
919 

Ügyiratszám: 09/138-23/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 15. napján 17:00 

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

üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli – nyílt – ülése 

 

Balogh Csaba: Szeretettel köszöntök mindenkit a 2022. augusztus 15-i rendkívüli testületi ülésen. A 

Képviselő-testület határozatképes, mivel 12 tagból 7 fő jelen van. Az ülés összehívásának oka a 

földgáz közbeszerzésének elindítása, amire korábban a polgármesternek volt felhatalmazása. Második 

napirendi pont a „Preventív tartásjavító és mozgásfejlesztő torna szolgáltatás”, aminek a praktikus oka, 

hogy a vállalkozó meg tudja kezdeni a szervezést a csoportokkal. A harmadik napirendi pont a „A 

Duna út felújítása”. Továbbá, volt korábban egy képviselő-testületi döntés, miszerint a Szolgáltató 

Nonprofit Kft. élére ügyvezetőt neveztünk ki, de a megbízandó személy, dr. Preller Zoltán 

nyilatkozata alapján összeférhetetlen, így nem tudja vállalni ezt a feladatot. Kérem a képviselőket, 

hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta 

el: 

 

Napirendi pontok: 

 

1) A Duna út felújítása 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán VKB elnök 

 

2) Preventív tartásjavító és mozgásfejlesztő torna szolgáltatás 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

3) Javaslat a „Földgáz beszerzése Gödön 2022.10.01-2023.10.01.” tárgyú közbeszerzési 

eljárás megindítására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) A Duna út felújítása 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán VKB elnök 

 

Fülöp Zoltán: A Duna út felújítása Pest Megye Önkormányzatának tájékoztatása szerint rövidesen 

elindul. A legutolsó tájékoztatás szerint a nyárra tervezett kezdést szeptemberre halasztották. Az idei 

évben Pest Megye (Önkormányzatának) tájékoztatása szerint a közműmunkák megkezdődnek. Az 

útpálya építése jövőre várható. A Duna út és Ady út ingatlantulajdonosai az elmúlt hetekben, 

hónapokban nagyon komoly munkát végeztek annak érdekében, hogy az út lehetőleg a helyben lakók 

érdekeit is figyelembe véve valósuljon meg. Ennek az útnak az eredeti tervezése 2017-ben indult. 

Azóta az ingatlantulajdonosok jelentős munkával próbálták elérni azt, hogy az út minél élhetőbbé 

váljon. Ennek következtében a Bizottsághoz, hozzám fordultak, hogy nézzük meg, mit lehet tenni. 

Ennek következtében múlt héten tartottunk egy bizottsági ülést is, ahol a Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság ülésén (VKB) átbeszéltük a lehetőségeket. A tulajdonosok hozzánk egy 

összegyűjtött, összefogott kéréslistával fordultak, és kérték, hogy ezeket a kéréseket támogassuk Pest 

megye felé. Ez az előterjesztés nem teljesen egyezett a VKB által elfogadott határozattal, úgyhogy 
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ezért egy módosított javaslati szöveget javaslok a testületnek elfogadásra, amit előzetesen már 

kiküldtem mindenkinek. A javaslat lényege, hogy nem kívánjuk a beruházást késleltetni. Tudomásul 

vesszük, hogy itt az első ütem valósul meg a Duna út felújításával, egyben kérjük, hogy az Ady út 

felújításra mindenképpen frissítsék a terveket, illetve a Duna út felújítás kapcsán, amit lehet, vegyenek 

figyelembe. 

 

Vajda Viktória képviselő megérkezett az ülésterembe. 

 

Balogh Csaba: Fülöp Zoltán képviselő levelében a VKB javaslatához képest lényegi változás van, 

miszerint az a) pontban felkéri Göd Város Önkormányzata Pest Megyei Önkormányzatát, hogy 

nyilatkozzon arról, hogy milyen módosításokat lehet még az egyes ütem felújítási terveiben 

végrehajtani, így az a) pont kikerül belőle. Azt látom, hogy ennek a határozatnak semmilyen haszna, 

értelme nem lesz ilyen formában. Az egyetlen pont, ami egy kicsi szigort mutatott volna az 

Önkormányzat felé, hogy vegye komolyan a lakossági igényeket, még az is kikerült ebből a döntésből. 

Innentől kezdve mindegy, hogy ez a határozat el lesz-e fogadva, vagy sem. 

 

Szilágyi László: Köszönöm szépen a VKB elnökének, hogy kiegészítette azzal, hogy szeptemberben 

csak a csatornázási munka kezdődne, és későbbiekben maga az útfelújítás. Láttam én is az 

előterjesztést, illetve a most kiküldésre került határozatot. Mindenféleképpen a most kiküldött VKB 

elnök határozatát javaslom elfogadásra. Azt gondolom, hogy ne azt mondjuk, hogy ezeket a pontokat 

kérjük, hanem a tárgyalás során szeretnénk ezt a listát, és ebből minél több valósuljon meg, a lakosok 

kérései minél jobban épüljenek be, továbbá olyan fejlesztés valósuljon meg, ami a gödieket szolgálja. 

Magam részéről Fülöp Zoltán képviselő módosító javaslatát fogom elfogadni. 

 

Andrajka Zombor: A lakossági módosító javaslatokat nem sikerült végérvényessé tenni?  

 

Fülöp Zoltán: Az előterjesztésben is szerepel, meg a különböző kiküldött anyagokban is szerepel, 

hogy ezek a lakossági igények több, mint egy évvel ezelőtt már megküldésre kerültek, alapvetően 

polgármester úr részére. A jelen információim szerint ez úgy tűnik, hogy nem nagyon került Pest 

Megyéhez továbbításra vagy képviseletre. Jelen pillanatban arra van lehetőségünk, hogy megkérjük 

Pest Megyét, hogy a jelenlegi előrehaladott állapotba még, amit lehet, vegyenek bele a tervekbe. Pest 

Megyével azóta már szóban egyeztettem, miszerint vannak olyan dolgok, amiket valószínű, hogy bele 

tudnak még venni.  

 

Andrejka Zombor: Ezek szóbeli ígéretek voltak egyik-másik pontnak az elfogadására Pest Megye 

részéről. Mit fogadtak el a lakosság kéréséből? 

 

Fülöp Zoltán: Egyelőre még vizsgálják a kéréseket, egyeztetés folyik. Erre most nem tudok véglegeset 

mondani, ez a napokban el fog dőlni. 

 

Vajda Viktória: Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy pontosan egy évvel ezelőtt, 2021. 

szeptemberében volt egy lakossági fórum, ahol ugyanezek a panaszok elhangzottak úgy, hogy ott volt 

a beruházó, és ott volt a kivitelező képviselője is. Tehát ezekről a panaszokról, ezekről a kérésekről, 

ezekről az igényekről tudnak és tudtak az elmúlt egy évben is, amikor többször kérelmezték a 

Kormányhivatalnál a terveknek a módosítását is. Nem tudom, hogy ezeket beépítették-e, amik azon a 

lakossági fórumon elhangzottak. Azt gondolom, hogy nem, hogyha most erre újra fel kell hívni a 

figyelmet.  

 

Balogh Csaba: Én is elkértem a levelet, ami ment Pest Megyének, hogy erre rákérdezzek, mert lehet, 

hogy változtattak az e-mail címünkön, és nem értesítettek minket róla. Nyelvtanilag lenne egy 

javaslatom, miszerint a Képviselő-testületet kiszedhetjük a határozat e) pontjából. 

 

Fülöp Zoltán: Valóban. Befogadom. 
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Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy a módosított határozatról szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 7 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

164/2022. (VIII. 15.) Ök. határozat  

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a) tudomásul veszi, hogy a gödi Duna és Ady Endre utak egységes felújítása több ütemben 

valósul meg; 

b) tudomásul veszi, hogy az 1. ütem (Duna út) tekintetében a beruházás folyamatban van, 

Pest Megye Önkormányzatának legutóbbi tájékoztatása szerint az ezzel kapcsolatos 

közműmunkák 2022. szeptemberében már megkezdődhetnek; 

c) javasolja Pest Megye Önkormányzatának, hogy a mellékelt lakossági kérésekből minél 

többet valósítson meg a beruházás 1. ütemének további késedelme nélkül; 

d) támogatja, hogy az Ady Endre útra vonatkozó további felújítási ütem(ek) megkezdése 

előtt a kivitelezési tervek megfelelő része(i) az időközben történt jogszabályváltozások és 

a lakossági észrevételek szerint aktualizálásra kerüljenek. 

e) felkéri a polgármestert a határozat megküldésére Pest Megye Önkormányzata és a Pest 

Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi osztálya részére.  

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 164/2022. (VIII. 15.) Ök. határozathoz:  
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2) Preventív tartásjavító és mozgásfejlesztő torna szolgáltatás 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Ezt a megszokott szolgáltatást szeretném fenntartani az óvodákban, míg ki tudjuk 

gazdálkodni a költségvetésből. Haladhatna az ügy, hisz minden gyermek egészsége egy olyan 

befektetés, ami minden pénzt megér. Az árváltozás teljesen érthető, mivel a KATA-s szigorítások és 

az infláció erősödésének hatására 5000 forintról 6000 forint/órára emelkedne ezzel a megbízási díj.  

 

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

 

165/2022. (VIII. 15.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a „Gödi óvodásoknak nyújtandó preventív tartásjavító és mozgásfejlesztő torna 

szolgáltatás” tárgyban megbízási szerződést köt Somkereki Edit egyéni vállalkozóval (2120 

Dunakeszi, Fóti út 73., adószám: 73019853-1-33). A megbízási díj bruttó 6.000.-Ft/óra. A 

megbízási szerződés határozott időre szól: 2022. szeptember 12.-2022 május 31. A szerződés ezen 

határozat mellékletét képezi. 

 

Forrás: 2022. évre 1.000 eFt az ellátottak pénzbeli juttatása-egyéb, nem intézményi ellátási díjak 

sor terhére. 2023-ben a költségvetési rendeletben tervezni szükséges. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Hivatali felelős: dr. Kármán Gábor aljegyző 

Határidő: 2022. szeptember 12. 

 

Melléklet a 165/2022. (VIII. 15.) Ök. határozathoz: 
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Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak a zárt ülés elrendeléséről. 

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok zárt ülés keretében 

történő tárgyalásáról döntött: 

 

3) Javaslat a „Földgáz beszerzése Gödön 2022.10.01-2023.10.01.” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

 

Balogh Csaba polgármester megköszönte a részvételt és a Képviselő-testület nyílt ülését bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 Balogh Csaba Tóth János 

 polgármester jegyző 

 


