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Ügyiratszám: 09/138-19/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 30. napján 09:00 órakor 

kezdődő munkaterv szerinti – nyílt – ülésén, a Gödi Városháza (2131 Göd, Pesti út 81.) 

üléstermében 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv szerinti – nyílt – ülése 

 

Jegyzőkönyvvezető: Ficza Ákosné 

 

Balogh Csaba: Szeretettel köszöntök mindenkit a június 30-ai munkaterv szerinti ülésen. Kovacsik 

Tamás volt önkormányzati képviselő halála óta ez az első élő adás. Kérek mindenkit, hogy a politikai 

nézeteit tegye félre. Megható volt látni a hozzátartozókon, hogy egy emberi értékekben gazdag ember 

ment el, jó családapa volt. 1 perces néma csendet kérek.  

 

Felállva, 1 perc néma csendben tisztelegnek az ülésteremben összegyűltek néhai Kovacsik Tamás volt 

önkormányzati képviselő emléke előtt. 

 

Balogh Csaba: Tájékoztatásul közlöm, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosításához folyamatban van 

a szakértői eljárás. Elkezdtem a házalást, hogy bemutassam a módosítási terveket. Csökkenteni 

szeretnénk a város besűrűsödését. Úgy gondolom, hogy fontosabb az intézmények ellátottságát 

felzárkóztatni a lakossághoz. Az ügy érdekében már kaptam elég információt, visszajelzést, hogy a 

szakértők tudjanak dolgozni a javaslatokon. 

 

Szilágyi László: Az Alkotmány utcai zsákutca tekintetében mi várható? Illetve, a lakosainknak 

közgyűlést kell tartani évente, ez októberben vagy novemberben lesz esedékes? 

 

Balogh Csaba: Úgy rémlik, hogy év elején elfogadtunk egy időpontot a közgyűlésre 

(közmeghallgatásra). 

 

Szilágyi László: Továbbá, a zsákutcai szakaszról benyújtottuk a támogatási kérelmet Pest Megyéhez 

(Önkormányzata), akik csak augusztusban döntenek róla. A költségvetés terhére a projekt megvalósítása 

a cél. Kérjünk utófinanszírozás keretében Pest Megyétől pénzt vagy ne történjen meg a beruházás? A 

Penta Általános Építőipari Kft. meg akarja csinálni ezt a munkát, amihez egy határozat szükséges a 

testület döntése által. 

 

Balogh Csaba: Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. dr Pintér György képviselő úr jelezte 

késését, így a 12 főből 11 fő van jelen. 

 

Lenkei György: Pintér úr későbbi érkezése miatt javasoljuk az 1-es napirendi pont kihagyását 

mindaddig, amíg ő érdemben nem tud hozzászólni, továbbá a 3-as napirendi pont levételét, mert 

érdemben anyagot nem kaptunk róla. 

 

Balogh Csaba: A sorrendre kiküldtem egy javaslatot, miszerint az eredeti 20-21-es napirendi pont a 

megfelelő helyszín hiányában később kerülne tárgyalásra. A patkányírtást pedig az ajánlattevő 

hiánypótlása miatt halasztanám. A költségvetés napirendi pontjának eltolását megértem és támogatom, 

az lenne a 11. napirendi pont. Jelenleg elküldtem a javasolt sorrendet. A 26. napirendi pont nyílt lenne, 

mivel Andrejka Zombor jelezte, hogy nem kívánja zárt ülésként megtartani. Továbbá az utolsó az 

„Egyebek” napirendi pont lesz. 
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Lenkei György: A 3. napirendi pont levételét, mint javaslatomat, elfogadja az előterjesztő?  

 

Vajda Viktória: Nem szeretném levenni. Kettő soros javaslatról van szó. Aláírom, hogy nem ment ki az 

előterjesztés, amit előkészítettem.  

 

Balogh Csaba: Vitára alkalmas, szóbeli előterjesztésre alkalmas, mert könnyen érthető az előterjesztés 

határozati szövege. 

 

Fülöp Zoltán: SZMSZ szerint írásbeli előterjesztés nélkül csak kisebb jelentőségű ügyeket lehet 

tárgyalni. 

 

dr. Kármán Gábor: A méltatlanság ügyet az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja szerint zárt ülés keretein 

belül kell tárgyalni.  

 

Balogh Csaba: Rendben, akkor zárt ülésként marad. 

 

Markó József: A napirenddel kapcsolatos javaslatokat szavaztatni kell. A mi álláspontunk szerint 

megérdemelt volna egy írásbeli előterjesztést. Fontos előterjesztés, nem elég alapos. Nem zárkózunk el 

az esemény elől, általam is megfontolandó téma.  

 

Vajda Viktória: Elfogadom, ha szavaz róla a testület, elfogadom, ha leveszi a testület. Az Mötv. 

rendelkező §-a alapján, nincsen semmilyen mérlegelendő vita kérdés, miszerint „a Képviselő-testület 

megbízásának lejárta előtt név szerinti szavazással, minősített többségű döntéssel feloszlatja önmagát. 

A polgármester és a Képviselő-testület feladataikat a kiírandó időközi választás napjáig ellátják”. 

 

Balogh Csaba: A feloszlatás levételéről indítok egy szavazást. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

A Képviselő-testület 6 „igen”, 5 „nem” szavazattal elfogadta a „Képviselő-testület feloszlatásáról való 

döntés” című napirendi pont levételét a napirendek tárgysorozatából. 

 

Balogh Csaba: A sorrend módosításáról kérem, szavazzanak. Kérném, hogy szavazzunk a napirend 

elfogadásáról.  

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta 

el: 

 

Napirendi pont(ok): 

 

1) A Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

2) Iskolai védőnői körzet kialakítása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

3) Önkormányzati bérlakások bérleti díjainak felülvizsgálata 

Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök 

 

4) Intézményi étkeztetés térítési díjairól szóló helyi rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

5) Gyermekvédelmi rendelet térítési díjainak felülvizsgálata 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 
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6) Szociális rendelet térítési díjainak felülvizsgálata 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

7) A közterületek használatáról szóló helyi rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

8) A Településellátó Szervezet által üzemeltetett sportcélú létesítmények bérleti díjának 

felülvizsgálata 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

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

2022. évi felülvizsgálata 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

10) Településképi rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

11) Gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése  

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

12) Javaslat a Gödi Kastély Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálásáról szóló 89/2022. (V. 

12.) Ök. határozat módosítására  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

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

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

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

kérelme  

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

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

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

20) Javaslat a települési folyékony hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló 

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

Előterjesztő: Tóth János jegyző  

 

 

21) Képviselői méltatlanság megállapítása iránti javaslat (zárt ülés) 

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök 
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22) Lőrincz László alpolgármesteri jogviszonyának rendezése (zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

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

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 
24) Lakásbérleti jog módosítása (zárt ülés) 

Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök  

 

25) 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 

 

26) Javaslat a „Göd Város Szolgálatáért Díj” kitüntető cím 2022. évi adományozására (zárt 

ülés) 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Egyebek: 

 

I. Összefoglaló a 2022. II. féléves zöldhulladék gyűjtés előterjesztéshez 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

II. Javaslat a „Gödi homokozók homokcseréje” tárgyú beszerzési eljárás lezárása (zárt ülés) 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

III. Tulajdonosi hozzájárulás néhai Kovacsik Tamás volt önkormányzati képviselő emlékére 

pad elhelyezéséhez (zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Napirendi pont(ok) tárgyalása: 

 

1) A Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Jegyző úrral megbeszéltük, hogy lenne méltó ezt ünnepelni. Hálás vagyok a munkájukért, 

mert a hivatali dolgozók, intézményi dolgozók életben tartják a várost. Alapvetően egy szabadnap lesz, 

de csapatépítő tevékenységet tervezünk tartani. Kérem a képviselőket, hogy támogassák ezt a 

kezdeményezést. 

 

Szilágyi László képviselő elhagyta az üléstermet. 

 

Markó József: Semmiképp nem akarnám bántani a tisztviselőket, de mi az országos helyzet ebben? Ezt 

a napot általában az önkormányzatok munkaszüneti nappá nyilvánítják? Nem munkával telt eddig sem, 

hanem csapatépítő nap volt a közalkalmazottak és köztisztviselők napja. 

 

Tóth János: A pénteki fél napra tervezzük a szabadnapot. Ezt minden évben így oldotta meg a Hivatal. 

Tehát, ha országos tekintetben nézzük, nem egységes az önkormányzatok döntése ebben a kérdésben. 

A július elseje nem minden évben esik hétköznapra, így ennek fejében minősíthető a nap milyensége. 

Hozzátenném, hogy amikor a Képviselő-testület meghatározta az évi munkarendet, úgy az igazgatási 

szüneteket is, akkor javasolta dr. Pintér György elnök úr, hogy a július 1. munkaszüneti nap legyen. A 

mi meglátásunk akkor az volt, hogy nem javasoljuk, mert ügyfélfogadási nap lesz, tehát ügyfélfogadás-

mentes napra érdemes tervezni. A közalkalmazottak azon kategóriájára, akik az egészségügyben 

dolgoznak vagy az oktatásban dolgozóknak, akiknek az év második felében érdemes kidolgozni erre 

egy javaslatot. 
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Markó József: Minden év július elseje munkaszüneti nap lesz? 

 

Tóth János: A minden év július elsejét átgondoljuk. Egyelőre csak idén. 

 

Markó József: Legyen úgy, ahogy kigondoltátok, viszont a munkaszüneti napon a dolgozó odamegy, 

ahová akar. Megfontolandó, mert a cél jó. Minél több ilyen nap legyen. A 4 napos munkahét is jó lesz. 

Megszavazzuk. 

 

Fülöp Zoltán: Ügyfélfogadás nélküli munkanap. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2022. (…) 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 

 

Egyebek I. - Összefoglaló a 2022. II. féléves zöldhulladék gyűjtés előterjesztéshez 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Amikor a meghívót küldtük, nem volt kész az előterjesztés, így most került kiküldésre. 

A Hulladékgazdálkodási Kft tájékoztat minket a zöldhulladék-elszállításának napjairól. 

 

Lenkei György: Az előző előterjesztéshez lenne hozzáfűznivalóm. Az orvosok kérésére jelezném, hogy 

július 8. ügyelet lesz, nem normál rendelési nap. 

 

dr. Hetényi Tamás (Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője): Az Önkormányzat a 

zöldhulladék-elszállításához mekkora összeggel járulna hozzá? A teljes költséget a lakosság fizeti vagy 

a teljes költséget az Önkormányzat rendezi? Ez a legfontosabb kérdés. 

 

Balogh Csaba: Döntést nem tudunk hozni, ezt még ki kell dolgozni. Az összefoglalóból lehet látni az 

ártalmatlanítási díj mértékét, így tudunk kalkulálni. Rendkívüli ülés lesz két héten belül, ahol a teljes 

finanszírozási költséget megszavazza a testület. A javaslatom, hogy a lakosság állja ezt a költséget. A 

szállítási napok: július 23. (szombat), augusztus 27. (szombat), szeptember 24. (szombat), október 15. 

(szombat), október 26. (szerda), október 29. (szombat), november 9. (szerda), november 12. (szombat), 

november 23. (szerda), november 26. (szombat). Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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122/2022. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

az „Összefoglaló a 2022. II. féléves zöldhulladék gyűjtés előterjesztéshez” tárgyú tájékoztatást 

elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

2) Iskolai védőnői körzet kialakítása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Második fordulós döntést kell hozni a Képviselő-testületnek. Az első forduló 

hónapokkal ezelőtt volt, ahol határozati formánban kellett dönteni a rendelet-tervezetről. Ezt elküldtük 

a megfelelő szakhatóságoknak. A rendelet-tervezetet az országos tisztifőorvos véleményezte, miszerint 

kikötés nélkül hozzájárul. 

 

Balogh Csaba: Egyben szavazunk a rendeletről. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2022. (…) önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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) 

” 

Tóth János: A TESZ javaslata és kérelme alapján kérték a költségvetésbe 1 fő félállású védőnő 

felvételének tervezését, amit egy költségvetésmódosító rendeletben fogunk véglegesíteni. A Képviselő-

testület elfogadja az erre vonatkozó javaslatot és a szükséges költségvetési fedezetet, amelyet a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapunk, támogatásként.  

 

Balogh Csaba: A Pénzügyi Bizottság támogatja. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

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

 

123/2022. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

2022. szeptember 1. napjától újabb 4 órás részmunkaidős iskolai védőnői álláshelyet (0,5) hoz létre 

a Településellátó Szervezetnél (székhely: 2132 Göd, Duna út 5.). 

 

A fenti álláshely 2022. évi költségigényei az alábbiak: 

a) bér: 900.000,- Ft 

b) járulék: 117.000,- Ft 

c) egyéb juttatás: 50.000,- Ft 

 

Forrás: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott, illetve Göd Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezendő 

 

Felelős: polgármester, TESZ igazgató 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: 2022.09.01. 

 

3) Önkormányzati bérlakások bérleti díjainak felülvizsgálata 

Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök 
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Lenkei György: A táblázatban kialakult véleményt fejteném ki a Bizottság részéről. Jó pár éve nem 

emeltünk a bérleti díjakon. A legmagasabb tétel is m²-ben számolva, összkomfortos lakás esetében 600 

forint. Javaslatunk elfogadását kérjük a testülettől. Év végén, ha szükséges, visszatérünk rá és 

korrekciókat is végezhetünk rajta. Az utolsó táblázatot érdemes nézni. 

 

Balogh Csaba: A határozati javaslatban a C) javaslat lesz. 

 

Fülöp Zoltán: Az elfogadott javaslat alapján jelentősen visszavettek a táblázathoz képest a magasabb 

komfort fokozatú lakás árából. Ez miért van így? 

 

Lenkei György: A szociális bérlakások és szolgálati lakások közötti különbség az, hogy a szociális 

lakásban szerényebb lehetőségű emberek laknak, a szolgálati lakásban jobb körülmények között élő 

emberek élnek.  

 

Balogh Csaba: Az összkomfortos szociális bérlakások díjai csökkenek. Nem lenne reálisabb és 

arányosabb, ha az 550.- forint lenne? 

 

Lenkei György: Befogadom a javaslatot. Hangsúlyozom, hogy szorozzuk fel a számokat egy lakás 

méretére. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy a módosítással szavazzák meg a rendeletet.  

 

A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2022. (…) 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 550 
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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 

” 

4) Intézményi étkeztetés térítési díjairól szóló helyi rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Gyakorlatilag egy prototípus rendeletről beszélünk, amire ráépülnek a többi térítési 

díjas rendeletmódosítások is. 2022. június 1. napjától hatályát vesztette az a központi jogszabályi 

rendelkezés, ami befagyasztotta ezeknek a díjaknak a bevezetését. Az első és legfontosabb dolog a 

nyersanyagnormák alapján megállapítani az intézményi térítési díjakat. Az értékek alacsonyak voltak. 

A Hivatal felkérte a Településellátó Szervezetet, akik egy elég részletes anyagot adtak le. Megtették 

javaslataikat a bruttó intézményi térítési díjakra. Megköszönném a munkájukat, amivel nagyon 

alátámasztotta az előterjesztést.  

 

Fülöp Zoltán képviselő elhagyta az üléstermet. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

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

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2022. (…) 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. 

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. 
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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 

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 



706 

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 

 

5) Gyermekvédelmi rendelet térítési díjainak felülvizsgálata 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Hatályát vesztette a jogszabályi rendelkezés. Térítési díj módosításra lenne szükség. 

Nemcsak az étkezési térítési díjat érintené, hanem a gondozási díjat is. A jelenleg hatályos gondozási 

díj messzemenően alacsonyabb az országos díjnál. Javaslatunk, hogy az 1000 forintos napidíj 2000 

forintos legyen. A jövedelmi határ alapján sávozást javaslok, miszerint az egy főre jutó jövedelem, ha 

nettó 45 000 forint, utána lépcsőzetesen megy felfelé az emelkedés. A bölcsődét igénybevevő családok 

¾ -e az utolsó jövedelmi sávba tartozik. A legtöbb szülő nem hoz be munkáltatói igazolást, inkább 

kifizeti a kedvező díjakat. Emelkedne a gyermekfelügyelegyei díj és a bölcsődei is 700 forintra 500 

forintról. Az étkezési térítési díj 615 forint/fő/nap lenne. Javaslatom, hogy szerepeltessük egy 

táblázatban az egészet. A 2.1. mellékleti részt kiegészíteném azzal, hogy egy pontosvesszőt tennénk az 

étkezési térítési díj után és az kerüljön feltüntetésre, hogy a diétás bölcsődei étkeztetés térítési díja 700 

ft/fő/nap, így teljes. 

 

Lőrincz László képviselő elhagyta az üléstermet. 

 

Tóth János: A bölcsőde és az óvoda térítési díja nyilván nem függ össze a két dologgal, de ráhatással 

van. Az év első felében meghatároztuk a beiratkozás határidejének időpontját. Egy dologgal nem 
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számoltunk, 40-45 fő került visszatartásra iskolaéretlenség miatt. Az augusztus. 31-ig 3. életévet 

betöltöttek kerültek felvételre. A tájékoztatásunk úgy szólt, hogy mindent megtesz az Önkormányzat és 

az intézmények, hogy valamennyi gyerek felvételre kerülhessen. A nyári mozgásokat nem ismerjük, 

többen nem jelezték, hogy a gyerek hova lesz beíratva. A bölcsődei dologgal összefüggésben a 3. 

életévüket aug. 31-ig nem betöltőket ott hagyjuk. Reményeink szerint szeptember és október között a 3. 

életévüket betöltötteket folyamatában vesszük fel. Mindenkinek szeretnénk megoldani az elhelyezését. 

Kérünk mindenkit, hogy ne éljen vissza a lehetőséggel. Ne hozzanak olyan igazolást, hogy a 

foglalkoztatásuk megkezdődött, 3 hónap múlva igazolást fogunk kérni a munkáltatótól. Akik fiktív 

igazolást adnak, azok gyerekeit nem tudjuk felvenni. Reményeink szerint nem kerül erre sor. Türelmet 

kérünk, augusztus közepéig eldől. Elég sok fiatal család érkezik a nyár folyamán.  

 

Lőrincz László képviselő visszatért az ülésterembe. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

A Képviselő-testület 10 „igen”, 1” tartózkodás” szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2022. (…) 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 

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 

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. 
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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 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Ez a rendelet az előző pepita formája. Az Alapszolgáltatási Központ vezetőjének a 

javaslata szerint az emelés mértéke tekinthető meg.  

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 10 „igen”, 1” tartózkodás” szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2022. (…) önkormányzati rendelete 

Gyvt. 150. § (3) bekezdésének b) 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” 

6) Szociális rendelet térítési díjainak felülvizsgálata 
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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.” 

 

7) A közterületek használatáról szóló helyi rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Nagyon komoly munka előzte meg ezen rendelet-tervezet benyújtását, ahol több 

szakterület is képviseltette magát. Jelezni szeretném, hogy a Városfejlesztési Bizottság nem tudta 

tárgyalni határozatképesség hiányában, illetve a Pénzügyi Bizottságon nem sikerült egyezségre jutni a 

díjtételekkel kapcsolatban, mert további adatokat kértek a Hivataltól. Előterjesztettük szakmai 

javaslatként. Legvitatottabb pont a gépjárművek parkolási helyei, amely nagy mértékű emelést 

tartalmaz. Mi próbáltunk közelíteni más önkormányzatok díjtételeihez. Így is közelítő értékek jelentek 

meg. Rettentő alacsony értékek voltak eddig. Maga a rendelet része lenne fontos, ha megszavazná a 

testület. 1991-es legrégebbi rendeletünk. Igazgatásilag, ügyvitel szempontjából nehéz lekezelni. A 4-es 

pont szerint 1800 Ft/db/hó volt, amit 10 000 Ft/db/hó-ra emelnénk. A testületet kérem, tegyen javaslatot 

vagy szavazza meg. 

 

Fülöp Zoltán: A lakosságot napi szinten érintő rendelet megalkotása nagy horderejű. Fontos előkészítő 

munkát igényel. A képviselők, Bizottságok bevonását igénylő feladat a rendelet kialakítása. Javaslatom, 
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hogy a következő ülésen tárgyaljuk meg. A képviselők meglátásait mindenképpen tegyük bele. A 

döntést halasszuk el. 

 

Hlavács Judit: Viszonylag kidekorált javaslatot tettem arról, hogy lenne érdemes megalkotni. Akkor 

adnám elő a javaslataimat, ha nyitott erre a testület.  

 

Tóth János: Ez a rendelet nagyon régi, szükséges erről dönteni.  

 

Balogh Csaba: Velem egyidős. 

 

Tóth János: Ha és amennyiben a rendelet szövegszerű megalkotásával összefüggésben csak javítások 

vannak, akkor döntsünk róla. Ha a szövegszerű dolog is vitatható, akkor később tárgyaljuk. Ha nem a 

szövegszerűség a probléma, csak a díjtételeket szerkesszük meg, akkor fogadjuk el azzal, hogy a 

későbbiekben dönt a testület a díjtételekről. Bizonyos kérdéseket rendezni kell. A Hivatal a rendeleteket 

átnézi, elvégzi a deregulációt. Ehhez kérjük a segítséget. A segítség legyen az, hogy rövid időn belül 

megküldi a képviselőknek a javítandó rendeletek számát és szövegét, amihez javaslatokat várunk. A 

döntés a város érdeke. A pénzügyi bizottsági ülésen vita volt az üzleti tevékenységekhez kapcsolódó 

parkolók díjairól, mivel egy sem jöhetne létre és működhetne parkoló nélkül.  

 

Balogh Csaba: A napirend megtárgyalása úgy lenne jó, ha Hlavács Judit javaslatait olvasási szünetben 

átnézik, javaslataikat megteszik és szavazunk róla.  

 

Markó József: Jegyző úr, a lakó-pihenő övezeteket átnézték? Fontos témáról beszélünk. Utcán nem lehet 

parkolni egyáltalán. Például az Oázis lakó-pihenő övezetben mindenki az utcán parkol. Jogi megoldás 

szükséges a városnak. Mindenki, aki az utcán parkol, közterületet foglal. Aki kéri, hogy a háza előtti 

közterületre akar állni, akár fizethetne is. Bonyolult probléma ez. A Helyi Építési Szabályzat szerint 

kötelező lenne 2 gépkocsi-beállóhelyet kialakítani, a magasabb jogszabályról nem is beszélve.  

 

Tóth János: Korábban is felmerült a probléma. Nemhogy 2, 3 gépjármű is van 1-1 családnak. Az elmúlt 

években több település azt alkalmazta mindazok számára, akik gépjárműadót fizettek, hogy azután 

lehetőségük volt ingyenesen közterületen parkolni. Amióta nem az önkormányzat bevétele a 

gépjárműadó, azóta alkalmazkodunk. Ki kell találni olyan megoldást, ami segít a lakosságnak, és még 

szabályos is. A pihenő-lakóövezeti parkolásról nem született végső álláspont. Újra napirendre kell tűzni, 

részletesen szabályozni kell a rendeletet, mert a későbbiekben nagyobb problémát fog okozni.  

 

Fülöp Zoltán: Jelezném, hogy vegyük le a napirendi pontot.  

 

Hlavács Judit: Javaslatom, hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tartson egy ülést 

belátható időn belül. Fontos kérdés, fontos dolgok. Jelöljük ki az irányokat ebben a kérdésben.  

 

Lenkei György: A 11. § (4) bekezdése szerinti mozgóárusítással kapcsolatban olyan kérdésem lenne, 

hogy milyen formában fizetnek a városnak? Egyáltalán fizetnek a városnak? 

 

Tóth János: Volt korábban egy kérelem, el lett utasítva. Nem tudok róla, hogy megállapodásunk lenne 

velük. IPA-t nem kell fizetnie, viszont közterületi díjat kérhetünk, kérnünk kell. 1991-ben senki nem 

tudta, hogy lesz ilyen. Tételes átbeszélés szükséges a napirendi pontnak, vegyük le napirendről.  

 

Balogh Csaba: A javaslatot befogadom. 

 

dr. Kármán Gábor: Legyen egy rendkívüli VKB ülés. Szeptember elsejei hatálybalépéssel tervezzük a 

rendeletet. Július hónap folyamán egy rendkívüli üléssel ezt a rendeletet és a közösségi együttélésről 

szóló rendeletet tárgyaljuk egy kalap alatt. Ezen rendeletek jogokat és kötelezettségeket érintenek. 

 

Balogh Csaba: Lesz egy rendkívüli testületi ülés két héten belül. Kérem a képviselőket, hogy 

szavazzanak a 9. és 13. napirendi pontokat levételéről.  
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A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta a „A közterületek használatáról szóló 

helyi rendelet megalkotása” és a „A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet 

megalkotása” című napirendi pontok levételét a napirendek tárgysorozatából. 

 

8) A Településellátó Szervezet által üzemeltetett sportcélú létesítmények bérleti díjának 

felülvizsgálata 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A TESZ javaslatára hoztam az előterjesztést. Jelentős lemaradásban vagyunk az árak 

tekintetében. A sportcsarnok kapacitása telített. A díjak emelése javasolt, akár újabb sportok is 

megjelenhetnek.  

 

Markó József: A táblázat szerint milyen módon van jelen a GSE? A GSE lefoglalta a Sportcsarnok talán 

90%-át saját jelenlétével. A GSE felé kedvezményekkel éltünk régebben, volt egy olyan 

megállapodásunk, hogy nem fizetik a teljes árat. Mi az álláspont a GSE új vezetőjével? 

 

Garai Győző (Településellátó Szervezet igazgató): A GSE éves szerződéses. Támogatják az árak 

emelését, de így is kedvezményes marad az ár. Vannak külsősök, akik akár hétvégén használhatják a 

sportcsarnokot.  

 

Markó József: A GSE leköti az idősávokat.  

 

Garai Győző: Alkalmisok is vannak, időpont-egyeztetéssel. Teltházas a Sportcsarnok. A 6. oldalon 

olvashatóak az árak. 

 

Fülöp Zoltán: Bőven 50% alatti kihasználatlanság észlelhető bizonyos idősávokban. Hogyan viszonyul 

egymáshoz a kihasználtsági százalék és a teltházas megjegyzés? Sehol nem látok 100 %-os kihasználást. 

 

Balogh Csaba: A táblázat alapján, arányosítva van. Vannak az alkalmi árak eseti szerződéssel 35%-kal, 

és vannak az éves szerződésesek 65%-kal. Jól ki van használva a csarnokunk. Kérem a képviselőket, 

hogy szavazzanak. 

 

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

 

124/2022. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

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 
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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 

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 

 

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

évi felülvizsgálata 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Az infláció is meghatározza az emelés mértékét. A TESZ vezetőjével egyeztetve 

beleépítettük az árakba. Tehát, lenne az időskorú kedvezmény, a fogyatékos kedvezmény, a 

diákkedvezmény, a családos kedvezmény 2 gyerek megjelenésével.  

 

Fülöp Zoltán: A stranddíj emelésébe nem tenném bele a Göd Kártya lehetőségét, külön témában 

javaslom tárgyalni. Én a Göd Kártya megtartását és kiterjesztését javaslom.  

 

Balogh Csaba: A Gödi Vállalkozók Egyesületével történt egy megbeszélés, miszerint a Göd Kártya 

fejlesztése új alapokra kell, hogy épüljön. Ezen laminált kártyák nyomon követése nehéz. Próbálhatnánk 

digitalizálni is, applikációba is beépíteni. A VKB ülés ideális fórum arra, hogy egyeztessünk róla.  

 

Tóth János: A rendeletet 10 éve hozták meg, 1 funkciója van, a strand kedvezményes igénybevétele. A 

rendelet alapján intézményi, hivatali dolgozó kap Göd Kártyát gyerekeivel egyetemben. Mivel ez nem 

egy fényképes igazolvány, hosszú sor esetén nem hiszem, hogy leellenőrzik a rajta lévő adatokat. 

Rendeletmódosítás szükséges. Nagyobb kedvezményt is adhatunk a lakosságnak, nem muszáj Göd 

Kártyához kötni.  

 

Fülöp Zoltán: Strand vagy Göd Kártya? Fókuszáljunk a napirendi pontra.  

 

Szilágyi László: Külön kellene kezelni a Strand lehetőségeit és a Göd Kártya által nyújtotta 

lehetőségeket. A Pénzügyi Bizottság javaslata szerint a Göd Kártya, mint funkció maradjon az 

előterjesztésben és kerüljön megszavazásra a kidolgozott díjtétellel. A határozat kerüljön szavazásra, a 

továbbiakban a Göd Kártyával kapcsolatos kérdéseken a testület és a Bizottságok gondolkozzanak. 
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Markó József: A strand díjai legyenek nagyon magasak az idegenek részére, a gödieknek nagyon 

kedvezményes.  

 

Hlavács Judit: A gödieknek és nem gödieknek járó kedvezményeket vitassuk meg. A Göd Kártya 

szerepét fontos átgondolni, sokkal egyszerűbben tudnánk a díjszabást kezelni. Kiterjesztettük a 

gödieknek járó kedvezményeket. Annyira nem bonyolult ez. Komoly szervezési igény van arra, ha ki 

akarjuk terjeszteni a lehetőségeket.  

 

Szilágyi László képviselő elhagyta az üléstermet. 

 

Balogh Csaba: Göd Kártya kivezetése szeptember 30.-val történne meg, a kedvezmények addig 

érvényesek. Október elsejéig bármikor meghozhatjuk azt a döntést, hogy kitolni szeretnénk a határidőt 

vagy megszüntetjük. Az új fajta kedvezményeket érdemes lenne megszavazni. A B) pontot is szavazzuk 

meg.  

 

Fülöp Zoltán: A kártya létéről szól a vita, miközben az előterjesztés nem erről szól. Fókuszáljunk az 

előterjesztésekre, soha nem lesz vége az ülésnek.  

 

Balogh Csaba: A B) határozati javaslatot is ajánlom figyelembe. A kártya mindenkinél ott marad. 

 

Tóth János: Nem a kártyát szüntetjük meg. 

 

Markó József: A jegyek árai kedvezőek.  

 

Garai Győző: A 10 alkalmas külső bérletet hasonlítjuk össze a gödi gyerek napival.  

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy a határozatot egyben szavazzák meg. 

 

Fülöp Zoltán: A PEKJB határozati javaslatot vagy a képviselő-testületi határozatot? Egy módosító 

indítvány van a kiküldött anyag szerint a Képviselő-testület részére a PEKJB javaslata alapján. 

 

Hlavács Judit: A TESZ véleményét kérem, hogy mit gondolnak a módosító javaslatról? 

 

Erdős Ágnes (Településellátó Szervezet gazdasági igazgatóhelyettes): Mi elfogadtuk a PEKJB 

javaslatát, miszerint visszatérünk rá. Van javaslatunk a Göd Kártyás díjak emelésére is.  

 

Garai Győző: A kártya még tárgyalásra kerül.  

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatáról. 

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, 2 „tartózkodás” szavazattal elfogadta a Pénzügyi, Ellenőrző, 

Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyi előterjesztés határozati javaslatához tett módosító indítványát. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak a határozatról. 

 

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

 

125/2022. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

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. 

 

Szünet 

 

Balogh Csaba: Folytatjuk az ülést. Határozatképesség továbbra is fennáll. dr. Pintér György hamarosan 

megérkezik. Tehát az eredeti 1-es napirendi pont a 20-as lesz. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak 

a napirendi módosításáról.  

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta a „Javaslat Göd Város Önkormányzata 

2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására” című napirendi pont 20. sorszámra történő 

módosítását. 

 

10) Településképi rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: A szakigazgatási jogszabály megfeleléséről van szó. Jogi vélemény készítésére 

lettem felkérve. Bonyolult a helyzet. Folyamatosan érkeztek szakvélemények, amit folyamatosan 

beépítettünk a tervezetbe. A Kormányhivatal Állami Főépítésze 2 javaslattal is élt, ami nem felel meg a 

jogszabályszerkesztésről szóló miniszteri rendelet követelményeinek. Erről készítettem egy véleményt, 

amire a Főépítész nem tesz új javaslatot, hanem befogadja a mi javaslatainkat. Elfogadásra javaslom a 

rendelet-tervezetet.  

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2022. (…) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 

törvény 12. § (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi 

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

feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész; Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság; Kulturális 

örökség védelméért felelős miniszter; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, valamint a 

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat szerinti partnerek véleményének kikérésével az alábbi rendeletet 

alkotja: 

1. § 

A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„1. § 

A rendelet célja Göd város sajátos településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő 

védelme és alakítása 

a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelem (a továbbiakban: helyi védelem), 

meghatározásával, a védetté nyilvánítás és a védelem megszüntetés szabályozásával, 

b)  településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával, 

c)  településképi követelmények meghatározásával, 

d) településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával.” 

2. § 

A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (3) és (4) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(3) E rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni többek között az alábbi 

jogszabályok előírásait: 

a) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

b) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (ÉTV) 

c) Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: OTÉK) 

d) településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 

e) a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 

(4) E rendelet mellékletei: 

a) 1-es számú melléklet: Épített örökség 

aa) országos műemléki védettség 

ab) országos régészeti lelőhely 

ac) helyi területi- 

ad) helyi egyedi védettség 

ae) helyi értékvédelmi vizsgálatra jelölt építmények 

b) 2-es számú melléklet: Táj- és természetvédelem 

ba) felsorolás 

bb) térképi melléklet 

c) 3-as számú melléklet: Invazív és telepítésre nem engedélyezett növények jegyzéke 

d) 4-es számú melléklet: Közterületen vezeték alá és vezetékmentes területre ültethető fafajok 

e) 5-ös számú melléklet: Eltérő karakterű területek lehatárolása” 

3. § 
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A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel 

egészül ki: 

„2/A. Hatásköri és eljárási szabályok 

1/A. § 

(1) Ezen rendeletben szabályozott helyi védelem alá helyezés, valamint a helyi védelem megszüntetése 

Göd Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. 

(2) Az e rendeletben szabályozott településképi véleményezési, településképi bejelentési és 

településképi kötelezési eljárásokkal kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Polgármesterre ruházza át. 

(3) Az e rendeletben szabályozott településképi követelmények alkalmazásának ösztönzése kapcsán 

beérkezett pályázatok elbírálásának hatáskörét az Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési 

és Környezetvédelmi Bizottságra ruházza át. 

(4) Ezen rendeletben szabályozott eljárások során keletkezett kérelmeket a Gödi Polgármesteri 

Hivatalhoz kell benyújtani. 

(5) Ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Ákr. és a 419/2021. (VII.15.) Kormány 

rendeletben foglaltak az irányadóak.” 

4. § 

A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„(5) Helyi védelem megszűntetésére kizárólag az alábbi előírások együttes betartása mellett kerülhet 

sor: 

a) A megszüntetésre 

aa) műszaki indokok alapján, vagy 

ab) életveszély-elhárítása miatt, vagy 

ac) a védett elem országos védelmi kategóriába történő beemelése miatt, vagy 

ad) jelentős települési érdekből kerülhet sor. 

b) A helyi védett elem teljes körű műszaki felmérése (alaprajzok, metszetek, homlokzatok, minden 

irányú fényképes dokumentálás - ha releváns - történeti kutatás) megtörtént. 

c) A megszűntetés hatására a települési arculat nem változik kedvezőtlen irányba.” 

5. § 

A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 14. § b) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

(Göd településképi szempontból meghatározó területei a Településszerkezeti Terv és a HÉSZ által 

meghatározott:) 

„b) kertvárosias lakóterület, jellemzően zárt sorú beépítésű terület” 

6. § 

A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 22. § (6) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„(6) Az épületek hossza 25 méternél hosszabb nem lehet. Az előírás vonatkozik a két- vagy többlakásos 

épületekre is. Az előírás nem vonatkozik a középületekre, különös tekintettel a közintézmények 

épületeire.” 

7. § 

A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 
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„(3) Az épületek hossza 25 méternél hosszabb nem lehet. Az előírás vonatkozik a két- vagy többlakásos 

épületekre is. Az előírás nem vonatkozik a középületekre, különös tekintettel a közintézmények 

épületeire.” 

8. § 

A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az épületek hossza 25 méternél hosszabb nem lehet, kivéve a Vt-1, Vt-3, Vt-4, valamint a Vt-9 

építési övezetekben, azonban az épület arányaiban a szélesség és hossz aránya 1:3 betartandó. Az előírás 

nem vonatkozik a középületekre, különös tekintettel a közintézmények épületeire.” 

9. § 

A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 36. § (1) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„(1) Településképi konzultáció a város teljes közigazgatási területén kötelező legalább egy alkalommal: 

a) helyi egyedi védelem alatt álló épületek esetén, (1-es számú melléklet) 

b) helyi értékvédelmi vizsgálatra kijelölt épület esetén, (1-es számú melléklet) 

c) főútvonalak menti épületek esetén. (Pesti út Duna utca, Ady Endre út, Béke út) 

d) tájképvédelmi területen 

e) Az ÉTV 33/A. § szerinti lakóépület egyszerű bejelentése esetén” 

10. § 

A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 26. alcím címe helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„26. Településkép-védelmi bírság” 

11. § 

A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 45. § (1)–(3) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Településkép-védelmi bírság a következő esetekben szabható ki: 

a) településképi eljárás kezdeményezésének elmulasztása, 

b) a bejelentésben vagy döntésben meghatározottól eltérő tevékenység végzése, 

c) a településképi követelmények be nem tartása, 

d) döntés végre nem hajtása. 

e) a településképet érintő reklámok, cégérek megszüntetése érdekében, amennyiben a hirdető-

berendezés nem felel meg a reklámhordozók elhelyezésének szabályairól szóló mindenkor 

hatályos önkormányzati rendeletben foglaltaknak, különösen, ha a reklámhordozó, az 

Információs vagy más célú berendezés, hirdetmény és hirdető berendezés állapota nem 

megfelelő, vagy nem illeszkedik a megváltozott környezetéhez, 

f) a helyi építészeti értékvédelem, valamint a településkép védelme érdekében, amennyiben a 

településképi elem, mint a bővítmény, szerkezeti elem, burkolat stb. fenntartása, karbantartása, 

rendeltetésének megfelelő használata nem felel meg a helyi építési szabály rendelkezéseinek, 

valamint az általános illeszkedési szabályoknak. 

(2) A településkép-védelmi bírság mértéke: 

a) magánszemélyek esetében 100.000 Ft-tól 200.000 Ft-ig 

b) jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 100.000 Ft-tól 

2.000.000 Ft-ig,   

terjed. 

(3) A bírság kiszabásánál a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben foglalt 

szempontokat kell mérlegelni.” 

12. § 
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(1) A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A pályázatot évente egyszer, az éves költségvetés jóváhagyását követően a Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület írja ki.” 

(2) A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 48. § (4) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Amennyiben az ÉT-ra elkülönített pénzalap nem kerül pályázati formában felhasználásra, úgy 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt annak 

felhasználásáról.” 

13. § 

A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 49. § (3) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„(3) A beérkezett pályázatokat a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el. Az 

elbírálásra a főépítész előterjesztést tesz.” 

14. § 

A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 50. § (3) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„(3) A pályázat alapján elnyert pénzösszeg felhasználását a főépítész, szükség esetén a Városfejlesztési 

és Környezetvédelmi Bizottság tagjai közreműködésével ellenőrzi.” 

15. § 

(1) A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 

1. melléklet lép. 

(2) A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe 

az 2. melléklet lép. 

16. § 

Hatályát veszti a településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 

a) 36. § (2) bekezdése, 

b) 46. § (2) bekezdése, 

17. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 

 

1. melléklet 

„1. melléklet a 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez 

(ÖRÖKSÉGVÉDELEM) 

I. Országos védelem alatt álló építészeti örökségek 

1. Műemléki Együttes: Nemeskéri Kiss Miklós Kúria és kertje. (1827/94 hrsz.) és az ehhez tartozó 

műemléki környezet (1827/47, 1827/28, 1827/81, 1827/80, 1827/95 hrsz.-ek) 

2. Műemléki érték: Héder villa (nem tartozik hozzá műemléki környezet) (3255/2 hrsz.) 

3. Régészeti lelőhely: 25 db nyilvántartott régészeti lelőhely, 878 db helyrajzi számot érint 
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II. A település helyi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzéke 

4. A helyi egyedi védelem alatt álló elemek (Örökségvédelmi Hatástanulmány felhasználásával)

   

Egyedi védett épületek 

Egyedi tájérték adatlap 

1  

Jelzet vagy sorszám G-01 

Az egyedi tájérték megnevezése Tost (Pich) villa (piarista iskola) 

Típusa 1.1.1.1. 

Pontos helyszín Jávorka Sándor utca 18. 

Hrsz. 417 

Tulajdonos Róm. Kat. Egyh. 

Kezelő Róm. Kat. Egyh. 

Főbb jellemzői Eklektikus stílusú, egykori nyaraló-villa. 

Kor, keletkezés időpontja 1890. 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége Jó állapotú, csak kisebb felújításra szorul. 

 

Egyedi tájérték adatlap 

2  

Jelzet vagy sorszám G-04 

Az egyedi tájérték megnevezése Művelődési ház 

(Volt Biciklis vendéglő) 

Típusa 1.1.1. 

Pontos helyszín Pesti út 74. 

Hrsz. 1 

Tulajdonos önkormányzat 

Kezelő  
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Főbb jellemzői Eklektikus stílusú, egykori -villa. 

Kor, keletkezés időpontja 1875. 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége felújításra szorul. 

 

Egyedi tájérték adatlap 

3  

Jelzet vagy sorszám G-05 

Az egyedi tájérték megnevezése Pich-villa (Polgármesteri Hivatal) 
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Típusa 1.1.1.1. 

Pontos helyszín Pesti út 81. 

Hrsz. 206 

Tulajdonos önkormányzat 

Kezelő tulajdonos 

Főbb jellemzői Eklektikus stílusú, egykori nyaraló-villa. 

Kor, keletkezés időpontj 1880. 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége felújításra szorul. 

 

Egyedi tájérték adatlap 

4  

Jelzet vagy sorszám  

Az egyedi tájérték megnevezése Kincsem udvarház 

(Volt versenyistálló)) 

Típusa . 

Pontos helyszín Kincsem Park 2 

Hrsz. 2690/11 
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Tulajdonos önkormányzat 

Kezelő  

Főbb jellemzői  

Kor, keletkezés időpontja XVIII. sz 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége frissen felújított, jó állapotú 

 

Egyedi tájérték adatlap 

5  

Jelzet vagy sorszám  

Az egyedi tájérték megnevezése Felsőgödi Gát 

Típusa . 

Pontos helyszín Pesti út 74. 

Hrsz.  

Tulajdonos Magyar Állam 

Kezelő KDV Vízügyi Igazgatóság 

Főbb jellemzői  

Kor, keletkezés időpontja XX. század eleje 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége Karbantartást igényel 

 A kövezett part és a bástyák védettek 

 

Egyedi tájérték adatlap 

6  

Jelzet vagy sorszám G-14 

Az egyedi tájérték megnevezése harang haranglábbal 

Típusa 1.1.2.3. 

Pontos helyszín Mayerffy u. 20-22. 

Hrsz. 6468/38-39 

Tulajdonos Róm. Kat. Egyh. 

Kezelő tulajdonos 

Főbb jellemzői Magyar feliratú harang, 

vas vázas harangláb. 

Kor, keletkezés időpontja 1947. 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége Jó állapotú, csak kisebb felújításra szorul. 
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Egyedi tájérték adatlap 

7  

Jelzet vagy sorszám  

Az egyedi tájérték megnevezése Héder Villa 

Típusa  

Pontos helyszín Jósika u. 14, felsőgödi Duna-part 

Hrsz. 3255/2 

Tulajdonos Önkormányzat 

Kezelő tulajdonos 

Főbb jellemzői Eklektikus stílusú, egykori villaépület 

Kor, keletkezés időpontja 1905 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége Rossz állapotú, teljes felújítást igényel 
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Egyedi tájérték adatlap 

8  

Jelzet vagy sorszám  

Az egyedi tájérték megnevezése Schöffer kastély kapuoszlopai 

Típusa . 

Pontos helyszín Munkácsy utca 4 

Hrsz. 6496 

Tulajdonos Magántulajdon 

Kezelő Tulajdonos 

Főbb jellemzői  

Kor, keletkezés időpontja 1920 körül 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége Karbantartást, bővítést igényel 

 A védelem célja az elpusztult kastélyépület utolsó 

értékének mentése 
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régi állapot   

   
jelenlegi állapot 

III. HELYI ÉRTÉKVÉDELMI VIZSGÁLATRA JELÖLT ÉPÜLETEK 

5. Az értékvédelmi vizsgálatra kijelölt épületek helyrajzi számai: 

17 (József Attila u. 17.) - 58/1 (József Attila u. 16) - 63 (József Attila u. 10.)- 68/2 József Attila u. 4) - 

122 (Bajcsy 8) - 240/2 (Bajcsy 11)- 378 (Petőfi u. 49., Walch) - 381/1 (Petőfi u. 45. Délibáb villa) - 508 

(Pesti út 61)- 513 (Pesti út 57)- 523 (Béke u. 24., Pizzéria) - 529 (Béke út 3.Óvoda) - 726 (Pesti út 49)- 

3155 (Regős u. 8) - 3245 (Regős u. 40) - 3247 (Regős u. 27) - 3268 (Latabár u. 2 Latabár villa)- 3280/1 

(Attila u. 11- 4362 (Ifjúság köz 1-3. Iskola)- 4864 (Rákóczi út 130) - 4869 (Rákóczi út 142 bölcsőde)- 
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5299 (Deák F. u. 16) - 5344 (Kálmán u. 7. Református templom)- 5358-59 (Árpád u. 14)- 5571 (Lenkey 

u. 10. Iparoskör)- 5594(Vasút u. 30) - 5637 (Bozóki tér, katolikus templom) 

IV. Régészeti lelőhelyek 

6. Kiemelten védett régészeti lelőhely: 

6.1. - 10356 számú, Bócsaújtelep (Ilkamajor), 039 táblában, a világörökség-várományos (felhagyott 

római erőd építkezés); 

6.2. - 10367 számú, Várdomb. 

7. Nyilvántartott, több helyrajzi számot érintő régészeti lelőhelyek: 

7.1. - 10142 Juhász-halom (Lyukas-halom) (Csomád) 

7.2. - 10230 Malomárok (Dunakeszi) 

7.3. - 10351 Alba-kert 

7.4. - 10352 Duna-part 

7.5. - 10353 Pesti út 164. 

7.6. - 10354 Dózsa György út 67. 

7.7. - 10355 Gödpuszta 

7.8. - 84359 Bócsaújtelep (Ilkamajor) védőövezete 

7.9. - 10357, 10359, 10360, 10361 Öreg-Futó-tábla 

7.10. - 10358 Bajcsy-Zsilinszky utca 19. 

7.11. - 10362 Pulyka-házi dűlő (A volt golfpálya nyugati része) 

7.12. - 10363 Ilkamajor 

7.13. - 10364, 10365 Csomádi rét (Ilka utca környéke) 

7.14. - 10366 Belterület (Pusztatemplom) 

7.15. - 10368 Könyök utca 20, 22. 

7.16. - 10369 Kisfaludy utca 13. 

a) Az ingatlanok helyrajzi szám szerinti védettsége az örökségvédelmi hatóság nyilvános honlapján 

tekinthető meg: https://oroksegvedelem.e-epites.hu/ 

b) A védett területeken történő építés esetén az örökségvédelmi hatóságot szakhatóságként be kell vonni 

a tervezésbe.”  
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2. melléklet 

„2. melléklet a 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez 

Természeti örökség 

Göd város területén az alábbi táj- és természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területek 

találhatóak: 

1. - országos jelentőségű védett természeti terület, a Duna-Ipoly Nemzeti park részterülete; 

2. - európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület (Natura 2000 terület): Duna és 

ártere elnevezésű, HUDI 20034 jelű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület; 

3. - a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23. § (2) bekezdése alapján (ex lege) 

védett lápok; 

4. - helyi jelentőségű védett természeti területek: 

4.1. - ELTE Biológiai Állomás (jóváhagyva: 54/2007. (XI. 29.) Ök. rendelet) 

4.2. - Göd láprét (jóváhagyva: 16/1999. (IV. 20.) Ök. rendelet) 

4.3. - Göd-felsői kékperjés láprét (jóváhagyva: 16/1999. (IV. 20.) Ök. rendelet) 

4.4. - Homokpusztagyep (jóváhagyva: 16/1999. (IV. 20.) Ök. rendelet) 

4.5. - Kék Duna sporttelep (jóváhagyva: 16/1999. (IV. 20.) Ök. rendelet) 

5. - Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvényben (MaTrT) megjelent ökológiai hálózat övezetei; 

6. - a MaTrT-ben és a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 

szóló 9/2019.(VI. 14.) MvM rendeletben megjelent tájképvédelmi terület övezete; 
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11) Gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése  

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Olyan dokumentum megalkotásáról van szó, amit évente át kell beszélni. Kertészné 

Antal Márta készítette el, mint megbízott hatósági osztályvezető. A tartalmi követelményeit a 

Gyermekvédelmi törvényhez tartozó végrehajtási kormányrendelet határozza meg.  

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

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

 

126/2022. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján elfogadja az Önkormányzat 2021. évre vonatkozó 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelését.  

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Hivatali felelős: Tóth János jegyző  

Határidő: azonnal 

 

12) Javaslat a Gödi Kastély Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálásáról szóló 89/2022. (V. 12.) 

Ök. határozat módosítására  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Egy dátumot elírtunk a korábbi elfogadott határozatban. Kérem a képviselőket, hogy 

fogadják el a módosítást. 

 

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

 

 127/2022. (VI. 30.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Gödi Kastély Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálásáról szóló 89/2022. (V. 12.) Ök. 

határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

2. a pályázati eljárás érvényességére és eredményességére tekintettel úgy határoz, hogy a 2022.07.31-

ig tartó határozott idejű megbízás lejárta után Balkányi Nikolettát 5 évre - 2022.08.01-től 2027.07.31-

ig szóló határozott időre - megbízza a Gödi Kastély Óvoda (székhely: 2131 Göd, Béke út 3.) 

intézményvezetésével; 

 

A határozat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben 

maradnak. 
 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
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13) A Gödi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Tóth János: Egyes ágazati funkciók, megszűnése kapcsán, mint tevékenység, törlésre kerül négy tétel 

az alapító okiratunkból, és szintén négy ágazati funkció pedig felvételre kerül. A Kincstár véleményezte 

és kezdeményezte a dolgot.  

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

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

 

128/2022. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

  

a) 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. 

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. 

 

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

 

Felelős: Tóth János jegyző, Balogh Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 128/2022. (VI. 30.) Ök. határozathoz: 
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14) Gödi Körkép kiadójának és főszerkesztőjének rendezése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Lőrincz László hívta fel a figyelmemet arra, hogy nem elfogadható kiadói létem, 

összeférhetetlen. Göd Város Önkormányzata volt az előző kiadó, így mint képviselője, logikus volt, 

hogy a felelős kiadója leszek. A szabályzat szerint nem vagyok köteles a felelőse lennem. A 

szerkesztőség megbízására pályázatot szeretnék íratni.  

 

Fülöp Zoltán: Ebben a konstrukcióban, decemberi szám lesz ebből először. 

 

Hlavács Judit: Ha nem kezdjük el, decemberben sem lesz belőle semmi. Keresni kell egy főszerkesztőt. 

A pályázatok elbírálása utáni meghallgatásnak az a meghatározása, hogy a városvezetéssel történő 

beszélgetés, egészen parttalan vitákra tudna alkalmat adni. Javaslatom az, hogy a konkretizáláshoz 

minden frakció küldjön egy képviselőt a megbeszélésre. Bármi más megoldás is elképzelhető 

számomra. 

 

Tóth János: Amikor egyeztettünk a határidő kapcsán, akkor abból indultunk ki, hogy egy 30 napos 

határidőt a kiírástól célszerű lenne adni. Ez a 30 napos határidő, hogyha a jövő héten megjelenik a 

pályázati kiírás, akkor ez augusztus első napjai. A Képviselő-testület az eredetileg betervezett, 

szeptemberi rendes ülést tartja meg, illetve azon bírálja el. Szeptember 30-ig kell elbírálni, utána 

megkezdheti tevékenységét a főszerkesztő. 

 

Fülöp Zoltán: Az október elsejei kiírás javítását kérem.  

 

Balogh Csaba: Befogadom a javaslatot.  

 

Markó József: Ha a Hivatal, illetve az Önkormányzat lesz a kiadó és gyakorlatilag a főszerkesztővel 

kapcsolatos feladatok a Hivatalnál vagy az Önkormányzatnál jelennek meg, jelentős függőség áll elő. 

Az akkori alpolgármester ellen eljárás indult összeférhetetlenség miatt, így le is mondott kiadói 

posztjáról. Szerkesztőbizottság volt az induláskor. Az erre alkalmas személy megtalálása a nehéz, aki 

mindenkinek megfelelne, így márciusban sem lesz ebből Körkép. Általálban nem az Önkormányzat 

kezében volt a kiadói jog, a pénzt viszont innen kapta. A személyt és a működést illetően kompromitáló 

az ügy, kompromisszumos dolgot kell kitalálni. 

 

Tóth János: Egyetértek Fülöp Zoltán képviselővel. Javaslatom, hogy a főszerkesztői feladatellátás 

októberi tervezett kezdete variálható.  

 

Balogh Csaba: Befogadom a javaslatot. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

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

 

129/2022. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

a) továbbra is kiadja a Göd Város Önkormányzata által alapított Gödi Körkép című városi 

közéleti magazint.  

b) megállapítja, hogy a Gödi Körkép kiadója Göd Város Önkormányzata, melynek székhelye 

2131 Göd, Pesti út 81.  

c) a Gödi Körkép című városi közéleti magazin főszerkesztői feladatainak ellátása tárgyában 

a határozat melléklete szerinti pályázati felhívást teszi közzé. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi tervezett költségvetésének „Tartalék 30. sora” 
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Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 129/2022. (VI. 30.) Ök. határozathoz:  

 

Ikt.sz.: … 

 

Göd Város Önkormányzata 

a Gödi Körkép című városi közéleti magazin kiadójaként 

 

pályázatot hirdet  

 

havonta megjelenő nyomtatott helyi magazin főszerkesztői feladatainak ellátására 

 

A jogviszony típusa: megbízási szerződés 

 

A jogviszony időtartama: határozatlan  

 

Megbízási díj: megegyezés szerint 

 

A főszerkesztői feladatellátás tervezett kezdete: 2022. október 1. 

 

A pályázat tárgya: 

A Gödi Körkép Göd Város Önkormányzatának havonta megjelenő városi közéleti magazinja. Egyik fő 

funkciója a lakosság kommunikációs szükségleteinek kiszolgálása; számukra hozzáférhetővé tenni a 

minket körülvevő világ legfontosabb információit. Politikai hovatartozás nélkül, tárgyilagosan mutatja 

be a helyi nyilvánosság aktuális ügyeit; többek között a társadalmi-, a kulturális-, az oktatási, a sport- és 

a vallási élet eseményeit. 

A kiíró olyan pályázatokat vár, amelyekben a pályázó leírja a Gödi Körkép tartalmára, illetve 

promóciójára és hatékony terjesztésére vonatkozó szakmai koncepcióját. A sikeres pályázat nemcsak 

nagy vonalakban, de részleteiben is – rovatok, sorozatok, interjúk stb. – bemutatja a pályázó 

elképzeléseit. 

A sikeres pályázóval az Önkormányzat határozatlan idejű megbízási szerződést köt.  

 

A főszerkesztői feladatkörbe tartozó lényeges tevékenységek: 

− irányítja a Gödi Körkép című ingyenes önkormányzati magazin szerkesztői munkálatait; 

− ellátja az újság szerkesztésével, megjelentetésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat; 

− biztosítja, hogy a helyi lakosok korrekt, széleskörű tájékoztatást kapjanak a város életét 

meghatározó eseményekről és egyéb fontos tudnivalókról; 

− folyamatosan kapcsolatot tart az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeivel, 

vezetőivel, a város életében meghatározó intézményekkel, szervezetekkel; 

− felelős a témák kiválasztásáért, és a formailag minőségi újságírás biztosításáért. 

 

A főszerkesztővel kapcsolatos elvárások: 

− nyomtatott lapnál szerzett, legalább 5 éves újságírói gyakorlat; 

− tényleges lapszerkesztői technikai tudás; 

− megbízhatóság, igényesség, pontosság, nyitottság, önálló gondolkodásra való képesség; 

− csapatmunkára való alkalmasság. 

 

Előnyt jelent: 

− nyomtatott lapnál szerzett vezetői gyakorlat (főszerkesztő, felelős szerkesztő, főszerkesztő-

helyettes); 

− gödi helyismeret és kapcsolatrendszer. 
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Pályázati feltételek: 

− teljes pályázati anyag beküldése; 

− büntetlen előélet; 

− cselekvőképesség, 

− MS Office és egyéb főszerkesztői feladat ellátása érdekében szükséges szoftverek felhasználói 

szintű ismerete. 

 

A pályázat részeként benyújtandó anyagok, iratok, igazolások: 

− szakmai önéletrajz; 

− iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata; 

− szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok másolata; 

− referenciamunkák: 

- 2 db referenciacikk szabadon választott témában (cikkenként legalább 3500 leütés 

hosszúságban); 

− főszerkesztői szakmai koncepció a lap működéséről, melynek tartalma: 

- állandó rovatok megjelölése, a lap szerkezetére vonatkozó elképzelések; 

- a lapban helyet kapó – arra érdemesnek tartott – témák megjelölése; 

- külalak-, design-elképzelések kifejtése, a lap szerkezetének;  

- műszaki tartalom megjelölése (papírminőség, terjedelem, karakterszám oldalanként); 

- 2 oldalas lapterv (Göd város honlapján fellelt hírek, események alapján); 

- szerkesztőségi igény megjelölése; 

− nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához, továbbá, hogy a 

pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

A pályázatokat kérjük az alábbi elektronikus postacímre beküldeni: hr@god.hu  

A tárgy mezőben kérjük feltüntetni: Főszerkesztői pályázat - Gödi Körkép 

A pályázatok elektronikus beküldésének határideje: 2022. augusztus 10. 23:59 óra. 

 

Pályázati eljárás menete: 

A pályaművek beérkezése és értékelése után értesítjük a jelentkezőket. A kiértesített pályázóktól a 

benyújtott koncepció élő prezentációját fogjuk kérni, amit az önkormányzati vezetéssel történő 

elbeszélgetés követ.  

A pályázat elbírálásról szóló képviselő-testületi döntésről valamennyi pályázó értesítést kap.  

A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30.  

A nyertes nevét közzétesszük Göd város hivatalos honlapján (www.god.hu). 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Balogh Csaba polgármester ad a polgarmester@god.hu 

elérhetőségen. 

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

 

15) Javaslat Pest Megye Önkormányzatához benyújtandó egyedi támogatási kérelmekkel 

kapcsolatban 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Virok-Ujlaki Anikó: Alpolgármester úr előzetes egyeztetésével, tárgyalása során a Pest Megyei 

Önkormányzattal egyeztetett, miszerint a Gödi Zöldalapban és az Útalapban is maradt még forrás. A 

Zöldalapból utófinanszírozással, a Sződi és az Áldás utca fásítása, kiserdőfejlesztés, járdafelújítások és 

a Bozóky tér északnyugati térnegyedének rendezése valósulhatna meg. A sziréna beszerzésre kapott 

támogatási forrás visszautalására tettünk javaslatot, mert az előzetes becslések alapján a kivitelezés 

ötszörös bekerülési költséget emésztene fel. 

 

mailto:hr@god.hu
mailto:polgarmester@god.hu
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Szilágyi László: Pest Megye (Önkormányzata) jelzése szerint 150 millió Ft összeg van mindkét alapban, 

amit nem használt még fel Göd Város Önkormányzata. Minden egyes képviselőnek elküldtem, hogy 

tegyen javaslatot. Az Útalapnál nem csak az út építése lenne fontos, hanem biciklis és gyalogos út 

építése is. Pest Megye Önkormányzata várja a kérelmek beérkezését. A határozat arról szólna, hogy 

pályázzuk meg a forrást, és ha megvan az anyag, akkor támogatás részesedése esetén, a pályázatok 

megvalósíthatóságára lesz lehetőség. A Zöldalapban maradt forrásból az Önkormányzat is kaphatna, 

amit más területen is fel tudna használni. Egyeztettem a Beruházási Osztály vezetőjével, miszerint a 

módosító javaslatom az lenne, hogy a gallyazás, zöldápolás tekintetében egy 20 milliós költséggel 

pályázzuk meg. A Zöldalap terhére menne a Bozóky tér, a Sződi és az Áldás utcának a fásítása. 

  

Fülöp Zoltán: Javaslatom, hogy ez a nagy horderejű előterjesztés ne az utolsó pillanatban kerüljön ki 

előzetes egyeztetés nélkül. Van olyan pont benne, ami nekem érthetetlen. A Bozóky tér a Zöldalapban 

volt, most a Gödi Zöldben, mi az átvezetés oka? Mik az átvetett pontok?  

 

Szilágyi László: Május végén került kiküldésre a Hivatal által előkészített előterjesztés, kérem önöket, 

nézzenek utána. Továbbá a neveleki csatornázási kérelem elfogadásra került júniusban. Két hete 

benyújtásra került a támogatási kérelem az Alkotmány utca zsákutcai aszfaltozásra. Erről legkésőbb 

augusztus végén tudnak döntést hozni. Ez azt jelenti, hogy jelenleg az Alkotmány utcai aszfaltozást, a 

költségvetés átcsoportosításával felvállalja a beruházás megvalósítását szeptemberben és 

utófinanszírozás keretében kéri a támogatást vagy egy későbbi döntés keretein belül újrabeszéljük. Az 

előterjesztés azért került ilyen gyorsan elő, mert két hete kaptam ezt az információt. A támogatási 

kérelem benyújtása után, már ősszel a testület tud dönteni, hogy közbeszerzést folytassunk-e. Komoly 

veszélye van annak, hogy ezt a pénzt sem tudjuk felhasználni. Gondoljuk át. 

 

Tóth János: Fülöp elnök úr felvetése alapján valóban hosszabb kidolgozást igényel. A listát május 24-

én, 10 óra 06 perckor küldtük el mindenkinek. Bárminemű véleményt lehetett volna jelezni. A Hivatal 

a Bizottságok működésével kapcsolatban csak az adminisztrációt tudja biztosítani. Tisztelettel arra 

kérem az elnök urakat, hogy ha ülést akarnak tartani, jelezzék felénk, mi a szükséges anyagokat 

kiküldjük.  

 

Fülöp Zoltán: A Képviselő-testület 80/2022. (IV. 28.) határozata alapján felkéri a jegyzőt, hogy az 

Önkormányzat költségvetés-tervezetének megvizsgálása után tegyen javaslatot azon kiadási 

előirányzatokra, melyek teljesítésének részben vagy egészében történő finanszírozására Pest Megye 

Önkormányzata által folyósítható egyedi támogatás keretében történik. A javasolt kiadási 

előirányzatokról szóló listát terjessze a VKB felé fontossági sorrend felállítása céljából. Ilyen listát nem 

kapott a VKB, nyilván nem tudtam ilyen előterjesztésről, nem tudok rá készülni. Ha már bekerült, egy 

plusz témát szeretnék hozzátenni, ami részben korábbi javaslatom is volt. Tehát a Nemeskéri út és a 

Samsung-gyár közötti területen egységes zöldfelület létrehozására egy előkészítő tanulmány készítése a 

zöldalap terhére. Ezzel is fel tudjuk mérni a lehetőségeinket. 

 

Virok-Ujlaki Anikó: Május 24-én a kiküldött emailben lévő táblázatban, a határozat alapján sárgán 

jelöltük azokat a kiadási tételeket, amik szerepelnek idén a költségvetésben és beadható Pest Megye 

irányába. A Bozóky tér kapcsán, a délnyugati térnegyednek az első üteme önkormányzati forrásból 

megvalósult. A délnyugati térnegyed második üteme zöldalapra megy be. Az északnyugati térnegyednél 

variáltunk, mert mindkettőbe beadható, emiatt még egyeztetések folynak Pest Megyével.  

 

Hlavács Judit: Direkt az a cél, hogy sose adjunk be pályázatot Pest Megyéhez? Amikor én voltam a 

VKB elnöke, akkor én hajtottam az embereket, hogy készítsék el az előterjesztéseket. Ne halogassuk 

újabb indokokkal a pályázatok benyújtását.  

 

Fülöp Zoltán: Nagyon sajnálom, hogy Hlavács Judit nem akar beadni valamit. A kérdés az, hogyan 

adjuk be. Elmélkedhetünk a lista elfogadásáról. A Bizottság vagy a Hivatal inicializálja az 

előterjesztéseket? Elég káosz van ezügyben. A státuszom rendezetlen volt hónapokon át. Jó lenne, ha a 

Hivatal transzparensebb lenne. Az előterjesztés lényegében módosító indítvánnyal egészítettem ki. A 

Bizottságban ősszel elkezdünk ezen dolgozni. 
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Szilágyi László: A Pénzügyi Bizottság határozati szövege alapján a szeptemberi ülésére készüljön el 

egy anyag. A listában prioritás nincs, összeírás van. A rendes testületi ülésre beadjuk a sorrendet. Fülöp 

Zoltán képviselő egy rendszert kér. Több javaslatot kértem, például Lenkei úrtól és Markó úrtól is. 

Annyi módosító javaslatom lenne, hogy a Zöldalap tekintetében a fásítás, zöldítés kerüljön bele. 

 

Virok-Ujlaki Anikó: Zöldalapra menne a Sződi és Áldás utca fásítása és a kiserdő fejlesztésből 30 millió 

forint, ütemezve. 

 

Szilágyi László: A kiserdő teljes projektje ütemezve kerülne be 30 milliós körülbelüli összeggel.  

 

Virok-Ujlaki Anikó: A gödi kiserdei fejlesztés első ütemére, a Sződi utca fásítására adnánk be a 

pályázatot. Erre megy az előző testületi ülésen hozott döntés, a Bozóky tér délnyugati térnegyed a 

forráskeretből megy. Befogadom a Nemeskéri út és a Samsung-gyár közötti terület egységes zöldítéséről 

szóló javaslatot Fülöp Zoltántól. Továbbá melyik járda kerüljön felújításra az útalapból? Megkérem 

Fülöp Zoltán képviselőt, hogy segítsen megfogalmazni az a) és b) pontokat.  

 

Lenkei György képviselő elhagyta az üléstermet.  

 

Vajda Viktória: Kiemelném az előterjesztésből a h) pontot, ami a Pesti út járdafelújításáról szól. Illetve 

a Szt. István Táncsics Mihály közötti szakasz. Ez egy közös önkormányzati cél lehet. Ezen útszakasz 

esőzés után átjárhatatlanná válik. Ha ez a település központja, akkor figyelmet kell rá fordítani. Örülnék, 

ha a járdafelújítás terhére menne. Kérem a testület támogatását ehhez, mert ez egy átfogó gödi cél. 

 

Lenkei György képviselő visszatért az ülésterembe. 

 

Hlavács Judit: Örülök a Duna útnak, viszont a járdát meg kell csinálni. Életveszélyes azon közlekedni, 

sőt még a kerekesszékesek sem tudják használni. A legsúlyosabb szakaszt a TESZ javította volna, ha 

lett volna költségvetés. Most már kapacitásuk nincs. Indokolt a prioritás. 

 

Fülöp Zoltán: A 02-es körzet, Béke út déli oldalán lévő járdaszakasz a vasúttól az Arany János utcáig 

kritikus állapotban van.  

 

Balogh Csaba: Fülöp Zoltán képviselő úr, kérem fogalmazza meg a Nemeskéri út mentén zöldítés 

tervezésére a pontos szöveget. 

 

Fülöp Zoltán: Nemeskéri út és a Samsung-gyár közötti területen egységes zöldfelület létrehozásához 

szükséges előzetes tanulmánynak a megalkotása zöldalap terhére. 

 

Balogh Csaba: Szűkítve azzal, hogy Göd különleges gazdasági övezetén kívül eső területekre. 

 

Fülöp Zoltán: Az egész terültre egységesen kell ezt megoldani és együttműködést kell kezdeményezni 

Pest Megyével arra, hogy a Göd kezelésében lévő, illetve a KGÖ-ben lévő területeken ez egységesen 

kerüljön létrehozásra. 

 

Balogh Csaba: Az óriási trafó figyelembevételével. 

 

Fülöp Zoltán: Figyelembe kell venni azt is, illetve a déli oldalon gépház-övezet van kijelölve az északi 

részen. Jelentős lakossági igény van a zöldterület létrehozására. Mezőgazdasági szempontból 

művelhetetlen terület.  

 

Balogh Csaba: A pontos területek meghatározására Pest Megyével egyeztetést kezdeményez Szilágyi 

László. Én ledelegálom a feladatot, van már ilyen meghatalmazás. 
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Szilágyi László: Kérem, hogy a j) pontot és a k) pontot a Hivatal szövegezze meg, mire kérjük a 20 

millió forintot a Zöldalap terhére az utófinanszírozás tekintetében? A minisztérium tájékoztatása szerint 

a trafó megépülése és nagysága még bizonytalan. Azt gondolom, nagyon jó ötlet, hogyha a Samsung 

ennyi pénzt biztosított volna a gödieknek, akkor ez jár is a gödieknek. Továbbá azt gondolom, hogy a 

hatáscsökkentésről gondoskodjunk, ha lesz egy tanulmány, akkor lehessen azt mondani, hogy véderdőt 

szeretnénk, vagy szabadidőparkot. Bármilyen megoldás jó lehet, amit a lakosság el tud fogadni. 

 

Balogh Csaba: Kérlek, Virok-Ujlaki Anikó, segíts megfogalmazni a k) pontot. 

 

Virok-Ujlaki Anikó: Eredeti c) pont, a megvalósult 2021. évi zöldberuházások (kifizetések 

utófinanszírozására) bruttó 20 millió forint összegben a gödi zöld fenntarthatósági alapforrás keretének 

terhére. Illetve az útalapban maradt összegért pályázhatnánk, vagyis, ha javasoljuk a Duna utat, Béke 

úti részt és a Pesti utat, a kérelem beadható, maximum forrás nincs rá.  

 

Vajda Viktória: Pesti úti járda felújításánál, a Köztársaság útig kitolható a felújítás? 

 

Virok-Ujlaki Anikó: A költségek határozzák meg a szakasz felújításának mértékét. 

 

Vajda Viktória: Az Alkotmány utcában folyó munkálatok közé tartozik a járdaszakaszok felújítása is? 

 

Virok-Ujlaki Anikó: A pályázat úgy szól, hogy járda- és útfelújítás. A terv most nincs előttem, nem 

tudom pontosan megmondani. 

 

Andrejka Zombor: Pesti út és a Köztársaság út kereszteződése problémás. Járdák szintbehozása, 

útburkolatok kiemelése, részmegoldásként jó lenne.  

 

Balogh Csaba: Szilágyi László módosító javaslata a gallyazás, zöldápolás 20 millió forinttal legyen 

megpályázva, továbbá első ütemben a kiserdő 30 millió forinttal, illetve a k) pont szerint a 

zöldberuházások kifizetése.  Fülöp Zoltán módosító javaslata egy j) pont, Nemeskéri út és a Samsung-

gyár egységes zöldfelület tanulmányának elkészítése a Zöldalap terhére, pontos területek meghatározása 

Pest Megyével egyeztetve, 02. körzetben a Béke útnak az Arany János utcáig való járdafelújítása; 

Andrejka Zombor és Vajda Viktória kérné a Köztársaság és Táncsics utca közötti szakasz felújítása.  

Hlavács Judit módosító javaslata a Duna út járdafelújítása. Az előterjesztő befogadta. Kérem a 

képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

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

 

130/2022. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, 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 (1. ütem), a Gödi zöld-fenntarthatósági alap forráskeretének 

terhére bruttó 30.000.000,- Ft összegben. 

 

c) A megvalósult 2021. évi zöldberuházások (kifizetések) utófinanszírozása, bruttó 

20.000.000,- 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. 
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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 (Köztársaság út 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. 

 

j) Göd, Nemeskéri-K. M. út és Samsung gyár közötti területen egységes zöldfelület 

létrehozásához szükséges előtanulmány elkészítése a Gödi zöld-fenntarthatósági alap 

forráskeretének terhére. Felkéri a polgármestert, hogy a pontos területek 

meghatározására kezdeményezzen egyeztetést Pest Megye Önkormányzatánál. 

 

k) Göd, Béke út járda felújítása (a vasút és az Arany J. utca közötti szakaszon), a Gödi 

útfenntartási és -fejlesztési alap forráskeretének terhére. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: 2 db motorsziréna átépítése, ami az országos rendszerben is integrálható lesz, plusz 2 db 

új telepítésére nyújtott támogatásra vonatkozó szerződés felbontását írjuk alá, és 8 millió forint összegű 

támogatás visszautalásra kerül Pest Megye Önkormányzata részére. Kérem a képviselőket, hogy 

szavazzanak. 

 

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

 

131/2022. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, 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 
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16) 2022. évi közterületi faápolási keretszerződés megkötése 

Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész 

 

Giczy B. Zsuzsanna: Az Önkormányzat évente keretszerződést köt közterületi faápolásra. Ez a szerződés 

a költségvetés elfogadásának hiányában nem jött létre. A közterületi faállomány olyan önkormányzati 

vagyon, melynek folyamatos jó karbantartása nemcsak környezet és természetvédelmi szempontból, 

hanem a közlekedési és közműhálózat biztonsága szempontjából is nagyon fontos. A Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta és elfogadásra javasolta, hogy a tárgyi témájú beszerzési eljárást elindítsuk. Abban az 

esetben is, ha a költségvetési rendelet nem kerül elfogadásra. Mivel a költségvetés elfogadása 

befolyásolja a beruházás forrását, ezért az előterjesztés forrásmegjelölést nem tartalmaz. Amennyiben 

lesz költségvetésünk, abban ez a tétel szerepel, amennyiben pedig nem, úgy tervezni kell. Kérem a 

tisztelt testületet, hogy támogassa a faápolási szerződésre vonatkozó beszerzési eljárás megindítását és 

a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötést. 

 

Szilágyi László: Egyelőre nem tudunk szavazni a költségvetésről, ezért javaslom, hogy a határozatba 

írjuk bele, hogy a 2022. évi költségvetésbe tervezni szükséges. 

 

Balogh Csaba: Minősített többségi szavazás szükséges. Kérem a képviselőket szavazzanak. 

 

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

 

132/2022. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy felkéri a Jegyző útján a Hivatalt beszerzési eljárás lefolytatására a 2022. évi 

közterületi faápolások tárgyában, valamint felhatalmazza a polgármestert a nyertes 

ajánlattevővel való szerződéskötésre 7M Ft keretösszegig abban az esetben is, ha az 

Önkormányzatnak nincsen elfogadott 2022. évi költségvetése. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezni szükséges 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2022.07.15. 

 

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

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

dr. Nyitrai Judit: A Búzaszem Általános Iskola működik, arra az ingatlanra vonatkozóan szeretne az 

alatta lévő, a Duna-part felé eső területen lévő ingatlanok tulajdonosa, illetve tulajdonosai egy átjárási 

szolgalmat alapítani az önkormányzati tulajdonú ingatlannak a terhére, mégpedig gépjárművel történő 

átjárásról van szó. Volt egy egyeztető megbeszélés, mert ezt az igényüket levélben korábban jelezték, 

akkor jegyző úrral és Juhász Anita kolleganővel kimentünk a helyszínre, ott az iskola igazgatójával és 

a Búzaszem Alapítvány vezetőivel átnéztük a területet, hogy valóban lehetséges-e ott az átjárás, arra 

jutottunk, hogy több okból nem, tehát nem csak a terepviszonyok miatt, hanem azért sem, mert ez nem 

összeegyeztethető az általános iskolának a működésével. De ez csak a települési indoka egyébként, az 

én saját álláspontom szerint jogi akadálya is van annak, hogy ezt a szolgalmat az Önkormányzat 

biztosítsa, mert azt kell ilyenkor vizsgálni, hogy melyik az az ingatlan, ahonnan a terület úgy közelíthető 

meg, hogy az a legkevesebb érdeksérelmet okozza a kiszolgáló telek tulajdonosának. Én azt gondolom, 

hogy ennek az ingatlannak a kiválasztása, mint átjárási szolgalom alapítására kijelölt ingatlan, a 

legnagyobb érdeksérelmet okozó megoldás lenne, mert az általános iskola működése miatt le kellene 

gyakorlatilag keríteni egy területet, az átjárással érintett területet ebből az ingatlanból. A testület előtt 

ismert, hogy a Búzaszem Alapítvány több ütemben valósítja meg az általános iskola épületének a 

kivitelezését. A jelenlegi ütem az pont e mellett a terület mellett helyezkedik el, a tornacsarnoknak az 

építése, tehát ilyen szempontból sem jelenthet ez megoldást. Annyit még érdemes tudni, hogy a 
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korábbiakban ennek az ingatlannak az átjárását a mellette lévő, egyébként magántulajdonban, sőt 

korábbi években azonos tulajdonosoknak a tulajdonában lévő ingatlanról valósították meg hosszú 

éveken keresztül. Ez a magántulajdonban lévő ingatlan értékesítése az, ami az én álláspontom szerint 

indukálta azt, hogy ez az igény egyáltalán felmerüljön. Ennek megfelelően én a szolgalmi jog 

alapításának a biztosítását nem javasolnám jogi értelemben sem, meg egyébként sem a Képviselő-

testület részéről, ezért ellenkérelmet készítettünk, és arra a nem várt esetre, hogyha a bíróság mégis azt 

állapítaná meg, hogy ezen az ingatlanon kell átjárni, akkor pedig viszontkeresetet terjesztenénk elő az 

így bekövetkező értékcsökkenésnek a megtérítésére. Hogyha van esetleg valami kérdés az anyag 

elolvasásához kapcsolódóan, akkor tessék feltenni. 

 

Markó József: A kérelmet már régen elkezdték. Körülbelül 100 m² a terület. Valamilyen magánszemély, 

sokkal nagyobb nyomon járt a területre, mint maga a magántelek. A bíróság kiszámíthatatlan. A 

közösségi érdek fontosabb.  

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

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

 

133/2022. (VI. 30.) Ök. határozat 
 

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. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 

Melléklet a 133/2022. (VI. 30.) Ök. határozathoz: 
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18) A Dunakanyar Építő Korlátolt Felelősségű Társaság telki szolgalmi jog alapítása iránti 

kérelme  

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Tóth János: Tárgyaltuk már az ügyet, hogy a Hivatalt felhatalmazta a Képviselő-testület, hogy 

egyeztessünk a kérelmezővel. Kiderült, hogy a vízvezetés eddig is megvalósult ezen a területen, csak 

átépítésre kerülne, viszont a korábbi engedélyben szolgalmi jog alapítására nem került sor. A DMRV 

ehhez ragaszkodik. Egyeztetés alapján abban maradtunk, hogy tulajdonjogot nem kérnek, csak 

szolgalmi jogot. A terület megoszthatósága alapján kiderült, hogy az útként funkcionáló területhez 

csatolásnak nincs elvi akadálya. A visszamaradó terület nem éri el a beépíthető terület nagyságát.  

 

Vajda Viktória képviselő elhagyta az üléstermet. 

 

Tóth János: Kérelmező letétbe helyezi a szükséges összeget, eljárás megindítását kéri, hozzájárul a 

testület a szolgalmi jog bejegyzése előtt a vízvezeték bővítéséhez, ezzel együtt a szolgalmi jog 

megalapításához.  

 

Balogh Csaba: Nincs számszerűsítve az összeg. Kiegészítjük. 

 

Fülöp Zoltán: Határozatszerkesztést kérek. A 101/2022-es határozatot egészében vonjuk vissza.  

 

Balogh Csaba: Befogadja jegyző úr? 

 

Tóth János: Igen, határozottan.  

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

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

 

134/2022. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

a) úgy határoz, 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 Dunakanyar Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, 

Hajdú utca 27., cg. 01 09 345934., adószám: 25306949-2-41.) kérelmező (a továbbiakban: 

kérelmező) költségén ingatlanszakértői vélemény beszerzésére az ellenérték megfelelő 

megállapítása céljából.  

 

b) 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. 

 

c) Megállapítja, hogy a szolgalmi jog alapításával kapcsolatban felmerülő összes költség 

viselését a kérelmező elfogadta, mely költségek fedezetének biztosítása érdekében a 

kérelmező 500.000,- Ft-ot a Gödi Polgármesteri Hivatal házipénztárában letétbe helyez. 

 

d) az általa hozott 101/2022. (V. 26.) Ök. határozatát visszavonja. 
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Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Szünet. 

 

Jegyzőkönyvvezető-váltás: Kasa Vivien Mónika 

 

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

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
 

Markó József és Fülöp Zoltán képviselők még nincsenek jelen az ülésteremben.  

 

Balogh Csaba: Folytatjuk a rendes testületi ülésünket, a szünet alatt megérkezett dr. Pintér György 

képviselő is, úgyhogy a következő napirendi pontunk az eredetileg egyesnek tervezett költségvetés. Ez, 

ami miatt gyakran emlegetett városunk szintén nem egy pozitív képben jelenik meg, mert a költségvetés 

elfogadása nélkül eléggé sok korlátba ütköztünk, nem kaphatjuk meg az állami támogatásokat, sőt most 

már több milliós büntetést is kellett fizetni. Az biztos, hogy a büntetés mértéke folyamatosan növekedni 

fog, hogyha nem fogadja el a költségvetést a Képviselő-testület. 

 

Markó József képviselő visszatért az ülésterembe. 

 

Balogh Csaba: Ennek elfogadása a testület feladata, a beterjesztése a polgármesteré, az elkészítése a 

jegyzőé. Már eléggé sokat dolgoztunk együtt, mentek az iránymutatások, és az újabb módosítók. A 

legutóbbi módosító javaslatokat összesítettük egy dokumentumban, az az előterjesztés már elfogadásra 

alkalmas lett volna minden szempontból, de a politikai nézeteket nem tükrözték. Azóta érkezett három 

javaslat. Az első Fülöp Zoltán képviselőtől érkezett, a második Lőrincz Lászlótól képviselőtől, a 

harmadik pedig a Fidesz-KDNP frakciótól. A módosításoknak egy részét befogadtam, a többi részét, 

hogyha ragaszkodik hozzá a Képviselő-testület, akkor egyesével, soronként meg tudjuk szavaztatni. 

Amiket befogadtam, azok közül az egyik legjelentősebb változtatás, hogy a dologi irányzatot szerette 

volna Fülöp Zoltán úr eredetileg 155 millióval lejjebb vinni. Lőrincz László úr ennél egy jelentősebb 

összeggel, körülbelül 300 millió forinttal. A javaslatok alapján elkezdtünk egyeztetni az 

intézményvezetőkkel, és arra jutottunk, hogy bár nem javasolt továbbra se lejjebb vinni a dologi 

kiadásokat, hiszen az év végéig biztosan szükség lesz arra az összegre, mivel extrém mértékű inflációt 

tapasztalunk meg, de ennek ellenére 100 millió forinttal lejjebb tudjuk vinni, hogy az akut dolgokat 

legalább el tudjuk látni.  

 

Fülöp Zoltán képviselő visszatért az ülésterembe. 

 

Balogh Csaba: Akkor vannak olyan betervezendő dologi kiadások, amiket viszont mindenképpen a 

tartalékról majd vissza kell vezetni. Merthogy ezek a feladatok átkerülnek egy tartalék sorra, amit az 

intézményi közüzemi díjak díjfizetési tartalékának nevezünk el. Tehát, ez a 100 millió forint, ez ott 

szerepel, hogy ha az energiaárak növekednek, márpedig növekedni fognak annak köszönhetően, hogy 

az Önkormányzatok már a rezsicsökkentéssel nem élhetnek és általánosságban azt látjuk, hogy a 

világpiacon egyre növekednek az energiaárak. Ez volt az egyik legnagyobb összegmódosítás, ami még 

átvezetésre került. Az már korábban is meg lett állapítva, hogy a Polgármesteri Hivatalnak a létszámát 

4 fővel, 62 főre csökkentjük, a feladattal nem terhelt tartalékra vezettük át ennek az összegét. A 

költségvetési rendelet tartalmazza így a létszámmódosítást, valamint a feladattal nem terhelt tartalékból 

10 millió forintot a Gödi Körképnek a kiadására átvezettünk. Ez majd a főszerkesztő pályáztatásával 

kerül összefüggésbe. Reméljük, hogy minél hamarabb meglesz a szerződés megkötése, és a kiadásból 

minél több példány meg tud jelenni még az idei évben. A beruházások során volt még kettő, amit Lőrincz 

László javaslatára áthelyeztünk a feladattal nem terhelt működési tartalékba. A 32-es és 33-as sorok a 

18-as mellékletben, ami névlegesen a Sharepoint és a honlap fejlesztésére szánt összegek, ez bő 5,5 

millió forint. Pintér György úr a Bizottság nevében kérte, hogy legyen nevesítve, így Göd Város 
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Önkormányzatának a tervezett létszáma négy fő. Külön lebontva 1 főállású polgármester, 2 társadalmi 

megbízatású alpolgármester és 1 polgármesteri referens, aki ebbe a kategóriába tartozik. Muszáj 

felhívnom a figyelmet, hogy Lőrincz László úrnak ugyebár az alpolgármesteri titulusa megmaradt, 

feladat és hatásköre viszont nincsen, és így a képviselői díjazásra jogosult. Az ő ügyét egyébként később 

tárgyalni is fogjuk zárt ülés keretén belül. A megbízási díjakra pedig 2 ügyvéd, 1 főépítész, 1 fő szociális 

kapcsolattartó, 1 fő piacfelügyelő és 1 fő kommunikációs szakértő lett tervezve. Ami még egy 

változtatási igény volt, az az, hogy az intézményeinknek a személyi bérkeretén belül kiosztandó 

jutalmakat, azokat ne a munkáltatók dönthessék el, hanem kifejezetten a Képviselő-testület. Ennél van 

ellenvélemény, úgyhogy ezt a részét nem tudom befogadni, viszont a VKB szakértői keret, ami új 

sorként jelenne meg a tartalékok között a feladattal nem terhelt tartalékok rovására, 15 millió forinttal 

átvezetésre kerül a javaslatomban. Ebből a feladattal nem terhelt működési tartalék 338.508.000,- Ft. 

További részleteket pedig az előterjesztésben láthatják a képviselők. A kitekintő határozat is 

megszövegezésre került, és az is csatolva van most már. Én akkor így bocsátanám szavazásra, de várom, 

hogyha van kérdés, kiegészítés. 

 

Fülöp Zoltán: Egy alapvető kérdésem van, a dologi kiadások jelentős emelkedése számomra teljesen 

érthetetlen. Mert az államháztartási törvény értelmében, amíg nincs költségvetés, addig az előző évi 

költségvetés 1/12-ed része használható fel minden hónapban. Ez azt jelenti, hogy ha most ezt a jelentős 

növekményt megadjuk, az teljes egészében a második félévi növekmény lesz, és én azt gondolom, hogy 

egyrészt nem kell ennyi, másrészt észszerűen fel sem tudunk használni ennyit. Azért javasoltam, 

szerintem még mindig nem nagyon szigorú vágást az intézményeknél. Emellett a közüzemi díjakra még 

külön el van különítve egy 100 milliós tartalék, ezért sem találom indokoltnak, hogy a dologi kiadásokba 

még betervezzük ezt az összeget.  

 

Balogh Csaba: A tisztázás kedvéért, a 100 millió forinttal csökkentettük a dologi kiadást és az az, ami 

átkerült a tartalékba. A tartalékból utána, hogyha nem arra lesz szükség, hogy a dologi kiadást egészítsük 

ki, mert annyival felmentek az energiaárak, akkor azt más tartalékba, vagy más beruházásba is át lehet 

rakni. 

 

Fülöp Zoltán: Pont azt javaslom, hogy ne 100 milliót, hanem 155 milliót tegyünk a tartalékba. Egész 

egyszerűen azért, mert a jelenlegi konstrukcióban nem látom annak a lehetőségét, hogy egy ekkora 

növekményt a második félévben el lehessen használni.  

 

Balogh Csaba: Fülöp Zoltán úr, erről egyeztetett esetleg az intézményvezetőkkel? 

 

Fülöp Zoltán: Erről én indítványt adtam be. Hogyha nekem megmondja valaki, hogy hogyan lehet 

ekkora növekményt a második félévben elkölteni, még akár meggyőzhető is vagyok, de szerintem a 

lehetősége kizárt. 

 

Balogh Csaba: A Pénzügyi Bizottságnál felmerült, hogy rengeteg csökkentés a dologi kiadásokban az 

abból ered, hogy nyersanyagbeszerzéseket nem fognak tudni végrehajtani a karbantartási feladatokhoz 

a jelenlegi költségvetés elfogadásának hiányában. A legnagyobb tétel, amely tömbösítve következne 

már, a költségvetés elfogadását követően, azok a nyári karbantartási feladatoknak az elvégzése. 

 

dr. Pintér György: Én a 155 millió mellett kardoskodtam, amikor rendelkezésre áll egy intézménynek a 

forrása az elfogadott költségvetésből, és ha az valamiért kevés, akkor a testület tud a tartalékból 

áthelyezni, de ha nem tudjuk felhasználni, megmarad jövőre. Ilyen helyzetben a rendelkezésre álló 

összeg könnyebben költődik. Számomra Fülöp Zoltán úr érve a logikus. Jelzem, hogy ez az Excel-tábla 

és a Pénzügyi Bizottság által tárgyalt összeg ebben az ügyben még csak nem is egyezik.  

 

Balogh Csaba: Azok a javaslatok, amik végül általam be lettek fogadva, azok lettek bedolgozva a 

táblázatba. 

 

dr. Pintér György: Igen, de az elmúlt két napban is változtak a dolgok. Pont a fő táblában, az egyes 

mellékletben, a 2022-es tervezettnél van 1 milliárd 331 millió Ft az Excel-táblázatban, a PDF-es 
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kiküldött anyagban pedig 1 milliárd 276 millió Ft szerepel. Tehát kérdés, hogy most melyik táblázatról 

szavazunk egyáltalán. 

 

Markó József: Én két elvi dolgot szeretnék mondani. Nem mondom azt, hogy bármilyen pénzt egy adott 

intézménytől elvennénk, nincs erről szó. Jutalom akkor keletkezik, ha van erre tervezett keret év elején, 

de ha nincs ilyen keret, akkor csak bérmegtakarítás keletkezhet úgy, hogy valaki nincs ott, vagy 

valamilyen feladatot nem lát el, valamilyen módon keletkezik az adott bérkeretekhez képest 

megtakarítás. Annak a kiosztása például év közben valaki felé kifizetésre kerül, az azért aggályos, mert 

ha év vége felé ez a feladat mégis megvalósulna, már nincs rá keret. Tehát én azt mondom, ha év végén 

marad bérmaradvány valamilyen okból, akkor a testület nem veszi el az adott intézménytől, ellenben azt 

viszont meg kell vizsgálnia, hogy ez a bérmaradvány nem feladatelmaradásokból jött-e létre. Ez nem 

korlátozás, hanem egy védhetőség. Függetlenül attól, hogy a feladatok, hogy teljesülnek. Ahogy Pintér 

György képviselő is mondta, a költségvetési intézményeknél van egy ilyen ingerencia, hogy nem 

megfelelően költi pénzt, mert van lehetősége rá. Ami a lényegesebb, amit kértünk levélben polgármester 

úr és a képviselők felé, abban volt néhány szerintem teljesíthető pont, ragaszkodunk mindegyikhez. 

Amennyiben polgármester úr vagy a Képviselő-testület nem fogadja be, akkor mi nem adjuk 

szavazatunkat a költségvetéshez. Ez a feltételünk. Van még elég képviselő rajtunk kívül, tehát összejöhet 

nyugodtan a nyolc szavazat is. Mi abban az esetben adunk szavazatot, egy rövid szünet után, amikor 

látjuk azt, hogy ezek a dolgok valóban beépültek és nem csak a szavak szintjén hangzanak el, esetlegesen 

később keresgélhetjük a jegyzőkönyvekben, hogy volt-e ilyen vagy sem. 

 

Fülöp Zoltán: Számszerűsítsük az általam javasolt dologi kiadáscsökkentést, illetve az előterjesztésben 

szereplő számoknak a körülbelüli viszonyát. A jogszabályok szerint a második félévre ez 47%-os 

dologikiadás-előirányzatnövekedést jelent a beterjesztett anyag. Ezzel szemben én csak 27%-os további 

kiadás növelést javasoltam a második félévre. Én tartanám azt, hogy ne szálljunk el a dologikiadás-

előirányzatnál.  

 

Tóth János: Megértem Fülöp Zoltán elnök úr aggodalmát, hogy az intézmények elköltik a város pénzét, 

de én azt gondolom, hogy van az intézményvezetőkben annyi felelősségérzet, hogy amire nem kell 

költeni, arra ezután sem költenek. Aki nem így tesz, azt felelőségre kell vonni. A pénz a városé, és nem 

mi költjük el, nem mi adunk, osztogatunk az intézményi dolgozóknak jutalmat, ha kell, ha nem. 

Kizárólag év végén, a munka elismeréseként, hogyha elvégezték a munkát, a bérmaradvány terhére. A 

Belügyminisztérium válaszban azért az szerepel, hogy a Képviselő-testület csak jogszabályi 

felhatalmazás alapján vonhatja el az intézményvezető jogait. Márpedig az intézményvezető joga a 

költségvetés felhasználása. Fülöp Zoltán úrnak mondom, hogy az Önkormányzat ebben az évben még 

egy fillér áramdíjat nem fizetett. Nem azért, mert nem volt pénzünk rá, hanem egyszerűen azért, mert 

az új egyetemes szolgáltatóval még nem került aláírásra a szerződés, és hangsúlyozni szeretném, nem a 

mi hibánkból, mert mi elküldtük részükre az aláírt szerződést, de még nem érkezett vissza. Az 

intézmények vonatkozásában képes vagyok elhinni, hogy egy picit túltervezték a dologi kiadásokat, de 

nem olyan mértékben, mint amilyen mértékben az elvonás itt most javaslatba került.  

 

Fülöp Zoltán: Örömmel venném, hogyha jegyző úr kevesebb politikai megjegyzést tenne, ez nagyon 

nagyot lendítene a tárgyalás minőségén. Az, hogy az intézmények gazdálkodásában milyen 

megfontolások, és elnézést, de azt kell mondjam, hogy ezek szerint trükkök vannak. Gazdálkodni a 

mindenkor érvényes költségvetés szerint kell az intézményeknek, egy-egy hónapban az előző év 1/12-

ed részét lehet költeni, a második félévben tudunk nagyobb fedezetet adni bizonyos feladatokra. Látszik 

a városon, hogy feladatok maradtak el a költségvetés elfogadásának hiánya miatt. Tehát látható az, hogy 

az első félévben nincs jelentős túllépés a feladatvégzések tekintetében. Ezt az érvelést én nem igazán 

értem, mivel az év egészét kell nézni. Ennek az a módja, hogy a költségvetési kereteket a testület szabja 

meg, és az intézményeknek az a felelőssége, hogy a megszabott költségvetési kereteken belül lehetőleg 

azokat minél jobban kitöltve kezelje. Az előirányzat teljesítése feladata is az intézményvezetőnek. A 

testület úgy szeretné látni a várost, hogy a kitöltésre szánt keretet a vezetők ráfordítják az intézményekre. 

Tehát én azt gondolom, hogy itt az előirányzataink nem csak ilyen gazdálkodj, mert elhisszük, hogy jó 

gazda vagy alapon működnek, hanem arról szól, hogy mit szánunk erre a feladatra. Jelen pillanatban a 

város folyó pénzügyei rendkívül kritikus helyzetben vannak. A Képviselő-testület dolga az, hogy 
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hogyan lehet a folyó kiadásokat csökkenteni, avagy arra nagyobb fedezetet találni. Mindenképpen a 

folyó kiadások visszavételét javaslom. Aztán reméljük, hogy majd Pest Megyével (Önkormányzat) való 

egyezkedések kapcsán források szabadulnak fel. 

 

dr. Pintér György: Én nagyon örülök, hogy elhangzott végre az a szó, hogy gazdálkodás. Egy 

intézményvezetőnek az a dolga, hogy abból gazdálkodjon, amennyit a testület biztosít neki. A 

rendelkezésre álló pénz növeli a költési hajlandóságot. Egyrészt ez nem helytálló, másrészt pedig 

szeretném arra emlékeztetni a tisztelt Képviselő-testületet, ahogy korábban is kérdeztem, elvileg van a 

városvezetésnek olyan kötelessége, hogy a költségvetés készítése során, vagy azt megelőzően az 

intézményvezetőkkel konzultáljanak, és ez jegyzőkönyves dokumentálással történjen meg. Többször 

kértem, hogy kaphassam meg ezt a jegyzőkönyvet. Nem készült ilyen írásos anyag, ezt kaptam 

visszajelzésként. Az intézményvezetők véleményét már abból lehetett volna valamilyen módon 

értelmezni, vagy annak alapján könnyebb lenne egyeztetni. Olyan szempontból pedig logikusan 

működött most a testület a költségvetés tárgyalása kapcsán, hogy vannak befogadott és nem befogadott 

javaslatok. Tehát most erről beszélünk, és a végén szavazunk. Ha most valaki nem jelentkezik, akkor 

nem mindegy, hogy azért nem, mert a dologi kiadásokhoz nincs hozzászólása, vagy egyáltalán nincs. 

Haladjunk valamilyen módon strukturáltan, ezt tudnám javasolni.  

 

Balogh Csaba: Ezért is küldtük ki a listát. Én megmondtam, hogy mi az a tétel, amit elfogadásra javaslok. 

Szerintem a legátláthatóbb az lesz, hogyha valamelyik frakciónak van még módosító javaslata, amit 

szeretne belerakni az ellenérvek ellenére is, akkor azt jelezze, és azokat a sorokat külön megtárgyaljuk 

és megszavaztatom, a végén pedig a költségvetés összességét is. 

 

dr. Pintér György: Az írásos módosító javaslatot vagy visszavonja az előterjesztő, vagy szavazni kell 

róla. Szerintem ez ilyen egyszerű. Tehát, ha a Fülöp Zoltán úr azt mondja, hogy a 155 milliót nem vonta 

vissza, akkor ez egy költségvetésmódosító javaslat, amiről szavaztatni köteles a polgármester. 

 

Balogh Csaba: De mint előterjesztő, én befogadhatok módosító javaslatot. 

 

dr. Pintér György: Csak ez nem került befogadásra. 

 

Balogh Csaba: Hát, az nem. Én meg ezért kértem, hogy egyesével vegyük végig, hogy akkor melyik 

legyen, tehát a 155 milliós, az legyen például megvitatva kifejezetten, akkor vegyük ezt előre. Én várom 

továbbra is az érveket, mert engem nem sikerült meggyőzni, hogy a 155 millióval kellene levinni. 

 

Hlavács Judit: Én azért azt gondolom, hogy az intézmények nyilván tudnak spórolni, ha kevesebb 

pénzből kell gazdálkodniuk, de azért azt tisztán látnunk kell, hogy ők ezt a pénzt nem magukra költik, 

hanem Gödre. Mennek föl a rezsi körébe tartozó és egyéb költségégek is, ráadásul az 

önkormányzatoknak pláne többe fog kerülni és az önkormányzati intézményeknek is. Én kicsit 

kockázatosnak tartom a 150 milliót a 100-hoz képest. Én nem hinném, hogy megalapozatlan számítások 

vannak előttünk, illetve amit most hallottam, én azt gondolom, hogy ez indokolja a költségek 

növekedését.  

 

Balogh Csaba: Akkor azt a módosító javaslatot bocsátanám szavazásra, hogy a 100 millió legyen további 

55 millióval csökkentve Fülöp Zoltánnak a javaslata szerint abban az intézményi lebontásban, amit ő 

kiküldött. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak most. 

 

A Képviselő-testület 5 „igen”, 4 „nem” és 3 „tartózkodás” szavazati aránnyal, minősített többség 

hiányában nem fogadta el Fülöp Zoltán képviselő módosító indítványát a dologi kiadások 155 millióval 

történő csökkentése tárgyában. 

 

Balogh Csaba: Tehát marad a 100 milliós csökkentés. Következő egysoros téma, amiről tárgyalni 

akarunk, az Markó József képviselő által említett, a Képviselő-testület hozzájárulásával lehetséges 

jutalomfizetés. Erről szeretne szavazni? 
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Markó József: Ennek csak előnye van. Év végén kiderül, hogy van megtakarítás különböző helyeken, 

de tudnunk kell azt, hogy hol mennyi van. Van olyan intézmény, mondjuk a könyvtár, ahol sosem lesz 

megtakarítás, vagy például a TESZ igazgató nem tehet át pénzeket, mert a bérkeretek kötöttek. Azt lehet 

mondani, hogy látjuk azt, hogy kinek mennyi forrása van, de a kis intézmények is legalább kapjanak 

valamit, mert nekik sose lesz saját keretük és onnan, ahol több van, adunk át. Tehát erre is jó ez az 

információ. Másrészt a testületnek joga van bármikor informálódni arról, hogy az intézményeknél 

milyen mértékű a bérfelhasználás. Az egy olyan információ, amit bármikor kikérhetünk, de ha nem 

tudom, hogy hova kell adni, mert önálló, akkor nem fog tudni adni a Képviselő-testület. Nem akarunk 

mi rosszat, de maguk az érdekelt vezetők is adott esetben félreértik, amiről beszélek. Úgyhogy nem 

ragaszkodom ennél a módosítónál a szavazáshoz.  

 

Balogh Csaba: Rendben. Van-e még olyan módosító javaslat, amit meg kellene szavaztatni?  

 

Lőrincz László: Arról szavazzunk, amiket mi javasoltunk. 

 

Balogh Csaba: Az egészről egy csomagban szeretne? 

 

Lőrincz László: Tőlem szavazhatunk egyesével is. 

  

Balogh Csaba: Tehát a módosító javaslatok, kiadáscsökkentés, 10-es számú melléklet, az illetmények 

nem változtak, kivéve a polgármesternek a törvényváltozás miatt… A 7,5%-os bérnövekedésről már 

döntött a Képviselő-testület. A betervezett bérnövekedés közel 20 százalékos, erre megjött a válasz, 

hogy a TESZ-nél például azért nőtt annyival a személyi bérek száma, mert nőtt a létszám a nyaralóházak 

kihelyezése miatt. A bérnövekedés 7,5 százalékos, arról el lett fogadva a határozat, azt már módosítani 

nem lehet. Ennek ellenére kérelmezik, hogy kerüljön át 142,3 millió forint a tartaléksorra, amit erősítsen 

meg jegyző úr, de szerintem ez kivitelezhetetlen.  

 

Tóth János: Az állam által biztosított pótlékok esetében, vannak olyan intézményi dolgozók a 

bölcsődékben, óvodákban, ahol százezer vagy afölötti pótlékot kap a dolgozó és azzal nő a bére. Ez nem 

a Képviselő-testület döntése. Minden figyelembe van véve a 7,5 százaléknál, de egyébként nem 

engedtünk sehol, tehát az le van fedve. A Pénzügyi Bizottság által javasolt, majd a testület által 

elfogadott illetménymódosításokra került csak sor, és az igazi kiugrást az az okozza, hogy különböző 

ágazati pótlék került megállapításra, ami nem az Önkormányzat költségvetéséből kerül közvetlen 

kifizetésre, hanem az állam által adott pénzből kerül megfinanszírozásra. 

 

Lőrincz László: Amennyiben ti átbeszéltétek, megnéztétek, és a létszámnövekedés miatt nőttek ennyivel 

az illetmények, abban az esetben nem kérek döntést róla.  

 

dr. Pintér György: Jelzem, hogy ez így is összességében 353 millió forintos bruttó bérnövekedés. Ez a 

jelentős 21 százalékos növekedés részben ágazati, részben önkormányzati döntésen alapul. Úgyhogy azt 

gondolom, hogy ez azért egy tetemes összeg.  

 

Balogh Csaba: Akkor mehetünk tovább a következőre. A 11-es számú melléklet dologi kiadások, ahol 

Lőrincz László azt javasolta, hogy a 2021-es valódi teljesítés kerüljön minden sorra a 2022-es 

költségvetésben. Ez egy 360 millió forintos összeg lenne. Az előző szavazás eredményét látva kéri a 

szavazást, vagy pedig akkor haladhatunk tovább?  

 

Lőrincz László: Igen, kérném a szavazást. 

 

Balogh Csaba: Akkor a 366 millió forintos dologi csökkentésről szavazzanak a képviselők.  

 

A Képviselő-testület 2 „igen”, 4 „nem” és 6 „tartózkodás” szavazati aránnyal nem fogadta el Lőrincz 

László képviselő módosító indítványát a dologi kiadások 366 millióval történő csökkentése tárgyában. 
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Balogh Csaba: Tehát maradt továbbra is a 100 milliós dologi csökkentés. Következő az a 14-es számú 

melléklet, a 16-18-as sora kerüljön át a tartalékba. Ezek azok, amiket már be is fogadtam, ez a 

beruházásoknál volt. A 18-as számú melléklet pedig kerüljön át a tartalék sorra, ezek olyan tételek, 

amiket azért nem tudunk átrakni, mert erre vagy szerződésünk, vagy hatósági felszólításunk van, tehát 

ezekkel mindenképpen számolnunk kell. Kérdés, hogy akkor ragaszkodik-e hozzá Lőrincz László, hogy 

megszavazzuk így is?  

 

Lőrincz László: Nem ragaszkodom. 

 

Balogh Csaba: Kiadásnövekedés a Gödi Körképnél, annál a 10 milliót fogadtam be. Kéri, hogy az ön 

által javasolt 15 millióval menjen a szavazás? 

 

Lőrincz László: Az idő rövidsége miatt maradjon a 10 millió. 

 

Balogh Csaba: A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek 5 millió forint, ügyvezető 7 hónapra, plusz 

felügyelőbizottság 12 hónapra, ami legyen megállapítva. Ezt kéri? 

 

Lőrincz László: Igen, szeretném. 

 

Balogh Csaba: Az ügyvezetőnek és a felügyelőbizottságnak a kifizetése a cégnek a kötelessége. Tehát 

végeredményben az Önkormányzat hiába tervez erre a feladatra, ilyen jellegű kifizetéseket nem fog 

tudni teljesíteni. Az egyetlen dolog, amit tehet az Önkormányzat, hogy a Szolgáltató Kft.-nek, ha van 

fennmaradt tartozása, akkor azt rendezi akár a végelszámolás keretén belül, vagy egyéb eljárás során. A 

Nonprofit Szolgáltató Kft.-nek per pillanat nincsen semmilyen tevékenysége, át lett helyezve a 

Településellátó Szervezethez, emiatt sem tudunk azzal számolni, hogy rendeljünk meg bármilyen 

dolgot. Ami fontos, hogy a felügyelőbizottsági tagnál, ugye említettem, hogy Lőrincz László miután 

visszanyerte a főállású alpolgármesteri titulusát, akkor onnantól kezdve nem jogosult azokra a 

felügyelőbizottsági díjazásokra egészen addig, amíg nem változik a helyzete. Az ügyvezetőnél pedig 

felmerült az a kérdés, hogy egyáltalán Szmicsek Sándor (Nonprofit Kft. volt végelszámolója) még 

bejelentett ügyvezető-e, mert erre az ő fenyegetése kapcsán más válaszokat kaptunk eddig.  

 

dr. Pintér György: Egy fontos tétel, amiről nem beszéltünk, a Nonprofit Kft.-t rendbe kell hozni. Éves 

beszámolók maradtak el, amit át kellene nézetni külső szakértővel, tehát itt van mire költeni sajnos. 

Többször kértük azt, hogy kapjunk információkat írásban, arról, hogy mennyi pénz van a cégnek a 

számláján. Erre a képviselők nem jogosultak, de talán jegyző úr megteheti. Ennek hiányában 

mindenképpen szükséges forrást biztosítani, el lehet vonni azt a pénzt és vissza lehet tenni a tartalékba. 

Abszolút partner vagyok ebben, viszont arra a kérdésre sem kaptam egyértelmű választ bő 1 hónappal 

ezelőtti ülésen, hogy ebben az állapotban, Szmicsek Sándor úr helyett ki az, aki aláírhat a cég nevében. 

Amikor a végelszámolás felmerült, akkor polgármester úr írta alá a Nonprofit Kft. nevében, tehát most 

ő a képviselő a Kft.-nél vagy sem, ez kérdés számomra. 

 

Tóth János: Válaszolnék a kérdésedre, egy másfél millió körüli összeg derült ki. Most kértünk 

viszonylag friss információt, bár hangsúlyozni szeretném tudomásom szerint 1-2 kifizetetlen számla van 

talán, és leginkább Szmicsek Sándor úr javadalmazása nincs rendben, és a felügyelőbizottság egy 

meghatározott időkeretű rendezése még nem történt meg. Hogy ki az ügyvivő, erre én nehezen tudok 

válaszolni. Mert nyilvánvalóan egy Kft.-nek az ügyvezető a vezetője, vagy ha végelszámolás van, akkor 

az ott kijelölt személy, de ezentúl tudomásom szerint nincs meghatározva egyetlen egy jogszabályban 

sem, hogy ki az, aki érdemben, ezt követően intézkedhetne. 

 

Balogh Csaba: Akkor tehát Lőrincz László kéri-e továbbra is, hogy a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.-

nek szánt támogatás, és akkor így legyen a sor neve? Kérem akkor a képviselőket, hogy szavazzanak 

erről a módosító javaslatról. 

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, 4 „nem” szavazati aránnyal elfogadta Lőrincz László képviselő módosító 

indítványát „a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.- nek szánt 5.000.000,- Ft összegű támogatás tárgyában. 
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Balogh Csaba: A feladattal nem terhelt tartalékokból nevesítve lesz a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.-

nek 5 millió forint. Van-e további módosító sor, amit szeretnének megszavaztatni? 

 

dr. Pintér György: Polgármester úr a bizottsági ülésen azt jelezte, befogadja azt, hogy az egyik sajtós 

kikerül a költségvetésből, most ilyen téren nem egyértelmű számomra a helyzet. 

 

Balogh Csaba: Most nem döntünk ezekről a dolgokról, de megfogadtam a javaslatot. 

 

Markó József: Valamit leírtunk, az arról szólt, hogy a polgármester alkalmanként 1 millió forintig, egy 

5 millió forintos keretig köthet szerződést, és minden egyes testületi ülésen polgármester úr az előző 

kötésekről beszámol, amit egyébként előírt önmaga is, minden egyes beszámoló után feltöltésre kerül 5 

millió. Úgy emlékszem nem írja elő az SZMSZ-ünk, de a lényeges döntésekről be kellett számolni eddig 

is. Ha visszaemlékszem, az idén egyetlen ülésen sem volt szó erről, hogy esetleg volt valamilyen 

szerződéskötés saját hatáskörben. Ez két ok miatt lehet, vagy polgármester úr elfelejtett ezekről 

beszámolni, vagy nem voltak ilyen kötések. Amennyiben az utóbbi a valós, akkor nem értem, miért 

ragaszkodik ahhoz, hogy márpedig korlátlan számban köthessen ilyen szerződést. Nekünk ez egy olyan 

feltétel volt, amire azt gondoltuk, hogy ezt könnyedén elfogadja. Mi is ezért tettük be, hogy 

megkönnyítsük a polgármester úr helyzetét az elfogadásokat illetően. Ezek szerint ez egy nagyon 

kemény feltétel, hogy mi az oka, azt nem értem.  

 

Balogh Csaba: Én sem értem, mert én meg pont arra vártam, mivel az egyeztetések során arról volt szó, 

hogy Markó József úrék megmondják azt, hogy konkrétan milyen ügyekben szeretnék azt, hogy 

korlátozva lenne a felhasználási jogosultság. 

 

Markó József: Ami le van írva.  

 

Balogh Csaba: Az 1 millió forintos tételt azt értem, de az ötmilliós összeghatárnál, hogy akkor miket 

kell egybeszámítani? Hogyan kell? 

 

Markó József: Ami az 1 millió forintot meghaladja, amit a polgármester úr saját maga köt… egy 

megbízási szerződést, egy szakértőit, vagy egyebet. 

 

Balogh Csaba: És a megrendelések például, a meglévő keretszerződések? 

 

Markó József: Az nem szerződés, ami megrendelést érint. Olyanra vonatkozik csak, ami nem napi 

feladat, ami eltér a megszokottól, amiről saját hatáskörében úgy dönt, hogy szükséges, de nem nagyon 

van ilyen egyébként. A napi rutin, a napi elkötelezettség, azok természetesen mennek, ahogy eddig is, 

az nem tartozik ebbe bele. 

 

Balogh Csaba: De alapvetően mi számít akkor a napi rutinnak? 

 

Tóth János: Ami a költségvetés által elfogadott és a Képviselő-testület a végrehajtásáról is döntött, arról 

nem kell minden esetben beszámolni. Ami viszont a költségvetési kereten kívül van, azt a Képviselő-

testület tudomására kell adni. 

 

Markó József: Fülöp Zoltán úr anyagában szerepel, hogy a havária külön kezelendő, mert az egy teljesen 

más és ritkán előforduló eset. Akkor természetesen vészhelyzet van, ilyen esetben úgyis be kell számolni 

a testületnek. Amit kérünk, az inkább egy látszólagos korlátozás.  

 

Fülöp Zoltán: Ehhez a témához én annyit tennék hozzá, a szövegben is az van, hogy saját hatáskörben 

rendelkezhet. A havária az nem a saját hatáskör, hanem egyéb felhatalmazás. Tehát maradjunk annál, 

amiről beszélgetünk, és ne kezdjünk el körbe-körbe menni.  
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Balogh Csaba: Tehát, akkor szerződéskötést a havária kereten kívül egymillió forint mértékig, testületi 

ülésenként be kell számolnom róla. Ötmillió forintig köthetek csak saját hatáskörben.  

 

Fülöp Zoltán: A haváriát nem kell belekeverni, mert ugye az nem saját hatáskör. Havária-keretre van 

egy rendelet, meg egy határozat, ami ezt az egészet rendezi, az ugye rendkívüli esemény kezelésére való 

beavatkozási lehetőség. Méghozzá előzetes testületi felhatalmazás nélkül, és beszerzési eljárás nélkül, 

hogy akár azonnal be lehessen avatkozni. 

 

Balogh Csaba: Kihúzom akkor a havária-kereten kívül mondatrészt. Ezt befogadom.  

 

dr. Pintér György: Volt még egy észrevételem a bizottsági ülésen, de más témában. Csak egy technikai 

dolog, hogy a 2. § (6) bekezdésének a vége levágásra kerüljön. Ez volt „a belső és külső finanszírozási 

bevétel együttesen fedezi a működési és felhalmozási hiányt.” Nem folytatódik a mondat. Szeretném, 

hogy ez is bekerüljön a jegyzőkönyvbe, és átvezetésre kerüljön. 

 

Balogh Csaba: Befogadom a javaslatot. 

 

Szünet. 

 

Balogh Csaba: A költségvetés kapcsán megbeszéltük, hogy mely módosítók kerülnek be a kiküldöttbe. 

A Szolgáltató Kft.-nek szánt 5 millió forint tartalék lett nevesítve. A szerződéskötéses korlátozásom lett 

bevezetve, ami a Fidesz javaslatából jött, és a 2. § (6) bekezdésének a vége kikerült belőle. Más módosító 

javaslatot szeretnének-e beterjeszteni, ha nem, akkor én szavazásra is bocsátanám ezekkel a kitételekkel 

a költségvetést. 

 

Fülöp Zoltán: Tisztázó kérdést szeretnénk feltenni. A körzetes keret a költségvetésben korábban 

szerepelt elkülönítetten, ez most van, vagy nincs? 

 

Balogh Csaba: Az a dologi keretben van benne. Azáltal, hogy most le kell húznunk a 100 millió forinttal, 

akkor logikus lenne, hogy ne legyen, de én mégis azt mondom, hogy az 1-1 millió forintot azt számoljuk 

arra, hogy akkor a képviselők mégiscsak tudjanak dönteni. Sose volt nevesítve amúgy külön, én úgy 

tudom. Nyolc körzet van. Már nem képviselői keret, hanem körzeti keret van. 8 milliót rakjunk akkor 

vissza? 

 

Tóth János: Hát, elfogadtuk a 100 milliós csökkentést. Most azt mondjuk, hogy 1-1 millió forinttal 

növeljük. Akkor viszont azt jelenti, hogy a körzeteket 8 millióval… 

 

Hlavács Judit: De akkor az legyen nevesítve. 

 

Balogh Csaba: Jó, akkor ezt is befogadtam. Akkor ezekkel a módosítókkal kérem a képviselőket, hogy 

szavazzanak a költségvetés elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 7 „igen”, 5 „tartózkodás” szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2022. (...) önkormányzati rendelete 

Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 

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

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

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet hatálya az Önkormányzatra, Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri 

Hivatalra, a Településellátó Szervezetre, illetve az önállóan működő intézményeire terjed ki. 

2. § 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

a) Költségvetési bevételi főösszegét 3 414 222 ezer forintban 

b) Költségvetési kiadási főösszegét 5 385 497 ezer forintban 

c) Költségvetési egyenlegét (a)-b)) -1 971 275 ezer forintban 

d) Belső finanszírozásának bevételi összegét 2 090 742 ezer forintban (előző évi pénzmaradványok 

2022. évi költségvetési tervezetben igénybe vett összege) 

e) Külső finanszírozásának kiadási összegét 119 467 ezer forintban állapítja meg. 

(2) A költségvetés főösszege 5 504 964 ezer forint. 

(3) Működési hiány 1 770 940 ezer forint, a felhalmozási hiány 200 335 ezer forint. 

(4) A belső finanszírozás bevétele 2 090 742 ezer forint. 

(5) A külső finanszírozás kiadása 119 467 ezer forint. 

(6) A belső és külső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a működési és felhalmozási hiányt. 

(7) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az előirányzat - 

csoportonkénti összegeit a 2. melléklet 46. oszlopa szerint határozza meg. 

(8) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül az előirányzat - csoportonkénti 

összegeit a 3. melléklet 46. oszlopa szerint határozza meg. 

(9) Az 1. melléklet tartalmazza az (1) bekezdés szerinti főösszegen belül a működési kiadások és 

bevételek előirányzatait (9. oszlop), valamint a felhalmozási kiadások és bevételek előirányzatait (10. 

oszlop) „mérlegszerűen”. 

(10) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat 

címen tervezett önkormányzati működési támogatások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 4. 

melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg. 

(11) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat 

címen tervezett közhatalmi bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait az 5. melléklet 5. oszlopa 

szerint határozza meg. 

(12) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat 

címen tervezett működési bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 6. melléklet 5. oszlopa 

szerint határozza meg. 

(13) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat 

címen tervezett felhalmozási bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 7. melléklet 5. oszlopa 

szerint határozza meg. 

(14) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat 

címen tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek részletes 

jogcímenkénti előirányzatait a 8. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg. 
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(15) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat 

címen tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek 

részletes jogcímenkénti előirányzatait a 9. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg. 

(16) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat 

címen tervezett személyi juttatások és járulékok intézményenkénti előirányzatait a 10. melléklet 5. 

oszlopa szerint határozza meg. 

(17) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat 

címen tervezett dologi kiadások intézményenkénti előirányzatait a 11. melléklet 5. oszlopa szerint 

határozza meg. 

(18) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat 

címen tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások részletes 

jogcímenkénti előirányzatait a 12. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg. 

(19) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat 

címen tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások 

részletes jogcímenkénti előirányzatait a 13. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg. 

(20) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat 

címen tervezett 2022. évi tartalékainak részletes jogcímenkénti előirányzatait a 14. melléklet 3. oszlopa 

szerint határozza meg. 

(21) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül a Településellátó 

Szervezet címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 15. melléklet 3. oszlopa szerint 

határozza meg. 

(22) Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül a Településellátó 

Szervezet címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 16. melléklet 3. oszlopa szerint 

határozza meg. 

(23) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat 

címen tervezett felújitási előirányzatokat feladatonként a 17. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg. 

(24) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül a Önkormányzat 

címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 18. melléklet 3. oszlopa szerint határozza 

meg. 

(25) Az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket a 19. melléklet szerint határozza meg. 

(26) A közvetett támogatások, adókedvezmények összegét a 20. melléklet szerint határozza meg. 

(27) Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási, kötelező 

feladatai bevételi előirányzatait a 21. melléklet szerint határozza meg. 

(28) Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási, kötelező 

feladatai kiadási előirányzatait a 22. melléklet szerint határozza meg. 

(29) Göd Város Önkormányzatának a 2022. évi költségvetésében tervezett intézményenkénti létszám 

előirányzatait a 23. melléklet szerint határozza meg. 

(30) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg teljesülésének tervezett 

felhasználási ütemtervét a 24. melléklet szerint határozza meg. 
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(31) A Képviselő-testület az önkormányzat a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a 25. melléklet szerint 

határozza meg. 

(32) A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeit a 26. melléklet 

szerint határozza meg. 

3. § 

(1) A költségvetés címrendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

(2) Önállóan működő és gazdálkodó intézmények: 

1. Göd Város Önkormányzata 

2. Gödi Polgármesteri Hivatal 

3. Településellátó Szervezet (TESZ) 

(3) Önállóan működő intézmények: 

1. Göd Kincsem Óvoda 

2. Gödi Kastély Óvoda 

3. Gödi Szivárvány Bölcsőde 

4. Gödi Alapszolgáltatási Központ 

5. Göd Városi Könyvtár 

6. József Attila Művelődési Ház 

4. § 

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében jutalom tervezésére nem került sor. 

A 2022. évi költségvetés végrehajtási szabályai 

5. § 

(1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester 

hagyja jóvá. 

(2) A rendelet kihirdetését követően az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján el kell 

készíteni az intézmények elemi költségvetését, melyről egy példány átadásával az intézményt 

tájékoztatni szükséges. 

(3) Az intézmény éves költségvetését 

a) az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, és a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett; 

b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata 

követelményeinek érvényesítésével; 

c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső kontrollrendszerek működtetésére vonatkozó 

előírások betartásával köteles végrehajtani. 

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza Göd Város Önkormányzatát, valamint költségvetési intézményeit 

a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 

(5) Göd Város Önkormányzatának költségvetési intézményei tekintetében a tervezett bevételek 

elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási 

előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. 

(6) A költségvetési szervek a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt 

előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhetnek el. 

(7) A költségvetési szervek költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre és az ezzel 

összefüggő egyéb kiadásokra használható fel. 
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(8) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzat-

maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget kizárólagosan a Képviselő-testület előzetes 

jóváhagyásával vállalhatnak. 

(9) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézményei 

vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló bérgazdálkodási és e rendeletben meghatározott 

létszámkereten belül önálló létszámgazdálkodási jogkörrel látja el. 

(10) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek e rendeletben 

meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási 

jogkörrel rendelkeznek. 

(11) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek a 

többletbevételük terhére, annak mértékéig a Képviselő-testület előzetes írásbeli engedélyével az 

intézmény gazdaságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. 

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő 

intézményeinek nettósított költségvetési támogatását - a polgármester által előzetesen jóváhagyott 

pénzellátási terv alapján - biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások esetén, illetve a Pénzügyi, 

Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság előzetes engedélyével lehet. 

(13) A Képviselő-testület a felhalmozási jellegű feladatok megvalósítását az ilyen jellegű bevételek 

teljesüléséhez köti. 

(14) A polgármester saját hatáskörében az éves költségvetés terhére 2022. évben esetenként 1 000 eFt 

összeghatárig, veszélyhelyzet alatt esetenként 5 000 eFt összeghatárig köthet szerződéseket, vállalhat 

kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén 

beszámol. 

(15) A Képviselő-testület a 2022. költségvetési évben jelentkező likviditási gondjait - ha szükséges - a 

CIB Banknál rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret terhére oldja meg, amelynek felső határa 1 000 

000 eFt. A hitel felvételéről a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a polgármester dönt. 350 

000 eFt összeg feletti folyószámla hitelkeret igénybevételéhez a Képviselő-testület jóváhagyása 

szükséges. 

(16) A 2022. évi polgármesteri céljutalom összegét a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 

Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozhatja meg. 

(17) A kötelezettségvállalás rendjét a polgármester és a jegyző együttes intézkedésben szabályozza. 

(18) A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell 

szabályozni. 

(19) A közüzemi díjak előirányzata kötött felhasználású, kizárólag közüzemi számlák teljesítésére 

használható fel. 

(20) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 12. mellékletében 

nevesített civil szervezetekkel a támogatási megállapodást aláírja. 

Költségvetési előirányzatok változtatása 

6. § 

(1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év 

közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál. 
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(2) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni 

haladéktalanul, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat 

költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. 

(3) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, 

de legalább: 

a) az első félévre vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg, 

b) a második félévre vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő 

megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal. 

(4) A (3) bekezdés a) és b) pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az 

alábbi okok hatását a költségvetésre: 

a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások, 

b) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi hatáskörben 

végrehajtott előirányzat módosítások, 

c) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott 

előirányzat módosítások, 

d) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások, 

e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat 

eredményező képviselő-testületi döntések, 

f) az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása. 

Előirányzatmódosítás a Képviselő-testület kizárólagos jogkörében, illetve az átruházott jogkörök 

szabályozása 

7. § 

(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének és 

kiemelt előirányzatainak tekintetében a 8. §-ban előírtak kivételével az előirányzatok közötti 

átcsoportosítás jogát magának tartja fenn. 

(2) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát (ide nem értve a 9. § (1) bekezdés 

a) - b) pontját) saját hatáskörben tartja. 

(3) A mindenkori éves költségvetés terhére, éven túli kötelezettséget jelentő kiadást kizárólag a 

Képviselő-testület vállalhat. 

8. § 

(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben biztosít előirányzat-

változtatási jogot a polgármesternek: 

a) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven felül, 

meghatározott céllal átvett pénzeszközök előirányzatosítása tekintetében, 

b) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven felül, 

meghatározott céllal átvett pénzeszközök, melyek átcsoportosítása az önkormányzat felügyelete 

alá tartozó intézmények részére történő előirányzat módosítások tekintetében, 

c) a rendelet mellékletét képező 14. mellékletben jóváhagyott „Polgármesteri keret” jogcímek 

feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében, 

d) a rendelet mellékletét képező 14. mellékletben a bizottságok részére jóváhagyott pénzügyi 

keretek - az adott bizottság döntése alapján - feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat 

módosítások tekintetében, 

e) a rendelet dologi előirányzatai között megtervezett és jóváhagyott „Körzetfejlesztési támogatás” 

jogcímek - az adott körzet képviselőjének kezdeményezése alapján - egyéb feladatra (egyéb 

kiemelt előirányzatra) történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében, 

f) a rendelet mellékletét képező 14. mellékletben jóváhagyott, célhoz kötött, nevesített 

előirányzatok feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében. 
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(2) A 8. §-ban foglalt átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásokról a döntést hozók - 

a költségvetési rendelet féléves és éves módosítását megelőzően - a Képviselő-testület előtt- kötelesek 

beszámolni. 

Előirányzat felhasználási, felosztási jogkörök 

9. § 

(1) A Képviselő-testület az egyes keretek és társadalmi civil szervezetek és önszerveződések 

támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról, felosztásáról az alábbiak szerint rendelkezik: 

a) a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel 

az e rendelet 14. mellékletben szereplő alábbi jogcímek tekintetében a „Szociális, Egészségügyi 

és Lakásügyi Bizottság pénzügyi kerete”, 

b) a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási 

jogkörrel az e rendelet 14. mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében a „Pénzügyi, 

Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság pénzügyi kerete”, 

c) a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel 

az e rendelet 14. mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében a „Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi kerete”, 

(2) A bizottsági hatáskörben nyújtható támogatásokról legkésőbb december 16-ig kell dönteni. 

(3) Alapítvány támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület 

jóváhagyásával folyósítható. 

(4) A bizottsági pénzügyi keretek felett felhasználási jogkörrel rendelkezők a keretek előirányzatából 

tartós - éven túli - elkötelezettséggel nem járó feladatokat támogathatnak. 

(5) Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára 

számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott 

összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére 

visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és a 

számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt 

számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további 

támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a támogatás visszafizetésére. 

Előirányzatmódosítás az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél 

10. § 

(1) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott költségvetésének 

bevételi és kiadási főösszegét, kiemelt előirányzatait - a Képviselő-testület jóváhagyása mellett - 

felemelheti az eredeti, illetve a módosított (továbbiakban jóváhagyott) intézményi működési bevételi 

összelőirányzatot meghaladó többletbevételéből a (2) és (5) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel. 

(2) A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel 

sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat. A költségvetési szerv a kiemelt 

előirányzatait csak e rendelet előírásai szerint módosíthatja. 

(3) Az élelmezési feladattal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatot, a közüzemi díjak kiadási 

előirányzatát kizárólag az adott feladattal összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra 

átcsoportosítani nem lehet. 

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerv saját hatáskörben 

a jóváhagyott működési kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül 

is eltérhet. 

(5) Az önállóan működő költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörű kiemelt előirányzat 

módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és 

gazdálkodó (TESZ) költségvetési szerv vezetőjén keresztül kezdeményezi, a változtatáshoz a 



780 

Képviselő-testület engedélye szükséges. Az önállóan működő költségvetési szerv kiemelt 

előirányzatainak saját előirányzat-módosítási hatáskörben történő engedélyezésére a Képviselő-testület 

jogosult a TESZ vezetőjének és az érintett önállóan működő költségvetési szerv vezetőjének közös 

előterjesztése alapján. 

(6) Az önállóan működő költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott 

elemi költségvetési előirányzatai felett önállóan rendelkezik, az e rendelet korlátozásainak 

figyelembevételével egyidejűleg. 

Vegyes rendelkezések 

11. § 

(1) Az önkormányzati költségvetési szerv a használatában levő tárgyi eszközeire, készleteire biztosítási 

szerződést köthet. 

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre 

társadalmi szervezetet. 

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület 

engedélyével csatlakozhatnak. 

(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet 

nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el. 

(5) A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati 

törzsvagyon, a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint 

az államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók. 

(6) Kezességet csak a Képviselő-testület vállalhat. 

(7) Göd Város Önkormányzata a szabadnak minősíthető pénzeszközeit - a központi költségvetésből 

származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a számlavezető pénzintézetnél betétként vagy 

értékpapírban történő elhelyezés útján hasznosíthatja. 

(8) A Képviselő-testület a Gödi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő és a Munka 

Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló cafeteria juttatását 2022. évben bruttó 250 500 

Ft/főben állapítja meg. 

(9) A Gödi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 

2022. évben 50.100 Ft. 

(10) A Képviselő-testület a Gödi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak létszámát, a 23. 

mellékletben foglaltaktól eltérően 2022. július 1-től 62 főben határozza meg. 

(11) A Képviselő - testület az Önkormányzat által fenntartott intézményben foglalkoztatottak esetében 

a béren kívüli juttatás 2022. évi összegét bruttó 150 000 Ft/főben állapítja meg. 

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak, illetve a polgármester és 

az alpolgármesterek tekintetében a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás összegét 

havi 1 000 Ft/főben állapítja meg. 

(13) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény 

kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A rendeletben meghatározott kiemelt 

előirányzatok Képviselő-testület jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a rendelet szabályainak be 

nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után. 
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A behajthatatlan követelés kivezetésének szabályai 

12. § 

(1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a 

behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségként történő kivezetésének engedélyezésére, összeghatár 

nélkül: Göd Város Önkormányzatát és intézményeit érintően a Képviselő-testület jogosult. 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosultak e tevékenységükről a féléves és az éves beszámolóhoz 

kapcsolódóan a Képviselő-testület felé beszámolási kötelezettséggel tartoznak. 

13. § 

Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza: 

1. 1. melléklet - Göd Város Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési előirányzatai 

2. 2. melléklet - Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetés bevételi előirányzatai 

3. 3. melléklet - Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatai 

4. 4. melléklet - Göd Város Önkormányzata 2022. évi önkormányzati működési támogatás 

előirányzatai 

5. 5. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett közhatalmi 

bevételek előirányzatai 

6. 6. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett működési bevételek 

előirányzatai 

7. 7. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett felhalmozási 

bevételek előirányzatai 

8. 8. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű 

működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek előirányzatai 

9. 9. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű 

felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzatai 

10. 10. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett személyi juttatások 

és járulékok előirányzatai intézményenként 

11. 11. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett dologi kiadások 

előirányzatai intézményenként 

12. 12. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű 

működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások előirányzatai 

13. 13. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű 

felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatai 

14. 14. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2022. évi tartalékainak előirányzatai 

15. 15. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében az Településellátó Szervezet 

címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonként 

16. 16. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet 

címen belül tervezett beruházás feladatok feladatonként 

17. 17. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében az Önkormányzat címen 

belül tervezett felújítás feladatok feladatonként 

18. 18. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a Önkormányzat címen 

belül tervezett beruházási feladatok feladatonként 

19. 19. melléklet - EU támogatással megvalósuló projektek a 2022. évi költségvetésben 

20. 20. melléklet - Közvetett támogatások, adókedvezmények 

21. 21. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételi előirányzatainak 

tervezete Önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatok 

22. 22. melléklet - Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése kiadási előirányzatainak 

tervezete Önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatok 

23. 23. melléklet - Intézmények létszámadatai 

24. 24. melléklet - Előirányzat-felhasználási ütemterv 

25. 25. melléklet - Saját bevételek és az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségek 

26. 26. melléklet - Többéves kihatással járó kötelezettségek 
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Záró rendelkezések 

14. § 

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés 

végrehajtása során kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 

 

1. melléklet 
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2. melléklet 
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786 
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3. melléklet 
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789 
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4. melléklet 
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5. melléklet 
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6. melléklet 
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7. melléklet
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8. melléklet
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9. melléklet
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10. melléklet
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11. melléklet
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12. melléklet
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13. melléklet
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14. melléklet

  



802 

15. melléklet
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16. melléklet
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17. melléklet
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18. melléklet
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19. melléklet
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20. melléklet
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21. melléklet
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22. melléklet
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23. melléklet
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24. melléklet
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25. melléklet
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26. melléklet 
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20) Javaslat a települési folyékony hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló 

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

Előterjesztő: Tóth János jegyző  

 

Tóth János: Egész pontosan a szennyvíz ártalmatlanítása ebben az esetben azt jelenti, hogy mindazok, 

akik nincsenek a közcsatornára rákötve, mert például nincs előttük szennyvízcsatorna, vagy van, de nem 

kötöttek még rá, azoknak lehetősége van a szennyvíz ilyen módon történő ártalmatlanítására. Tekintettel 

arra, hogy erre kijelölni a céget korábban pályázat útján kellett, és senki nem számított arra, hogy ilyen 

mértékű költségnövekedés megy végbe, most egyik pillanatról a másikra a vállalkozások esetében az 

üzemanyagárak jelentősen emelkedtek, tehát a vállalkozó, a cég nem tudja vállalni az eddigi áron a 

szállítást. Tudomásom szerint polgármester urat korábban telefonon is keresték, de személyesen is 

beszéltünk velük, azt követően írták meg a levelüket, és kérték, hogy ezt tűzzük napirendre. Azt 

mondhatjuk, hogy szerencsére függetlenül attól, hogy milyen költség kerül elfogadásra és kikalkulálásra 

a Neveleki szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése kapcsán, hisz alapvetően azt a városrészt érinti ez a 

kérdés, rövid időn belül ez a probléma megszűnhet. Tehát köszönöm, kérjük a véleményüket. 

 

dr. Pintér György: Köszönöm szépen. A Bizottság tárgyalta, érdemi mozgásteret nem észlelt ez ügyben, 

úgyhogy elfogadását javasolja a testületnek. 

 

Balogh Csaba: Akkor kérem a testületet, hogy szavazzunk. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2022. (...) 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 
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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% 

” 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak a zárt ülés elrendeléséről. 

 

A Képviselő-testület 10 „igen”, 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi napirendi pontok zárt ülés 

keretében történő tárgyalásáról döntött: 

 

21) Képviselői méltatlanság megállapítása iránti javaslat (zárt ülés) 

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök 

 

22) Lőrincz László alpolgármesteri jogviszonyának rendezése (zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

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

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 
24) Lakásbérleti jog módosítása (zárt ülés) 

Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök  

 

25) 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 

 

26) Javaslat a „Göd Város Szolgálatáért Díj” kitüntető cím 2022. évi adományozására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Egyebek: 

 

II. Javaslat a „Gödi homokozók homokcseréje” tárgyú beszerzési eljárás lezárása (zárt ülés) 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

III. Tulajdonosi hozzájárulás néhai Kovacsik Tamás volt önkormányzati képviselő emlékére pad 

elhelyezéséhez (zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

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

 

K.m.f. 

 

 Balogh Csaba Tóth János 

 polgármester jegyző 


