljes közterület 

Napsugár utca    teljes közterület 

Otthon utca    teljes közterület 

Pannónia utca    teljes közterület 

Patak utca    teljes közterület 

Pesti út 101 - 999 páratlan házszámok 

Pesti út 166 - 998 páros házszámok 

Pozsonyi utca    teljes közterület 

Regős utca    teljes közterület 

Rózsa utca    teljes közterület 

Ságvári köz    teljes közterület 

Sellő utca    teljes közterület 

Sport utca    teljes közterület 

Szeder utca    teljes közterület 

Szent Imre herceg utca    teljes közterület 

Szőlőkert utca    teljes közterület 

Thököly utca    teljes közterület 

Új utca    teljes közterület 

Újélet utca    teljes közterület 

V. körforgalmi út    teljes közterület 

Vadvirág utca    teljes közterület 

Várdomb utca    teljes közterület 

Virágos utca    teljes közterület 

5. védőnői körzet 

közterület neve jellege kapubejárat-   

tartomány 

intervallum típusa 

Ady Endre út    teljes közterület 

Árpád utca    teljes közterület 

Bozóki Gyula tér    teljes közterület 

Csendes köz    teljes közterület 

Duna út 1 - 39 páratlan házszámok 

Duna út 2 - 36 páros házszámok 

Erzsébet utca 1 - 31 folyamatos házszámok 

Eszter utca    teljes közterület 



302 

Gizella utca    teljes közterület 

Honvéd sor 1 - 15 folyamatos házszámok 

Ifjúság köz    teljes közterület 

Ilona utca    teljes közterület 

IV. Béla király utca 1 - 33 páratlan házszámok 

IV. Béla király utca 2 - 36/B páros házszámok 

János utca    teljes közterület 

József utca 1 - 37 páratlan házszámok 

József utca 2 - 34 páros házszámok 

Kacsóh Pongrác utca    teljes közterület 

Kálmán utca 1 - 9/B páratlan házszámok 

Kálmán utca 2 - 12 páros házszámok 

Karolina utca    teljes közterület 

Kisfaludy utca 1 - 35 páratlan házszámok 

Kisfaludy utca 2 - 32 páros házszámok 

Klára utca    teljes közterület 

Lehel utca    teljes közterület 

Lenkey utca    teljes közterület 

Madách utca 1 - 23 páratlan házszámok 

Madách utca 2 - 26 páros házszámok 

Margit utca    teljes közterület 

Mátyás utca    teljes közterület 

Pálma utca    teljes közterület 

Rákóczi Ferenc utca 91 - 999 páratlan házszámok 

Rákóczi Ferenc utca 98 - 998 páros házszámok 

Révay utca 1 - 15 páratlan házszámok 

Révay utca 2 - 12/A páros házszámok 

Teleki Pál utca    teljes közterület 

Terv utca    teljes közterület 

Toldi utca    teljes közterület 

Turista utca 1 - 15 páratlan házszámok 

Turista utca 2 - 10 páros házszámok 

Vasút utca 1 - 39 folyamatos házszámok 

Verseny utca 1 - 39/B páratlan házszámok 

Verseny utca 2 - 34 páros házszámok 

6. védőnői körzet 

közterület neve jellege kapubejárat-   

tartomány 

intervallum típusa 

Alagút utca 5 - 5 folyamatos házszámok 

Alagút utca 7 - 999 folyamatos házszámok 

Ambrus László utca    teljes közterület 

Arany János utca 43 - 999 folyamatos házszámok 
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Babits Mihály utca 24 - 999 folyamatos házszámok 

Cserfa utca    teljes közterület 

Damjanich utca 12 - 999 folyamatos házszámok 

Diófa utca    teljes közterület 

Erdész köz    teljes közterület 

Erdész utca    teljes közterület 

Erkel Ferenc utca    teljes közterület 

Fácán utca    teljes közterület 

Fenyves köz    teljes közterület 

Fenyves utca    teljes közterület 

Fürdő utca    teljes közterület 

Hernád köz    teljes közterület 

Hesp Róbert utca    teljes közterület 

Ipoly utca    teljes közterület 

Jókai Mór utca 16 - 999 folyamatos házszámok 

Kazinczy Ferenc utca 53 - 999 páratlan házszámok 

Kazinczy Ferenc utca 56 - 998 páros házszámok 

Kőrös utca    teljes közterület 

Kosztolányi Dezső utca    teljes közterület 

Kölcsey Ferenc utca 20 - 999 folyamatos házszámok 

Kraszna utca    teljes közterület 

Majorság köz    teljes közterület 

Marignane tér    teljes közterület 

Maros utca    teljes közterület 

Mikszáth Kálmán utca 70 - 998 páros házszámok 

Móricz Zsigmond utca    teljes közterület 

Nemeskéri-Kiss Miklós köz    teljes közterület 

Nemeskéri-Kiss Miklós út 1 - 75 folyamatos házszámok 

Pálya utca    teljes közterület 

Pöltenberg Ernő utca 27 - 27 folyamatos házszámok 

Pöltenberg Ernő utca 29 - 999 folyamatos házszámok 

Puszta dűlő    teljes közterület 

Rába utca    teljes közterület 

Rómaiak útja    teljes közterület 

Sajó utca    teljes közterület 

Sió utca    teljes közterület 

Sporttelep köz    teljes közterület 

Streba János utca    teljes közterület 

Szabó Ervin utca    teljes közterület 

Száhlender Béla dűlő    teljes közterület 

Szálender tanya    teljes közterület 

Szamos köz    teljes közterület 

Szamos utca    teljes közterület 
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Szilvás utca    teljes közterület 

Tavasz utca    teljes közterület 

Tisza utca    teljes közterület 

Topolyás dűlő    teljes közterület 

Tóth Árpád utca    teljes közterület 

Zala utca    teljes közterület 

Zimpel Károly utca    teljes közterület 

7. védőnői körzet 

közterület neve jellege kapubejárat-   

tartomány 

intervallum típusa 

Baitz József altábornagy utca    teljes közterület 

Balassi Bálint utca    teljes közterület 

Csalogány utca    teljes közterület 

Dobó István utca    teljes közterület 

Dr. Gönczy Gyula utca    teljes közterület 

Erzsébet liget köz    teljes közterület 

Erzsébet liget utca    teljes közterület 

Erzsébet liget körút    teljes közterület 

Fóti utca    teljes közterület 

Golf utca    teljes közterület 

Huzella Tivadar utca    teljes közterület 

Kádár utca    teljes közterület 

Kasznár utca    teljes közterület 

Kinizsi utca    teljes közterület 

Kóczán Mór utca    teljes közterület 

Mayerffy köz    teljes közterület 

Mayerffy József utca    teljes közterület 

Munkácsy Mihály utca    teljes közterület 

Németh László utca    teljes közterület 

Nyár utca    teljes közterület 

Oázis utca    teljes közterület 

Öregkastély utca    teljes közterület 

Ősz utca    teljes közterület 

Összekötő út    teljes közterület 

Tél utca    teljes közterület 

Termál fürdő körút    teljes közterület 

Termálfürdő út    teljes közterület 

Toboz utca    teljes közterület 

Turista utca 12 - 998 páros házszámok 

Turista utca 17 - 999 páratlan házszámok 

Villamos utca    teljes közterület 

Wigner Jenő utca    teljes közterület 
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Zrínyi Miklós utca    teljes közterület 

Zsuzsanna utca    teljes közterület 

8. védőnői körzet 

közterület neve jellege kapubejárat-

tartomány 

intervallum típusa 

Bornemissza Pál utca    teljes közterület 

Castrum utca    teljes közterület 

Csörsz utca    teljes közterület 

Gerle utca    teljes közterület 

Jancsi hegy utca    teljes közterület 

Kerek erdő köz    teljes közterület 

Kerek erdő utca    teljes közterület 

Komlókert utca    teljes közterület 

Nemeskéri-Kiss Miklós út 76 - 999 folyamatos házszámok 

Ojtványos utca    teljes közterület 

Öregfutó út    teljes közterület 

Piros Mihály utca    teljes közterület 

Pulykaház utca    teljes közterület 

Sárgarigó utca    teljes közterület 

Schöffer Ferenc utca    teljes közterület 

Vadőr utca    teljes közterület 

Wattay János utca    teljes közterület 

Werbőczy István utca    teljes közterület 

Zúgóárok köz    teljes közterület 

Zúgóárok utca    teljes közterület 

I. Iskolai védőnői körzet 

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 

2132 Göd, Ifjúság köz. 1-3. 

II. Iskolai védőnői körzet 

Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános 

iskola 

2131 Göd, Petőfi Sándor u. 48. 

III. Iskolai védőnői körzet 

Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

2131 Göd, Vécsey Károly u. 1. 

Piarista Szakképző Iskola és Kollégium 2131 Göd, Jávorka Sándor u. 18. (feladatellátási 

hely: 2131 Göd, Pesti út. 81. orvosi rendelő) 

Zenit Alapítványi Általános Iskola 2132 Göd, Madách Imre u. 40. (feladatellátási 

hely: 2132 Göd, Kisfaludy u. 7/A területi védőnői 

rendelő) 

” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 
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4) Önkormányzati bérlakások bérleti díjainak felülvizsgálata 

Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök 

 

dr. Kármán Gábor: Tulajdonképpen arról van szó, hogy évek óta nem emelkedtek a lakások bérleti díjai. 

Amúgy sem, tehát még a koronavírus előtt sem. Ez a SZELB javaslata is egyben, hogy akkor a 

lakbéreket bizonyos százalékkal megemeljük. Nem lineáris az emelés, tehát szétnyílt egy olló a 

szolgálati lakások és az önkormányzati szociális bérlakások között, és ezt az ollót akarja kicsit összébb 

csukni a Bizottság. Ezt javaslom elfogadásra. 

 

dr. Pintér György: Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

A Bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

109/2022. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek megalkotásra javasolja az alábbi rendelet-tervezetet: 

 

„Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

.../2022. (...) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2018. (VII. 

4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított 1993. évi 

LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2018. (VII. 4.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 

 

1. melléklet 

„1. melléklet a 23/2018.(VII.4.) Ök. rendelethez 

I. Szociális bérlakások és átmeneti lakás bérleti díja: 

Lakás komfortfokozata Bérleti díj összege (Ft/m2/hó) 

Komfort nélküli 140 

Félkomfortos 200 

Komfortos 400 

Összkomfortos 500 
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II. Szolgálati lakások bérleti díja: 

Lakás komfortfokozata Bérleti díj összege (Ft/m2/hó) 

Komfort nélküli 160 

Félkomfortos 250 

Komfortos 500 

Összkomfortos 600 

” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

5) Intézményi étkeztetés térítési díjairól szóló helyi rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Itt volt ugye önköltségszámítás. A nyersanyagnormák alapján jöttek ki a díjtételek. 

Ez lesz az alapja az összes többi díjemelésnek. 

 

dr. Pintér György: Ez a TESZ-szel egyeztetve lett?  

 

dr. Kármán Gábor: Igen.  

 

dr. Pintér György: Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

A Bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

110/2022. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek megalkotásra javasolja az alábbi rendelet-tervezetet: 

 

„Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

.../2022. (...) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati fenntartásban működő konyhák által nyújtott étkeztetés 

nyersanyagnormáiról és térítési díjairól 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdésében foglaltak, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi 

rendeletet alkotja: 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed Göd Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben, valamint az 

általános iskolákban nyújtott étkezési szolgáltatásokra. 

2. § 

A térítési díjakat a Képviselő-testület a nyersanyagnormák alapján állapítja meg, az árváltozásokat 

figyelembe véve. 
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3. § 

A Németh László Általános Iskola, valamint a Huzella Tivadar Általános Iskola konyhái, valamint az 

óvodák, és a Szivárvány Bölcsőde által nyújtott gyermek- és felnőttétkeztetés nyersanyagnormáit és 

térítési díjait az 1. melléklet tartalmazza. 

4. § 

A szünidei gyermekétkeztetés nyersanyagnormái és térítési díjai a 3. §-ban foglalt menza és napközis 

gyermekétkeztetés normái szerint kerülnek megállapításra. 

5. § 

Hatályát veszti az önkormányzati fenntartásban működő konyhák által nyújtott étkeztetés 

nyersanyagnormáiról és térítési díjairól szóló 13/2018. (IV. 12.) önkormányzati rendelet. 

6. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 

 

1. melléklet 

Megnevezés Nyersanyagnorma 

(Ft/fő) 

Bruttó térítési díj 

összege 

Iskolai étkeztetés 

Napközis gyermekétkeztetés (3x-i) Alsós 523,89 670 Ft 

Menza (ebéd) Alsós 306,52 390 Ft 

Napközis gyermekétkeztetés (3x-i) Felsős 565,97 720 Ft 

Menza (ebéd) Felsős 320,13 410 Ft 

Óvodai étkeztetés 

Óvodai gyermekétkeztetés (3x-i) 445,02 570 Ft 

Felnőtt intézményi étkeztetés 

Felnőtt ebéd 357,21 455 Ft 

Bölcsődei étkeztetés 

Bölcsődei étkeztetés 4x 482,57 615 Ft 

Bölcsődei diétás étkeztetés 4x 551,00 700 Ft 

Vendég étkeztetés (tábor, külső megrendelés, dolgozói, intézményi) 

Iskolai 3x vendég 565,97 1 200 Ft 

Iskola Menza vendég 306,52 870 Ft 

Óvodai vendég ebéd 224,62 765 Ft 

Óvodai vendég 3x-i étkezés 445,02 1 045 Ft 

Felnőtt 3x vendég 677,21 1 340 Ft 

Felnőtt ebéd vendég 357,21 935 Ft 

Bölcsődei vendég ebéd 198,03 600 Ft 

Diétás étkezés I. típusú 
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Sertéshús nélkül készült; Tej nélkül készült; Tej és hozzáadott cukor nélkül készült; Tojás nélkül 

készült; Szójás termék nélkül készült 

Óvodás 

Napi 3X étkezés: 680 864 Ft 

Napi 1X étkezés: 460 584 Ft 

Iskolás 

Napi 3X étkezés: 730 927 Ft 

Napi 1X étkezés: 500 635 Ft 

Diétás étkezés II. típusú 

Tojás és tej nélkül készült; Tojás és szója nélkül készült; Tojás, tej és szója nélkül készült; Diabetes - 

cukormentes; Fruktóz csökkentett diéták 

Óvodás 

Napi 3X étkezés: 725 921 Ft 

Napi 1X étkezés: 455 578 Ft 

Iskolás 

Napi 3X étkezés: 785 997 Ft 

Napi 1X étkezés: 520 660 Ft 

Diétás étkezés III. típusú 

Gluténmentes; Gluténmentes. tej és tojás nélkül készült; Gluténmentes és cukor nélkül készült 

Óvodás 

Napi 3X étkezés: 795 1 010 Ft 

Napi 1X étkezés: 540 686 Ft 

Iskolás 

Napi 3X étkezés: 835 1 060 Ft 

Napi 1X étkezés: 575 730 Ft 

Diétás étkezés IV. típusú 

Egyedi diéták; Fruktózcsökkentett egyedi diéták 

Óvodás 

Napi 3X étkezés: 900 1 143 Ft 

Napi 1X étkezés: 50 699 Ft 

Iskolás 

Napi 3X étkezés: 915 1 162 Ft 

Napi 1X étkezés: 635 806 Ft 

Diétás étkezés V. típusú 

Gluténmentes egyedi diéták 

Óvodás 

Napi 3X étkezés: 930 1 181 Ft 

Napi 1X étkezés: 645 819 Ft 

Iskolás 

Napi 3X étkezés: 950 1 207 Ft 

Napi 1X étkezés: 670 851 Ft 

” 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 
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6) Gyermekvédelmi rendelet térítési díjainak felülvizsgálata 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Itt a gondozási díjnak az emeléséről, illetőleg az étkezési díj emeléséről is szó van. 

Tudni kell, hogy nemcsak itt a térségben, hanem országos szinten is messze a legalacsonyabb gondozási 

díjjal dolgozik az gödi bölcsőde. Itt összehasonlításként egy pár települést hoztunk. Egyeztettünk a 

bölcsőde vezetőjével, jegyzővel, polgármester úrral, mindenkivel. A gyermekfelügyeleti térítési díj is 

emelkedne valamennyivel, illetve a játszócsoport térítési díja is, tehát több minden emelkedne. Én még 

egy olyan kiegészítést javaslok a melléklethez, hogy étkezési térítési díj 615 forint/fő/nap, és most jön 

a kiegészítés, hogy diétás bölcsődei étkeztetés térítési díja 700 Ft/fő/nap, és így lesz teljes a kép. 

 

dr. Pintér György: Ezt a bölcsődébe kell befizetni?  

 

Tóth János: Bevételként a bölcsődénél jelenik meg.  

 

dr. Pintér György: Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

A Bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

111/2022. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek megalkotásra javasolja az alábbi rendelet-tervezetet: 

 

„Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2022 (...) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 

 

1. melléklet 

„1. melléklet a 3/2015. (II. 26.) Ök. rendelethez 

1. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat táboroztatási díja 

1.1. Nyári napközis tábor napi díja: 3.000 Ft 

1.2. Nyári napközis tábor napi díja a Szolgálat együttműködési megállapodással rendelkező ügyfeleinek 

gyermekei részére: 1.000 Ft 
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2. Bölcsődei térítési díjak 

2.1. Étkezési térítési díj: 615 Ft/fő/nap; diétás bölcsődei étkeztetés térítési díja: 700 Ft/fő/nap 

2.1.1. Az étkezés személyi térítési díját az intézményvezető - a Gyvt. 150. § (5) és (6) bekezdésében 

foglaltak figyelembevételével - állapítja meg. 

2.1.2. Az állami normatív kedvezményben részesülők esetén a Gyvt. 151. § (5) bekezdésében foglaltak 

az irányadók. 

2.2. Gondozási térítési díj: 2.000 Ft/fő/nap 

2.2.1. A gondozási térítési díj havi összege 20 ellátási nap alapján megállapított összeg. 

2.2.2. Amennyiben a szolgáltatás igénylője 10 ellátási napot ténylegesen nem vesz igénybe, úgy a soron 

következő havi gondozási térítési díja 50% mértékben csökken. 

2.2.3. Veszélyhelyzet esetén a Polgármester által elrendelt bölcsődei rendkívüli szünet időtartama alatt 

gondozási térítési díj nem számítható fel. 

2.2.4. Veszélyhelyzet esetén amennyiben a szolgáltatás igénylője egyetlen ellátási napot sem vesz 

ténylegesen igénybe, úgy a következő havi gondozási térítési díja 100% mértékben csökken. 

2.2.5. Amennyiben a díjfizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó jövedelem összege 

a) 45.000 Ft alatt helyezkedik el, nincs gondozási térítési díj fizetési kötelezettség 

b) 45.001 Ft és 51.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 200 Ft/fő/nap 

c) 51.001 Ft és 55.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 400 Ft/fő/nap 

d) 55.001 Ft és 60.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 500 Ft/fő/nap 

e) 60.001 Ft és 65.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 600 Ft/fő/nap 

f) 65.001 Ft és 70.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 700 Ft/fő/nap 

g) 70.001 Ft és 75.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 800 Ft/fő/nap 

h) 75.001 Ft és 85.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 1.200 Ft/fő/nap 

i) 85.001 Ft és 100.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 1.600 Ft/fő/nap 

j) 100.001 Ft felett a fizetendő díj: 2.000 Ft/fő/nap 

2.2.6. Az étkezési, valamint a gondozási személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a 

Gyvt. 150. § (3) bekezdésének c) pontjában foglalt mértéket. 

2.2.7. A jövedelemigazolásokkal kapcsolatban ezen rendelet 10. §-ban foglaltak az irányadók. 

2.3. Időszakos gyermekfelügyelet térítési díja: minden megkezdett óra: 700 Ft 

2.4. Bölcsődei játszócsoport térítési díja: minden megkezdett óra: 700 Ft" 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

7) Szociális rendelet térítési díjainak felülvizsgálata 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Az Alapszolgáltatási Központ vezetőjének a javaslata alapján lett összeállítva. 

Természetesen előtte egyeztettünk. Ugyanez a helyzet, hogy már régóta nem volt emelve, és akkor ez a 

javaslat született.   

 

dr. Pintér György: Gyakorlatilag az egyes mellékletben található összegektől szavazunk? 

 

dr. Kármán Gábor: Igen.  

 

dr. Pintér György: Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

A Bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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112/2022. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek megalkotásra javasolja az alábbi rendelet-tervezetet: 

 

„Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2022 (...) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 29/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 29/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

az 1. melléklet szerint módosul. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 

 

1. melléklet 

1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 29/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 

1.1. pontja helyébe a következő pont lép: 

„1.1. Az Alapszolgáltatási Központban fizetendő intézményi térítési díjak: 

Szakfeladat Térítési díj 

Idősek klubja napidíj 500 Ft/nap 

Idősek klubja szoc. étkeztetés 1.000 Ft/nap 

Idősek klubja egyéni szállítás 600 Ft/alkalom 

Házi gondozás 750 Ft/óra 

Jelzőkészülék napidíj 250 Ft/nap 

Szociális étkeztetés 800 Ft/adag 

Szociális étkeztetés szállítással 900 Ft/adag 

A Képviselő-testület a tényleges igénybevétel alapján ezen mellékletben foglalt térítési díjak, valamint 

a szociális étkezés térítési díja közötti különbözetet a központi támogatás összegéből, valamint az 

önkormányzat szociális előirányzat kereteiből biztosítja.”" 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

8) A közterületek használatáról szóló helyi rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Na, itt viszont egy teljesen új rendeletről beszélünk. Az egésznek a mozgatórugója 

az volt, hogy 1991. évi a jelenleg hatályos rendeletünk. Gyakorlatilag már semminek nem felel meg, 
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sem formailag, sem tartalmilag. A leglényegesebb, hogy már a bevezető rész sem stimmel, tehát 

mindenképpen új rendeleti forma kellett, nem volt elég a sima módosítás. Itt mind a környezetvédelmi 

oldalról, mind építésügyi oldalról, közterület foglalási oldalról is bekerültek a javaslatok. A díjak 

alacsonyabbak voltak, azokra a mellékletben tettünk javaslatot.  

 

Szünet.  

 

dr. Pintér György: Kérlek, egészítsétek ki az előterjesztést csütörtökre az előző díjtételekkel. Közterület-

használati díjból tavaly mennyi folyt be összesen? 

 

dr. Kármán Gábor: Ezt nem tudom fejből. Elnézést. 

 

Bagyinszky Julianna: Hát nem sok. Ezt kérni kell. 

 

dr. Pintér György: És nem kértek, vagy nem fizettek? 

 

Bagyinszky Julianna: Nem kértek.  

 

dr. Pintér György: Ha most csúnya vagyok, akkor aki jogkövető, az rosszul jár, aki nem jogkövető, az 

most eddig ennyit nem fizetett be, most annyit nem fog. Van kapacitásunk ezt beszedni, ellenőrizni? 

Szerintem nincs. 

 

dr. Karaszek Szabolcs: Én nem értek feltétlen egyet ezzel az egésszel, mert olyan emelések vannak 

benne, ami szerintem aránytalan. 

 

dr. Kármán Gábor: Akkor legyen egy áthidaló megoldás, hogy lépcsőzetesen, fokozatosan emeljünk, 

csak hangozzon el valami. 

 

dr. Pintér György: Jó, akkor szerintem azt szedjük össze, hogy milyen kiegészítő információkat kérünk. 

Az egyik szerintem mindenképp az, hogy a főútvonalak melletti ingatlanokra vonatkozik-e, illetve 

mennyi bevétel folyt be ezekből. Volt még valami? Csütörtökig, akinek még kérdése van, az juttassa el 

a jegyző úrhoz, és akkor ezekkel most nem javasoljuk tárgyalni a testületnek. Aki ezzel egyetért, 

kézfelemeléssel jelezze.  

 

A Bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

113/2022. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a) a közterületek használatáról szóló helyi rendelet-tervezetet nem javasolja képviselő-

testületi tárgyalásra,  

b) erre tekintettel felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a rendelet-tervezet elfogadásához 

szükséges alábbi információk rendelkezésre bocsátásáról: 

1) a közterületek használatával összefüggő jelenleg hatályos díjszabás, 

2) a közterülethasználati díjakból származó bevételekre vonatkozó kimutatás 2021. 

évre vonatkozóan,  

3) arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a közterület-használat Önkormányzat általi 

engedélyezése az állami kezelésben lévő főútvonalak, közutak melletti területekre 

is vonatkozik-e.  

 

Felelős: jegyző  

Határidő: azonnal  

 



314 

9) A Településellátó Szervezet által üzemeltetett sportcélú létesítmények bérleti díjának 

felülvizsgálata 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Garai Győző (Településellátó Szervezet igazgató): Emelnünk kell az árakat, nem emeltünk két éve. 

Megvizsgáltuk a környező sportcsarnokoknak az árait, és egyeztetve a hétvégi meg a délutáni bérlőkkel, 

azt látjuk, hogy ez az az áremelés belefér. A hétvége és a hétköznap délután az az időszakok, amikor 

nem az iskola használja a két sportcsarnokot, hanem külsősök, baráti körök, egyesületek, bárki. 

 

dr. Pintér György: A GSE-s használatra itt van most javaslat? 

 

Garai Győző: Szerződéses jogviszonyban vagyunk velük, de egyeztettünk velük is egyébként. Új elnöke 

lett a GSE-nek, aki abszolút nyitott arra, hogy támogassa ezeket a létesítményeket, hiszen itt tudnak 

akkor ők is sportolni, tehát ők nem zárkóztak el ez ellen az áremelés ellen. 

 

dr. Pintér György: A többletbevétel összege ki lett számolva?  

 

Garai Győző: Igen.  

 

dr. Pintér György: Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

A Bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

114/2022. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy határoz, hogy a Településellátó Szervezet által üzemeltetett sportcsarnokok bérleti díjait 2022. 

július 15-től az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Csarnok Szerződés típusa Igénybevehető időszakok 
ÁRAK 
Ft/óra 

Huzella Tornacsarnok 
2131 Göd, Petőfi S. u. 

49. 

Alkalmi árak eseti szerződéssel 
Hétköznap délután 6-10 9 500 Ft 

Hétvége 8-20 10 000 Ft 

Éves szerződés esetén 
kedvezményes árak 

Hétköznap délután 6-10 7 000 Ft 

Hétköznap napközben 3 000 Ft 

Hétvége 8-20 7 500 Ft 

Állami ünnepnap egész nap 13 000 Ft 

Balázsovits 
Sportcsarnok 

2132 Göd, Ifjúság köz 
1-3. 

Alkalmi árak eseti szerződéssel 
Hétköznap délután 6-10 11 000 Ft 

Hétvége 8-20 12 000 Ft 

Éves szerződés esetén 
kedvezményes árak 

Hétköznap délután 6-10 9 000 Ft 

Hétköznap napközben 3 500 Ft 
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Hétvége 8-20 10 000 Ft 

Állami ünnepnap egész nap 15 000 Ft 

Kistornaterem 
2132 Göd, Ifjúság köz 

1-3. 

Alkalmi árak eseti szerződéssel 
Hétköznap délután 7-9 4 500 Ft 

Hétvége 8-20 4 500 Ft 

Éves szerződés esetén 
kedvezményes árak 

Hétköznap délután 6-10 4 000 Ft 

Hétvége 8-20 4 000 Ft 

 

A Településellátó Szervezet a bérleti díj emeléséből származó összeggel 2023. január 31-ig 

elszámolni köteles Göd Város Önkormányzata felé. 

 

Felelős: TESZ igazgató 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

10) A Gödi Termálstrand vonatkozásában alkalmazott belépő- és egyéb díjak mértékének 2022. 

évi felülvizsgálata 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Garai Győző: Ugyanez van a termálstrandnál, hogy szintén nem volt emelés a pandémia óta, illetve 

eléggé alacsonyak voltak a korábbi bevételek. Ami jelentős módosítás, az az, hogy szerettünk volna 

bevezetni egy-két új dolgot, illetve kivezetni egy-két régi dolgot, ami nagyon megbonyolítja magát a 

díjtáblázatot. Az egyik ilyen például, hogy bevezettük azt, hogy vagy nyugdíjas igazolvánnyal 

rendelkezők vagy 65 év fölöttiek használhatnak kedvezményes árú jegyet. Illetve bevezetnénk a családi 

jegyet minimum négy főtől, amiből két fő felnőtt és két fő tizenhat év alatti gyermek. Ez ilyen 30%-kal 

kedvezményesebb ár a normál belépőkhöz képest. Illetve korábban voltak a gödi lakosoknak és a gödi 

kártyásoknak külön meghatározva a belépőjegy ár. A gödi kártyásokat kivezetnénk, és a gödi 

lakosoknak csinálnánk egy kedvezményes árú jegyet. 

 

dr. Pintér György: A gödi kártya kivezetése az erős felzúdulást okozna, úgyhogy én azt nem támogatom, 

ezt szeretném jelezni. Tehát erről jó lett volna egy előzetes egyeztetés.  

 

11) Településképi rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Ehhez nem sok mindent fűznék hozzá, ugyanis a szakmai részét a főépítészi iroda 

állította össze.  

 

dr. Pintér György: Kérdezem a Bizottságot, hogy mennyire menjünk bele, mert szerintem ez egy 

alapvetően szabályozós történet, pénzügyi vonatkozása momentán túl sok nincsen. A jogit, azt meg nem 

látjuk át. Én biztos nem. Tehát, hogy tárgyalásra alkalmas, azt viszontlátásra. Aki ezzel egyetért, kérem 

kézfelemeléssel jelezze.  

 

A Bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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115/2022. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a „Településképi rendelet módosítása” című napirendi ponthoz készült előterjesztést képviselő-

testületi tárgyalásra alkalmasnak nyilvánítja.  

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

12) A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Itt hasonló dologról van szó, a rendelet nem volt régi, csak az volt a probléma vele 

jogszabályszerkesztésileg, hogy két olyan felsőfokú jogszabályra hivatkozott, amit azóta hatályon kívül 

helyeztek és ha már hozzányúltunk a rendelethez, akkor hozzányúltunk a tényállásokhoz is, azokat is 

aktualizáltuk. Itt is összeült a Hivatal, nagyon sokat dolgoztunk vele, sokat egyeztettünk. Letisztáztuk, 

tehát korrekciót hajtottunk rajta végre, olyan tényálláselemeket kiszedtünk, amik súrlódnak 

szabálysértési tényállásokkal, mert ugye azokat nem lehet duplán szabályozni. Arra viszont felhívnám 

a figyelmet, hogy a rendelet csak tényállásszerű és konkrétan megfogalmazott magatartásokat szabályoz 

és szabályozhat. 

 

dr. Pintér György: Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

A Bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

116/2022. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek megalkotásra javasolja az alábbi rendelet-tervezetet: 

 

„Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2022. (…) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

1. A rendelet személyi és tárgyi hatálya 

1. § 

E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás az a 

cselekmény vagy mulasztás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, a 

tevékenységre vagy mulasztásra jogszabály közigazgatási bírság kiszabását nem rendeli, és azt e 

rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásnak minősíti. 

2. § 

(1) A rendelet hatálya a település közigazgatási területén megvalósuló, e rendeletben meghatározott 

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra terjed ki. 
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(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt - amennyiben az nem 

minősül bűncselekménynek vagy szabálysértésnek - a 14. életévét betöltött természetes személy, 

valamint jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vonható felelősségre. 

(3) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység 

vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy 

mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el. 

2. Értelmező rendelkezések 

3. § 

E rendelet alkalmazásában: 

1. fiatalkorú: a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 105. § (1) bekezdésében 

meghatározott életkorú személy; 

2. haszonállat: a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. 

(III. 31.) FVM rendelet 2. § a) pontja szerinti fogalom; 

3. mozgóbolt: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Ker.tv.) 2. § 11. 

pontja szerinti fogalom; 

4. üzleten kívüli kereskedés: a Ker.tv. 2. § 28. pontja szerinti fogalom; 

5. fű kaszálása: olyan kertészeti tevékenység, melynek eredményeképpen a gyep területileg 

egybefüggő magassága a 25 cm-t nem haladja meg; 

6. zöldterület: Göd Város Önkormányzata Polgármesterének a környezetvédelem helyi szabályairól 

szóló 8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § 21. pontjában szereplő fogalom 

7. zöldfelület: Göd Város Önkormányzata Polgármesterének a környezetvédelem helyi szabályairól 

szóló 8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § 20. pontjában szereplő fogalom 

8. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

(továbbiakban: Étv.) 2. § 13. pontja szerinti fogalom; 

9. műtárgy: az Étv. 2. § 15. pontjában foglalt fogalom 

10. útburkolat: az úttestnek a közúti járművek közlekedésére szolgáló szilárd felülete (kavics, murva, 

mart aszfalt, melegen hengerelt aszfalt és más hasonló szilárd felület) 

11. járdaburkolat: a járdának gyalogos közlekedésre szolgáló szilárd felülete (kavics, murva, mart 

aszfalt, járdakő és más hasonló szilárd felület) 

3. Eljárási szabályok 

4. § 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás 

bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul. 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő önkormányzati 

hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására a jegyző jogosult. 

(3) A közigazgatási hatósági eljárás 

a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől, 

b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a 

jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, 

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől 

számított 6 hónapon belül indítható meg. 

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során 

ezen rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvényben (továbbiakban: Ákr.) foglaltak, valamint a közigazgatási szabályszegések 
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szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvényben (továbbiakban: Szankció törvény) foglaltak az 

irányadók. 

5. § 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése esetén az elkövető 

a) ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, vagy 

b) ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(2) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál – a Szankció törvényben 

foglaltakon túl - figyelembe kell venni 

a) közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás súlyát, 

b) amennyiben ismert, az elkövető vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait. 

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése esetén a cselekmény összes 

körülményeinek mérlegelése alapján - különös tekintettel a cselekmény súlyára, a megvalósító személyi 

körülményeire -figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől a jövőre nézve kellő visszatartó erő várható. 

(4) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló 

keresete (jövedelme) vagy megfelelő vagyona van. 

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt kiszabott 

közigazgatási bírságot az elsőfokú határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül készpénz 

átutalási megbízáson vagy banki utalással Göd Város Önkormányzatának 10700323-42056506-

51100005 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A bírság részletekben való megfizetését 

külön kérelem alapján a jegyző külön végzésben engedélyezheti. 

6. § 

(1) A helyszíni bírság kiszabására az önkormányzati rendészeti szerv jogosult. 

(2) Fiatalkorúval szemben helyszíni bírságot nem lehet kiszabni. 

(3) Ha a magatartás megvalósítója a szabályszegő magatartást nem ismeri el, az önkormányzati 

rendészeti szerv alkalmazottja, vagy a jegyző által megbízott ügyintéző köteles hivatalból megindítani 

az eljárást. 

II. Fejezet 

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT SÉRTŐ MAGATARTÁSOK  

4. Városi jelképek használatával összefüggő közösségi együttélést sértő magatartások 

7. § 

Aki a város jelképeit (címer, zászló, városnév) engedély nélkül vagy a használatra vonatkozó 

engedélytől eltérő módon használja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

5. Utca- és házszámtábla elhelyezésével kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások 

8. § 

(1) Az az ingatlantulajdonos, ingatlankezelő, bérlő vagy használó, aki az utcanév-tábla kihelyezését és 

az azzal járó munkálatokat akadályozza közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ 

el. 

(2) Aki az elhelyezett névtáblákat, házszám-táblákat megrongálja, beszennyezi, olvashatatlanná teszi, 

szövegét megváltoztatja vagy azt engedély nélkül eltávolítja, közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartást követ el. 
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6. Állattartással kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások 

9. § 

(1) Aki ebet társasházi épület folyosóján, erkélyén, lépcsőházában, pincéjében, vagy közös használatú 

udvaron a használatra jogosultak beleegyezése nélkül tart közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartást követ el. 

(2) Az a tulajdonos, aki az elhullott állatok tetemének elszállításáról, ártalmatlanná tételéről saját 

költségén nem gondoskodik közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

(3) Aki az állat által okozott szennyezés megszüntetéséhez szükséges eszközöket (pl. zacskó) nem tart 

magánál, lakóház közös használatú helyiségeiben, udvarán okozott szennyeződést nem távolítja el 

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

7. Közrend elleni közösségi együttélést sértő magatartások 

10. § 

(1) Aki kolduló, kéregető tevékenységet folytat, és magatartása nem tartozik a szabálysértésekről szóló 

törvény hatálya alá, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

(2) Aki életvitelszerű lakhatás céljára használt ingóságait közterületen tárolja vagy helyezi el, közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

8. Zajvédelemmel kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások 

11. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki a város 

közigazgatási területén környezetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet zajvédelmi szabályait 

megszegi azzal, hogy rendeletben meghatározott időtartam alatt zajt keltő tevékenységet végez. 

9. A kereskedelmi, vendéglátó-ipari, szolgáltató egységek és elárusítóhelyek üzemeltetőinek 

kötelezettségeivel kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások 

12. § 

(1) Az az üzemeltető, aki az üzletek nyitvatartási idejére vonatkozó szabályokat – a vasárnapi 

nyitvatartás tilalmának megszegése kivételével – megszegi, közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartást követ el. 

(2) Az az üzemeltető, aki szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari, kereskedelmi és szolgáltató üzletek, 

valamint az utcai és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt, továbbá az üzlet közvetlen környékét nem 

tisztítja meg vagy folyamatosan nem takarítja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartást követ el. 

(3) Az az üzemeltető, aki az árusításból keletkező hulladék zárható edényzetben történő gyűjtéséről, 

valamint a szolgáltató útján annak a kijelölt hulladéklerakó helyre történő elszállításáról nem 

gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

13. § 

Az a kereskedő, aki mozgóárusítás és mozgóbolti, vagy egyéb kereskedelmi tevékenység – különös 

tekintettel a házaló kereskedelmi tevékenységre, valamint a hirdetésekre - folytatása során a város 

közigazgatási belterületén az árusításkor engedély nélküli hangjelzéssel (pl. duda, dallamkürt stb.), 

valamint hangosítással, hangos reklámmal hívja fel az árusításra a figyelmet, közösségi együttélés 

alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 
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10. Temetkezéssel és a köztemető használatával kapcsolatos közösségi együttélést sértő 

magatartások 

14. § 

(1) A köztemető használatával összefüggő közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 

követ el, aki 

a) a temetőben nem a hely csendjének, kegyeletnek megfelelő magaviseletet tanúsít, 

b) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét megzavarja, a látogatók kegyeleti érzéseit 

megsérti, 

c) temetőbe gépjárművel indokolatlanul, kizárólag saját kényelmi szempontjainak érvényesítése 

céljából behajt (indokolt behajtásnak minősül pl.: gyalogosan nem vagy nehezen szállítható 

anyagok, eszközök, növények, továbbá mozgásában korlátozott idős vagy beteg emberek 

szállítása céljából történő behajtás), 

d) a temetőbe kutyát visz (kivételt képez a vakvezető- és a rendőrkutya), 

e) hulladékot, koszorút, virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerak, elhagy, 

f) a köztemetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére 

szolgáló anyagokat megrongálja, beszennyezi, 

g) sírboltot vagy sírt a szükséges hatósági engedélyek nélkül felnyit. 

(2) Aki az üzemeltető engedélye nélkül síremléket áthelyez, vagy eltávolít, illetve a temetőben felállított 

síremlék lebontása, áthelyezése előtt a munkálatokat az üzemeltetőnek nem jelenti be, közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

(3) Aki a városi köztemető területéről sírkövet, síremléket, fejfát a temető üzemeltetőjénél történt 

előzetes bejelentés nélkül kivisz, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

(4) Aki az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött temetői építési, felújítási, bontási munkálatok 

elvégzése során keletkező hulladék, törmelék, visszamaradt sírkő, síremlék eltávolításáról nem 

gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

11. Helyi hirdetményekkel kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások 

15. § 

Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 

a) a hatóság hirdetményét olvashatatlanná teszi vagy leszakítja, 

b) az aktualitását vesztett hirdetményt 30 napon belül nem távolítja el, 

c) közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett kivitelben hirdetményt (ábrát 

vagy feliratot) helyez el, 

d) közparkban, közterületen álló fákon, emlékműveken, szobrokon, közösségi közlekedési eszközök 

megállóiban hirdető berendezést vagy hirdetményt helyez el, 

e) közterületen lévő műtárgyak felületét, vagy falfelület látható módon megváltoztatja 

(megrongálja, összefestékezi, összefirkálja) 

12. Burkolt közterület felbontására, használatára vonatkozó közösségi együttélést sértő 

magatartások 

16. § 

Amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik, a közösségi együttélés alapvető szabályaival 

ellentétes magatartást valósít meg az, aki az önkormányzat tulajdonában álló burkolt közterületeken 

a) engedély, hozzájárulás nélkül felbont vagy elfoglal, felületén deformációt okoz, 

b) a közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulásban foglalt előírásokat nem tartja be, vagy 

burkolatbontási engedély nélkül munkálatot végez, 

c) rendkívüli igénybevételként, hibaelhárításként bejelentett munka helyett más jellegű munkát 

végez. 
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13. Köztisztasággal, köz- és magánterületek rendezettségével kapcsolatos közösségi együttélést 

sértő magatartások 

17. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki 

a) ingatlanát oly mértékben elhanyagolja, hogy 

aa) az balesetveszélyessé-és tűzveszélyessé válik, vagy 

ab) a közegészséget veszélyeztető állapot lép fel, vagy 

ac) a szomszédos ingatlan megközelítését, illetve rendeltetésszerű használatát akadályozza. 

b) közterületen építési anyagot, törmeléket, tűzifát vagy hulladékot engedély nélkül tárol, illetve a 

kihelyezéstől számított 48 órán belül nem szállítja vagy szállíttatja el, 

14. Hó- és síkosságmentesítéssel kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások 

18. § 

(1) Az az ingatlantulajdonos, aki az ingatlana előtti járdaszakaszon az ónos esőtől, jégtől vagy hótól 

síkossá vált burkolat napi rendszerességgel környezetkímélő módon történő síkosság-mentesítéséről, a 

hó eltakarításáról nem gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ 

el. 

(2) Aki a hóeltakarítást úgy végzi, hogy a folyamatos gépjármű és gyalogosforgalmat akadályozza, 

hórakást buszmegállóban, kapu- és kocsibejáróban, gyalogátkelőhelyen, útkereszteződésben helyez el, 

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

15. Települési hulladék gyűjtésével kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások 

19. § 

(1) Aki helyi közszolgáltatással ellátott területen a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd 

hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendelet alapján kötelező 

közszolgáltatást nem veszi igénybe, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

(2) Aki a lakossági és közületi szervezett hulladékgyűjtést, tárolást nem a települési szilárd hulladék 

ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendeletben szereplő szabványos és a 

használónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényzettel, vagy nem erre 

rendszeresített zsákkal végzi, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

(3) A települési szilárd hulladék kezelésével összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartást követ el az, aki 

a) építési törmeléket, zöldhulladékot közterületi szemétgyűjtőedényben helyezi el, 

b) a szemétgyűjtőedény és környékének tisztántartásáról (takarításáról, fertőtlenítéséről) nem 

gondoskodik, 

c) élővíz partját szemét, vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi. 

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki 

a) szelektíven gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edénybe nem megfelelő 

hulladékot helyez el; 

b) szelektíven gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edényből, tartályból a hulladék 

kezelőjének hozzájárulása nélkül hulladékot kivesz; 

c) kazánban, kályhában vagy szabadtéren gumi, műanyag, műanyagpalack, kezelt (lakkozott, 

festett) faanyag, egyéb veszélyes hulladék égetését végzi, 

d) a gyűjtőedényzetbe olyan hulladékot helyez el, amely az edényzetet, a szállítóeszközt, vagy a 

szállító személyzet testi épségét, egészségét veszélyezteti (különösen tégla, beton, vas, folyékony, 

mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyag, állati tetem, környezetet veszélyeztető 

veszélyes anyag). 
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20. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki 

a) települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást nem veszi igénybe, 

vagy nem az arra jogosult Szolgáltatóval végezteti el a szállítást, 

b) a települési folyékony hulladék tekintetében a nyilvántartási és adatszolgáltatási, bejelentési 

kötelezettségének nem vagy nem a valóságnak megfelelően tesz eleget, 

c) élővízfolyásokba, belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet vagy 

környezetszennyező anyagot vezet vagy önt. 

16. Az avar, zöld és egyéb hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos közösségi együttélést sértő 

magatartások 

21. § 

Aki az avar és egyéb kerti hulladék égetésére vonatkozó tilalmat megszegi, közösségi együttélés 

alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

17. Környezet, - illetve zöldfelületek védelmével kapcsolatos közösségi együttélést sértő 

magatartások 

22. § 

(1) Aki az erdőkben építményt - kivéve a tulajdonos (amennyiben az nem azonos az üzemeltetővel, 

akkor az üzemeltetővel együttes) engedélyével, valamint jogszabály alapján építhető építményeket 

jogszabályi felhatalmazás nélkül - létesít, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 

követ el. 

(2) Aki helyi természetvédelmi területen, gyalogúton, kerékpárúton, erdei úton, ösvényen gépjárművel 

közlekedik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

(3) Aki a közhasználatú zöldterületeket, zöldfelületeket, valamint a rajtuk lévő növényzetet (fák, cserjék, 

virágok, gyep) megcsonkítja, elpusztítja, padokat, berendezéseket és egyéb felszerelési tárgyakat 

rongálja, a közhasználatú zöldfelületeket tiltott módon vagy célra, illetve engedély nélkül rendeltetéstől 

eltérően használja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

(4) Az az ingatlantulajdonos, aki az ingatlanán a zöldfelület kialakítására, valamint az ott található fás 

szárú növények megőrzésére, kivágására, pótlására, védelmére vonatkozó külön jogszabályok 

rendelkezéseit megszegve, növényvédelmi kötelezettségének nem vagy nem az előírásoknak 

megfelelően tesz eleget, illetve az előírások megszegésével járó munkát végez (pl. engedély nélküli 

fakivágás) vagy annak elvégzésére megbízást ad, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartást követ el. 

18. Közterület használatával kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások 

23. § 

Közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki 

a) közterületet közterület-használati engedély vagy hozzájárulás nélkül, vagy az abban foglaltaktól 

eltérő módon, vagy azt meghaladó mértékben használja, kivéve a csak bejelentésköteles 

tevékenységeket 

b) közterületen a közhasználatú létesítményeket rendeltetéstől eltérő módon használja, vagy 

szennyezi, rongálja, 

c) közterületen zaklató, másokat zavaró módon árusít, nyújt szolgáltatást, 

d) a közút területének járműközlekedésre szolgáló részén kereskedelmi tevékenységet folytat, 

e) a külön jogszabályok által a közterületen árusításra megengedett termékeken kívül eső terméket 

értékesít, 

f) közterületen (beleértve a parkolót is) sátorozik, kempingezik, parkoló gépjárműben lakókocsiban 

tölt éjszakát, 
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g) parkoló gépjárműben járó motor mellett 15 percen túl tartózkodik 

h) közterületet engedély nélkül vagy attól eltérően lekerít (beleértve a közterület ingatlan előtti és a 

közúttal vagy járdával határos gondozott részének védelmére kihelyezett kő, fém, karó huzal vagy 

bármely anyag, amely a közforgalmi terület használata során balesetveszélyt idézhet elő), a 

közhasználat elől elzár. 

III. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

24. § 

(1) Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének 

jogkövetkezményeiről szóló 29/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet. 

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre kell alkalmazni. 

25. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 

” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

dr. Karaszek Szabolcs bizottsági tag elhagyja az üléstermet.  

 

10) A Gödi Termálstrand vonatkozásában alkalmazott belépő- és egyéb díjak mértékének 2022. 

évi felülvizsgálata 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

dr. Pintér György: Most nem tudom az összes tételt nézni, de alapvetően szerintem ez az elfogadhatóság 

irányába mutat. Nyilván végig kéne molyolni, de tárgyalásra alkalmas, én ezt mondanám. Novemberbe 

kérnénk egy szezonértékelőt bevételekkel. Az 5 alkalmas bérlet kivezetését tudom támogatni, a gödi 

kártya pedig kerüljön vissza.  

 

Garai Győző: Akkor a gödi kártyát visszarakjuk, bevezetjük a családi jegyet.  

 

dr. Pintér György: Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

A Bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

117/2022. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az általa alapított Településellátó Szervezet megnevezésű költségvetési szerv (székhelye: 2132 Göd, 

Duna út 5.) üzemeltetésében lévő Gödi Termálstrandon (telephely címe: 2131 Göd, Összekötő út 

10.) alkalmazott belépő- és egyéb díjak mértékét 2022. július 15. napjától az alábbiak szerint 

állapítja meg: 
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Megnevezés 
Ár (bruttó) 

Napijegyek 

Felnőtt 2 400 Ft/fő 

Gyermek/diák/időskorú/fogyatékos személy 1 700 Ft/fő 

Reggeli/délutáni felnőtt 1 400 Ft/fő 

Reggeli/délutáni gyermek, diák, időskorú, fogyatékos személy 1 100 Ft/fő 

Családi jegy (minimum 4 fő, ebből 2 fő felnőtt és minimum 2 fő 16 év 

alatti gyermek) 
1 600 Ft/fő 

Napijegyek gödi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok 

részére 
 

Felnőtt 1 600 Ft/fő 

Gyermek/diák/időskorú/fogyatékos személy 1 000 Ft/fő 

Reggeli/délutáni felnőtt 900 Ft/fő 

Reggeli/délutáni gyermek, diák, időskorú, fogyatékos személy 600 Ft/fő 

Családi jegy (minimum 4 fő, ebből 2 fő felnőtt és minimum 2 fő 16 év 

alatti gyermek) 900 Ft/fő 

Napijegyek GÖDI KÁRTYÁVAL rendelkező lakosok részére  

Felnőtt 800 Ft/fő 

Gyermek/diák/időskorú/fogyatékos személy 500 Ft/fő 

Reggeli/délutáni felnőtt 500 Ft/fő 

Reggeli/délutáni gyermek, diák, időskorú, fogyatékos személy 400 Ft/fő 

Bérletek (10 alkalmas)  

Felnőtt  18 500 Ft/fő 

Gyermek, diák, időskorú, fogyatékos személy 13 000 Ft/fő 

Reggeli/délutáni felnőtt 11 000 Ft/fő 

Reggeli/délutáni gyermek, diák, időskorú, fogyatékos személy 8 500 Ft/fő 

Bérletek gödi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok 

részére (10 alkalmas)  

Felnőtt  12 000 Ft/fő 

Gyermek, diák, időskorú, fogyatékos személy 7 500 Ft/fő 

Reggeli/délutáni felnőtt 7 000 Ft/fő 

Reggeli/ délutáni gyermek, diák, időskorú, fogyatékos személy 4 500 Ft/fő 

Bérletek GÖDI KÁRTYÁVAL rendelkező lakosok részére  

Felnőtt 7 000 Ft/fő 

Gyermek/diák/időskorú/fogyatékos személy 4 500 Ft/fő 

Reggeli/délutáni felnőtt 4 500 Ft/fő 

Reggeli/délutáni gyermek, diák, időskorú, fogyatékos személy 3 500 Ft/fő 

Szolgáltatások  

Szauna 3 000 Ft/óra 

Napágy 1 000 Ft/db/alkalom 

Éjszakai fürdőzés 2 400 Ft/fő 

Egyéb  

Kísérőjegy 300 Ft/fő 

Gyermek: 2-16 élétév közötti személy 

Diák: 25. éves korig nappali oktatásban tanuló személy 
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Időskorú: 65. életévét betöltött, vagy nyugdíjas-igazolvánnyal rendelkező személy 

Fogyatékos személy: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. 

évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti személy 

*Az alábbi kártyák valamelyikével rendelkező látogatónk fogyatékos személyre vonatkozó 

kedvezményes belépőre jogosult: 

• Értelmi Fogyatékossággal Élők Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ)  

• Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ)  

• Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ)  

• Siketvakok Országos Egyesülete (SVOE)  

• Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ)  

• Autisták Országos Szövetsége (AOSZ)  

• Down Alapítvány  

NEM áll módunkban elfogadni a Magyar Államkincstár által kibocsátott kártyát (MÁK) 

 

Reggeli/délutáni kedvezményes belépés: 06:00-08:00 óráig, illetve 17:00 órától zárásig jogosít a fürdő 

területén tartózkodásra és fürdőzésre 

Kisérőjegy: szolgáltatás igénybevételére nem jogosít (kizárólag valamely személy kísérése céljából 

történő belépésre szolgál) 

Éjszakai fürdőzés: szombatonként 20.30 és 24.00 óra között 

80 év feletti gödi lakosok térítés nélküli termálstrandhasználata: a meghatározott életkort betöltött 

személyek gödi lakó- vagy tartózkodási helyet igazoló lakcímkártya és személyazonosító igazolvány 

együttes bemutatásával térítésmentesen vehetik igénybe a strandszolgáltatást 

 

Felelős: TESZ igazgató, polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: 2022. július 15.” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

13) A Gödi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Tóth János: Az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatban szerepel, hogy négy olyan tételt ki kell 

vezetnünk a jelenleg érvényes alapító okiratunkból, amely idejétmúlt, illetve négy olyan területet kell 

bevenni, ami eddig nem szerepelt az alapító okiratban. Erre a Kincstár hívta fel a figyelmünket, és az 

alapján készítettük el, tisztelettel javaslom ennek elfogadását. 

 

dr. Pintér György: Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

A Bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

118/2022. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

  

a Gödi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a következők szerint módosítja: 

 

1. Telephelyként felveszi az alapító okiratba a 2131 Göd, Pesti út 60/A szám alatti, 

Önkormányzati Rendészeti Szerv megnevezésű címet. 
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2. Törli az Alapító Okiratból az 

a. Igazságügyi szakértői tevékenység                                           031030 

b. Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás                                  074011 

c. Egészségügyi szakértői tevékenységek                                     076040 

d. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások     101150 

kormányzati funkcióba tartozó alaptevékenységeket. 

 

3. Felveszi az Alapító Okiratba a 

a. Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                018030 

b. Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése                           022010 

c. Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység                                                                    032020 

d. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek                                                047410 

kormányzati funkcióba tartozó alaptevékenységeket. 

 

E döntés a törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba. 

  

Felkéri a jegyzőt a jelen határozat mellékletét képező módosító okirat és az egységes szerkezetbe 

foglalat új Alapító Okirat előkészítésére és a polgármestert ezek kiadmányozására. 

 

A 42/2020 (III. 3.) Ök. határozatát visszavonja 

  

Felelős: Tóth János jegyző, Balogh Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

Mellékletek: módosító okirat, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
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” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 
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14) Gödi Körkép kiadójának és főszerkesztőjének rendezése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Tóth János: Meg kell határozni, hogy a Gödi Körkép kiadója Göd Város Önkormányzata, a főszerkesztői 

pozícióra pedig egy álláspályázatot hirdetünk meg. 

 

dr. Pintér György: A Bizottság úgy látja, hogy alapvetően politikai döntésről van szó, és mint 

szakbizottság nem kíván állást foglalni a kérdésben. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

A Bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

119/2022. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a „Gödi Körkép kiadójának és főszerkesztőjének rendezése” című napirendi ponthoz készült 

előterjesztés tárgyában – szakbizottság lévén – nem kíván döntést hozni.  

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

13) Javaslat Pest Megye Önkormányzatához benyújtandó egyedi támogatási kérelmekkel 

kapcsolatban 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Virok-Ujlaki Anikó: Előzetes összeegyeztetések alapján alpolgármester úr tárgyalt Pest Megye 

Önkormányzatával, hogy a zöldalapban van még pénzeszköz, és arra tettünk javaslatot, hogy 

utófinanszírozással vissza tudnánk igényelni egy kis összeget Pest Megyétől a megvalósult tavalyi évi 

zöldberuházások kapcsán, illetve a Sződi és Áldás utca fásítását, kiserdő fejlesztését lehetne beadni. 

Járdafelújításokra tettünk javaslatot, illetve a Bozóky tér észak-nyugati térnegyed rendezésére, és a 

kiserdei fejlesztésnél lehetőség van ütemezésre is. A szirénabeszerzés kapcsán a támogatás 

visszautalására tettünk javaslatot, mert a támogatási kérelem beadásakor a becsült összeg rosszul lett 

meghatározva. Ez alapján jobbnak látta Szinay úr, hogyha most ezt visszautaljuk, és később esetleg a 

következő körben jobban előkészítve megint megigényeljük erre a célra is.  

 

Szilágyi László: Tehát a feltöltési alapokban maradt még 100 millió forint körüli összeg, illetve az 

útépítési és fenntartási alapban is maradt egy közel 300 millió forintnyi összeg. A Hivatallal 

egyeztettem, hogy kockázatos, ha 300 millió forintot bent hagyunk a rendszerben. Logikai síkon miért 

adnának jövőre is 300 millió forintot, vagy többet, ha még ezt a 300 millió forintot sem tudtuk elkölteni. 

Tud hozni egy határozatot a Pénzügyi Bizottság arról, hogy felkéri a Hivatalt, hogy akkor a szeptember 

végi rendes testületi ülésre készítse össze úgy az anyagot, hogy utána egy támogatási kérelmet be tudjon 

adni októberben? 

 

dr. Pintér György: Az előterjesztés kapcsán akkor szerintem hozunk egy ilyen határozatot, hogy 

szeptember 15-ig a Hivatal készítse el, és a bizottságok útján terjessze a testület elé az utófinanszírozásra 

alkalmasnak tartott projekteket. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

A Bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

120/2022. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
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felkéri a jegyzőt, hogy 2022. szeptember 15. napjáig készítse el és a bizottságok útján terjessze a 

Képviselő-testület elé a Pest Megye Önkormányzatánál egyedi támogatási kérelem keretében 

utófinanszírozásra alkalmas támogatási célokat.  

 

Felelős: jegyző  

Határidő: 2022. szeptember 15. 

 

dr. Pintér György: Nyilván a határozati javaslat II. teljesen logikus, a többi pedig tárgyalásra alkalmas. 

 

A Bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

121/2022. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a képviselő-testületi tárgyalásra alkalmasnak nyilvánítja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy Pest Megye Önkormányzatához egyedi 

támogatási kérelmet nyújtson be az alábbi célokra: 

 

a) Göd, Sződi és Áldás utca fásítása/zöldítése, a Gödi zöld-fenntarthatósági alap forráskeretének 

terhére. 

 

b) Gödi kiserdő fejlesztésére, a Gödi zöld-fenntarthatósági alap forráskeretének terhére.  

 

c) A megvalósult 2021. évi zöld beruházások (kifizetések) utófinanszírozása, bruttó 30.012.278,- Ft 

összegben, a Gödi zöld-fenntarthatósági alap forráskeretének terhére. 

 

d) Göd, Bozóky Gyula tér ÉNY-i térnegyed környezet- és térrendezése, a Gödi zöld-

fenntarthatósági alap forráskeretének terhére. 

 

e) Göd, Duna út járda felújítása (Pesti út -Jósika u. közötti szakaszon), a Gödi útfenntartási és -

fejlesztési alap forráskeretének terhére. 

 

f) Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út járda építése (az autómosó és a Rómaiak útja közötti 

szakaszon), a Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap forráskeretének terhére. 

 

g) Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út (2. ütem) csapadékvíz-elvezetés építése (az autómosó és a 

Rómaiak útja közötti szakaszon), a Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap forráskeretének terhére. 

 

h) Göd, Pesti út járda felújítása (Szent István u. és a Táncsics Mihály u. közötti szakaszon), a Gödi 

útfenntartási és -fejlesztési alap forráskeretének terhére. 

 

i) Göd, Alagút utca járda felújítása (az alagút és Mikszáth Kálmán utca közötti szakaszon),  a 

Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap forráskeretének terhére. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 
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122/2022. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy Pest Megye Önkormányzatával kötött, 2 db 

régi motorsziréna átépítésére (modern, hangüzenetek továbbítására is alkalmas, az országos 

rendszerbe is integrálható sziréna állomás) és a legvalószínűbb szállítási útvonalak mentén még 2 

db új szirénaállomás telepítésére nyújtott támogatásra vonatkozó 2022.02.08-án kelt 01/74-2/2022. 

számú Támogatási szerződés felbontását aláírja és a 8 M Ft összegű támogatási összeget (a 

kivitelezés kiegészítő fedezethiánya miatt) visszautalja Pest Megye Önkormányzata részére. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

14) 2022. évi közterületi faápolási keretszerződés megkötése 

Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész 

 

Giczy B. Zsuzsanna (főkertész): Az Önkormányzat évről évre keretszerződést szokott kötni faápolásra 

alkalmas vállalkozóval, azért, hogy ezt az önkormányzati vagyont, amit a közterületi fák jelentenek, azt 

megfelelő állapotban tudjuk tartani. Idén költségvetés híján ezt a szerződést még nem tudtuk megkötni, 

és eddig tűzoltás jellegű gazdálkodást folytattam, tehát csak vészhelyzet esetén balesetveszély elhárítás, 

vagy egyéb sürgős esetből tudtunk munkát megrendelni. Igazából az eddig megkötött vagy eddig 

használt 10 millió forintos keretösszeg általában kevésnek bizonyult, de hogy a közbeszerzési 

értékhatáron belül maradjunk, az idei költségvetésben 14,8 millió forinttal próbáltuk betervezni ezt a 

faápolási keretösszeget. Úgy gondolom, hogy idén még egy olyan 7 millió forintot el tudnánk költeni 

ápolásra, hogyha lenne megfelelő szakemberünk, aki rendelkezésre áll. Így szeretném arra kérni a 

Bizottságot, hogy támogassa, hogy költségvetés híján is keretszerződésre írhassunk ki beszerzési 

eljárást, és megkössük a szerződést. 

 

dr. Pintér György: Arra figyelj, hogy a forrásnál vagy azt írjuk, hogy a 2022. évi költségvetés dologi 

előirányzat, ha van költségvetés, ha nem, akkor azt, hogy a 2022. évi költségvetésben tervezni 

szükséges. Tehát attól függ, hogy mi történik, nem tudom, csütörtökön, annak függvényében módosul 

a határozat. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

A Bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

123/2022. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 

 

úgy dönt, hogy támogatja, hogy az Önkormányzat a 2022. évi közterületi faápolások tárgyában 

beszerzési eljárást indítson és szerződést kössön a nyertes ajánlattevővel 7M Ft keretösszegig 

abban az esetben is, ha az Önkormányzatnak nincsen elfogadott 2022. évi költségvetése. 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: 2022.06.28. 
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15) Faápolásból származó faanyag deponálása önkormányzati tulajdonú ingatlanon 

Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész 

 

Giczy B. Zsuzsanna: A közterületen kezelt fákból származó faanyag az eddigi években mindig a 

vállalkozó által elszállításra került. Mivel sem a zöldhulladék-lerakó, sem egyéb terület nem volt 

alkalmas, hogy ezeket a fákat dekoráljuk, egyéb célra felhasználjuk, gazdálkodjunk belőlük. Arra 

szeretném kérni a Bizottságot, hogy támogasson olyan ingatlan keresésében, akár meglévő vagyonból, 

akár vétellel megszerezhető ingatlan esetében, ahol faanyag gazdálkodásra, deponálásra lehetőség 

nyílik. 

 

dr. Pintér György: Boldog örömmel támogatjuk, hogy a közterületi fából származó faanyag 

önkormányzati hasznosítása megvalósuljon, csak nem tudok erről mit szavazni. Tehát ez a szöveg, ez 

így nem jó. Az, hogy te nekiállsz itt keresni egy ingatlant a városban, ahhoz nem kell testületi 

felhatalmazás. 

 

Giczy B. Zsuzsanna: A VKB lett volna, vagy az alapvető célpontom bizottsági ügyben. 

 

dr. Pintér György: Akkor a Bizottság elfogadja a közterületi fákból származó faanyag tárolásáról szóló 

tájékoztatót, aztán kész. A tájékoztatóról viszont nem kell szavazni.   

 

16) Szolgalmi jog megállapítása iránti per a Göd 783/1 hrsz. alatti ingatlanra 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Juhász Anita (vagyongazdálkodási ügyintéző): Beperelte az Önkormányzatot a 771 hrsz. alatti 

ingatlannak a tulajdonosa. Ez az ingatlan szomszédos a Búzaszem általános iskolának a telkével. 

Szolgalmi jogot követel tőlünk az iskola a területén keresztül. Na most ezt mi elutasítottuk, így 

bírósághoz fordult, és ez egy kereset, amit az ügyvédnő készített arra vonatkozóan, hogy ő képviselhesse 

a perben az Önkormányzatot. 

 

dr. Pintér György: Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

A Bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

124/2022. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy határoz, hogy Fábián Zsolt Ádám I.r. és Daróczi Dániel Marcell II. r. felperesek által Göd 

Város Önkormányzata és tsai alperesek ellen átjárási szolgalom megállapítása iránt indított és a 

Dunakeszi Járásbíróság előtt 3.P.20.290/2022. szám alatt folyamatban lévő perében érdemi 

ellenkérelmet és a szolgalmi jog megállapítása esetére az Önkormányzat tulajdonát képező 783/1 

hrsz. alatti ingatlanban bekövetkező értékcsökkenés megtérítése iránti viszontkeresetet terjeszt 

elő. Felhatalmazza a Polgármestert a periratok aláírására, valamint Dr. Nyitrai Judit Ügyvédi 

Iroda (képviseli Dr. Nyitrai Judit ügyvéd 2600 Vác, Naszály út 18. I/2.) megbízására a per vitelére. 

 

Melléklet: Ellenkérelem, viszontkereset 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 
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17) A Dunakanyar Építő Korlátolt Felelősségű Társaság telki szolgalmi jog alapítása iránti 

kérelme  

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

dr. Kármán Gábor: A lényeg az, hogy a szolgalmi jog alapításával vállalja, hogy az összes költséget 

letétbe helyezze és benyújtja pontosítva a módosított kérelmét. Bizonyos okiratok nem állnak 

rendelkezésre még, ezért jelenleg a bekötővezeték létesítéséhez elvi hozzájárulás adható meg. Annyit 

mondanék, hogy ennek a kidolgozásában részt vettek az ügyvédek.  

 

Juhász Anita: Az előző képviselő-testületi döntést vissza kell vonni, hiszen nem arról szól már most a 

megállapodás. 

 

dr. Pintér György: Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

A Bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

125/2022. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy határoz,  

 

a) hogy elvi hozzájárulását adja az ingatlan-nyilvántartásba a GÖD belterület 6868. hrsz. 

alatti ingatlan terhére, a GÖD belterület 6601/1. hrsz. alatti ingatlan javára ellenérték 

fejében vízvezetési telki szolgalom alapításához. 

 

Felkéri a jegyzőt a kérelmező költségén ingatlanszakértői vélemény beszerzésére az 

ellenérték megfelelő megállapítása céljából. 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ingatlanon 

kivitelezési munkálat elvégzése kizárólag a szakértői véleménybe foglalt ellenérték 

kérelmező általi elfogadását követően történhet meg. 

 

Felkéri a jegyzőt a szakértői vélemény, a záradékolt változási vázrajz rendelkezésre állását 

követően a telki szolgalmi jogot alapító megállapodás előkészítésére és annak 

előterjesztésére. 

 

b) hogy visszavonja a 101/2022. (V. 26.) sz. Ök határozatának alábbi részét: 

 

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

kivett út megjelölésű ingatlanhoz csatolja. 

A telki szolgalmi jog a kialakult 2. részen (közterületen) át lenne biztosítható. „ 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

18) Tájékoztatás a helyi adóbevételek 2022. május 31-ig történt alakulásáról  

Előterjesztő: Nyilassy Rita adóosztály-vezető 

 

Nyilassy Rita (adóosztály-vezető): Csatoltam a táblázatot, amely a 2022. május 31-én elkészült hóvégi 

zárásunk adatait tartalmazza, illetve a gazdálkodási rendszer összesítő részére átadott adatokat. Sajnos 

ugyanezeket az adatokat nem tudtam reprodukálni az információszámfejtés mai nappal történő 

elkészítése során, mert ugye a gazdálkodási rendszer felé átadandó adatokat csak a hóvégi zárással 

fogjuk megismerni a rendszerből, mivel ugye a féléves zárás is most fog bekövetkezni. Amennyi 

változásról be tudok számolni, illetve információt adni, az az, hogy például az iparűzési adó a 

legnagyobb adónemünk, abban a jelenlegi hátralék az 86.734.550.- forint, ami szerintem nem annyira 

rossz eredmény. Összesen az adónemeinket tekintve 201.198.132.- forint a jelenlegi 

hátralékállományunk. Ez tartalmazza a behajthatatlan követeléseket, illetve hát nyilván a jelenleg is 

behajtás alatt álló tételeket is egyúttal. Ami még fontos és mindenképpen szerettem volna elmondani, 

az az, hogy megkaptunk a Magyar Államkincstártól, illetve a Pénzügyminisztériumtól a kieső iparűzési 

adó egy százalékának az első részét, de ez kevesebb, mint a tavalyi.  

 

dr. Pintér György: Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

A Bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

126/2022. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

elfogadja a helyi adóbevételek 2022. május 31-ig történt alakulásáról szóló tájékoztatót. 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

21) Javaslat a települési folyékony hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló 

22/2004. (IX. 30.) sz. Ök. rendelet módosítására (közszolgáltatási díj módosítása) 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

dr. Pintér György: Ahhoz, hogy fennmaradjon a szolgáltatás, az áremelést tudomásul kell venni. Aki 

ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

A Bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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127/2022. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek megalkotásra javasolja az alábbi rendelet-tervezetet: 

 

„Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

.../2022. (...) önkormányzati rendelete 

a települési folyékony hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló  

22/2004. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. § 

A települési folyékony hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló 22/2004. (IX. 30.) 

önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

2. § 

A települési folyékony hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló 22/2004. (IX. 30.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. augusztus 15-én lép hatályba. 

 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 

 

1. melléklet 

1. A települési folyékony hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló 22/2004. (IX. 30.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A települési folyékonyhulladék-gyűjtési közszolgáltatás igénybevételi díja:” 

2. A települési folyékony hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló 22/2004. (IX. 30.) 

önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1./. és 2./. sor helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

„ 

1. A települési folyékony hulladék elszállításának egységára 3726.- Ft/m3 + áfa 

2. Ha a szippantó gépkocsi és a gyűjtőberendezés távolsága meghaladja a 25 

m-t, a pótdíj mértéke az 1. pontban rögzített díjhoz képest 

+ 20% 

” 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 
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dr. Pintér György: Kérem a bizottsági tagokat, szavazzanak a zárt ülésről.  

 

A Bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pontok zárt ülésen való 

tárgyalását:  

 

22) A Göd belterület 6322/6 hrsz.-ú ingatlant terhelő vételi jog érvényesítése (zárt ülés)  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

23) Lakásbérleti jog módosítása (zárt ülés) 

Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök  

 

24) Javaslat birtokvédelmi kérelem benyújtására az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 

Göd, 1879 hrsz.-ú ingatlan (Kőrös és Maros utcák) védelme érdekében (zárt ülés) 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

dr. Pintér György elnök a nyílt ülést bezárja és a Bizottság zárt ülés keretében folytatja a további 

napirendi pontok tárgyalását. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 dr. Pintér György Pappné Pattke Mária 

 elnök bizottsági tag 

  jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 


