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Ügyiratszám: 09/110-23/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV  

 

 

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

2022. szeptember 27. napján 15:30 órakor kezdődő, munkaterv szerinti – nyílt – ülésén 

a Gödi Polgármesteri Hivatal (Városháza) (2131 Göd, Pesti út 81.) üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

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

 

dr. Pintér György: Köszöntök mindenkit. Megállapítom a határozatképességet, 3 tag van jelen. dr. 

Karaszek Szabolcs távolmaradását előre jelezte. A napirenddel kapcsoltban kérem, hogy a 

Hulladékgazdálkodási Kft. napirendjét vegyük előre.  

 

Hives Gábor: A jegyző úr küldött nekünk egy e-mailt, hogy dr. Preller Zoltán nem tudja az ügyvezető 

igazgatói pozíciót betölteni sajnos. Na, most kellene valamit ezzel kezdeni.  

 

dr. Pintér György: Eredetileg 5 tagú bizottságunknak az ötödik tagja kitartóan nem kerül javasolásra. 

Akkor ezt az ügyvezetői történetet tegyük a nyíltak végére még egy napirendi pontként. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

 

A Bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pontok tárgyalását: 

 

Napirendi pontok:  

 

1) Javaslat a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön 

visszafizetési határidejének módosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

  

2) Fogorvosi praxis tulajdonjogának átruházása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

3) A 2132 Göd, Jósika u. 14. szám alatti ingatlan (vendéglátó egység) bérbeadásáról szóló 

önkormányzati határozatokkal szembeni törvényességi felhívás 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

4) Javaslat a Településellátó Szervezet 2022. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

5) A Településellátó Szervezet beruházási feladatokon és kiemelt előirányzatokon belüli 

átcsoportosítási kérelme  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester   

 

6) Javaslat a Gödi Termálstrand téli nyitvatartási idejének módosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester   

 

7) Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

8) Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
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9) Beszámoló az önkormányzati rendészeti szerv 2022. I. féléves munkájáról 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

10) Gyermekvédelmi rendelet térítési díjainak felülvizsgálata 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

11) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Tóth János jegyző  

 

12) Javaslat a Gödi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

13) Tájékoztatás a 2021. évben elvégzett belső ellenőrzésekkel kapcsolatos beszámolók 

vonatkozásában 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

14) 2023. évi költségvetés kötelező és önként vállalt elemeinek meghatározása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

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

kérelme 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

16) Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelem 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

17) A Mészáros és Mészáros Zrt. deponálásra alkalmas terület iránti kérelme  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

18) Javaslat a 206/A hrsz.-ú ingatlan tetőterének egy részére vonatkozó bérleti szerződés 

módosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

18) Döntés művészeti alkotás felajánlásának elfogadásáról 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

19) Javaslat a Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzési Sportági Szövetség támogatására  

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

20) Járdaépítés a Bodza utca és a Határ utca között  

Előterjesztő: Andrejka Zombor képviselő 

 

21) Javaslat a Göd 05/14 hrsz.-ú kivett út, árok megnevezésű ingatlan értékesítésével 

összefüggő elővásárlási jog gyakorlására  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester   

 

22) Javaslat a Gödi Sportegyesületnek nyújtott támogatás 2022. I. félévi elszámolásáról szóló 

beszámoló elfogadására  

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

23) Javaslat kereset előterjesztésére ügyféli jogállás megállapítása tárgyában hozott 

közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt  
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Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

24) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. „v.a.” vezető tisztségviselőjével összefüggő kérdések 

tisztázása  

Előterjesztő: Hives Gábor képviselő  /szóban/ 

 

25) Javaslat polgári védelmi eszközbeszerzések tárgyú beszerzési eljárások lezárására (zárt 

ülés)  

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

26) A Gödi Körkép főszerkesztői munkakörére kiírt pályázati felhívásra érkezett pályázatok 

elbírálása (zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

27) Adásvételi kérelem a Göd 38 hrsz.-ú természetben Göd, József Attila utca 1. szám alatti 

ingatlanra (zárt ülés)  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

28) Javaslat a 2021. évi praxistámogatások elszámolásának és a 2022. évi szerződés 

tervezetének elfogadására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

29) Tájékoztatás Göd Város Önkormányzat részére vagyonbiztosítási szolgáltatások 

ellátásával kapcsolatban (zárt ülés) 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Napirendi pont(ok) tárgyalása:  

 

1) Javaslat a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön 

visszafizetési határidejének módosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

dr. Pintér György: Szerintem maga az alaptörténet viszonylag egyszerű, évek óta a Kft.-nek a 

finanszírozása úgy oldható meg, hogy az Önkormányzat tagi kölcsönt adott neki mint tulajdonos. Ez 

három összegből tevődött össze. Ezek szerintem lejártak már egy ideje. 

 

dr. Hetényi Tamás (Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető): Amit szeretnék ezzel 

kapcsolatban elmondani, hogy ezek szerint elnök úr nem olvasta az ezzel kapcsolatos levelünket. 

Tehát tulajdonképpen az utolsó 8 milliós kölcsönre természetesen vállaljuk a visszafizetést. Áruljuk a 

kocsikat, tehát a pályázaton elnyert autók későbbi érkezése miatt kértünk mi erre egy kölcsönt, hogy 

tudjunk üzemelni. Úgy látjuk, hogy meg fogjuk tudni oldani ennek a 8 millió forintnak a 

visszafizetését alacsonyabb áron értékesített autókkal egy éven belül. Az eredeti szerződés szerint ezek 

a tagi kölcsönök kamatmentesek voltak. 

 

dr. Pintér György: Két kérdésem van, adhatunk-e éven túli tagi kölcsönt, és hogy a tagi kölcsön 

kamatmértékében szabályos-e egy önkormányzat és az általa tulajdonolt kft. esetében a megállapodás, 

vagy van-e törvényi kötelező korlátozás? 

 

Bagyinszki Julianna (megbízott pénzügyi koordinátor): A Kft. részéről annyi korlátozás van, hogy a 

társasági adótörvény szabályozza ezt, hogy milyen kamatmértéket fogad el a jogszabály, tehát a piaci 

kamattól alacsonyabb vagy magasabb kamatláb miatt a társasági adóalapot korrigálni szükséges, a 

társasági adó így szabályozza.  

 

dr. Pintér György: Nem értem, hogy igazából mi a ráció abban, hogyha 10%-os kamatot felszámít az 

Önkormányzat a saját cégének. Ez milyen tekintetben jelent bármilyen előrelépést? 



375 

 

Balogh Csaba: Ki tudja, hogy meddig lesz még ez a saját cége az Önkormányzatnak? Én 

megkérdeztem, hogy ez ütközik-e bármilyen jogszabályba. Ezzel párhuzamosan kértem a 

Felügyelőbizottság tagjait és a Pénzügyi Bizottság elnökét, tegyen javaslatot arra, hogy mi másképpen 

lehetne hozzáállni ehhez a hitelhez, és egyikőjüktől se kaptam választ. 

 

Szilágyi László: Az nekem jelentős aggály, hogy van egy kölcsönszerződés, amiben le van írva, hogy 

kamatmentes, ami utána a szerződő egyik fél kezdeményezésére kamatossá változna. Ahhoz a másik 

félnek is hozzá kell járulnia. Ahogy elnök úr is mondja, a saját cégre felszámítani a kamatot, igen 

érdekesnek tartom. 

 

dr. Pintér György: Én nem javaslok kamatfizetést, ne bonyolítsuk az életünket. A 30 milliónak a 13 

százalékos kamata, az majdnem 4 millió forint. Tehát ha 4 millió forintot ki tud fizetni, csökkentse 

annyival a tőkét szerintem a cég. Én azt javaslom, hogy június 30-ig és kamatmentesen. Jó, aki 

egyetért ezzel, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

 

133/2022. (IX. 27.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

  

a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (képviseli: Dr. Hetényi Tamás és Sillóné Kőműves 

Mónika ügyvezetők, székhely: 2132 Göd, Duna út 5., cégjegyzékszám: 13-09-164566, adószáma: 

24384135-2-13) részére nyújtott tagi kölcsönről szóló  

 

a) a Gödön, 2014. augusztus 25. napján kelt szerződés, 

b) a Gödön, 2015. december 8. napján kelt 08/87-1/2015. iktatószámú szerződés, 

c) a Gödön, 2021. május 14. napján kelt 08/114-1/2021. iktatószámú szerződés  

 

szerinti tagi kölcsönök visszafizetési határidejét egységesen 2023. június 30. napjára módosítja. 

  

Felelős: polgármester, Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői   

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

2) Fogorvosi praxis tulajdonjogának átruházása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A lényeg az, hogy a szerződést megküldték. Az ügyvédek átnézték és pont ma jelezte 

aljegyző úr, hogy még valami módosítást bele kell iktatni. 

 

dr. Kármán Gábor: Ez a saját szerződésük, ami át fogja ruházni a praxisjogot, amivel önmagában 

nincsen probléma, csak van egy-két pontatlanság, oda van írva, hogy állampolgársága magyar a 

doktornőnek, viszont az angol nyelvű szerződésben már iráni, az viszont problémás, mert 

elképzelhető, hogy kettős állampolgár, de akkor mind a kettőt oda kellett volna írni. A legegyszerűbb 

az lenne, hogy be kéne kérni egy nyilatkozatot, ezt az ellentmondást oldják föl, hogy a doktornő 

magyar állampolgár-e, illetőleg érti-e a magyar nyelvet. Tehát itt két oldalról is aggályosnak érzem ezt 
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a helyzetet. Hogyha nem olyan szinten ismeri a magyar nyelvet, akkor viszont fordítóirodához kell 

fordulni, hivatalosan le kell fordíttatni angolra. Szerintem ezt a nyilatkoztatást meg kellene tenni.  

 

dr. Pintér György: Egyrészt mélységesen egyetértek, másrészt nem olvasták el túl alaposan a 

szerződést, márpedig ez hosszútávon a betegekkel való kommunikációra is sajátos sejtetéseket enged 

meg. Tehát ez az állampolgársági történet szerintem önmagában aggályos. Ezt a leltártörténetet is a 

végén át kellene nézni, hogy ahhoz nekünk mi közünk. Ezt kérem, hogy tisztázzák az illetékesek. 

 

Balogh Csaba: Lehetne úgy határozatot hozni, hogy a tartalommal egyetért a Bizottság, csak hogy ne 

kelljen fölöslegesen újra visszahozni azért, hogy a praxist át lehessen adni. 

 

dr. Kármán Gábor: Tartalmi értelemben nekünk az a lényeg, hogy ez a szerződésátruházás legyen 

meg, tehát ez a leglényegesebb, az legyen megkötve. Azt el tudom képzelni, hogyha ezt 

lenyilatkozták, és nem magyar állampolgár, abban a pillanatban megáll a történet, és visszahozzuk 

újra. Csak ezért ne akadjon meg a dolog. 

 

dr. Pintér György: Pontosítás után tárgyalásra alkalmas lehet, ebben a formában nem lehet elfogadásra 

javasolni. Tisztelettel érdeklődöm, beleolvasgattam, itt a berendezéssel és használati tárgyakkal, 

ingóságokkal és anyagokkal együtt van. Akkor viszont a mi tulajdonunkat adja el? Ha az övé, akkor az 

övé, akkor nekünk ahhoz közünk nincsen, mert az az ő külön bizniszük. 

 

Bagyinszki Julianna: Utána kell nézni.  

 

dr. Pintér György: Ebben a formában nem javaslom elfogadni. Én ennyit tudok mondani. Semmi 

bajom azzal, hogyha itt a praxisjogokat átadják, csak ez szabályos és áttekintett jogi keretek között 

történjen. 

 

Balogh Csaba: Visszavonom az előterjesztést.  

 

3) A 2132 Göd, Jósika u. 14. szám alatti ingatlan (vendéglátó egység) bérbeadásáról szóló 

önkormányzati határozatokkal szembeni törvényességi felhívás 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A szavazás rendje kapcsán volt törvényességi felhívás. Több képviselő is kérte, hogy 

szavazzunk újra, de valójában egy név szerinti szavazást kér a Kormányhivatal.  

 

dr. Pintér György: A határozat arról szól egyrészt, hogy a korábbi határozatot visszavonja, mert nem 

megfelelően született. A másik pedig, hogy megszavazza a pályázatot és a korábbi győztest kihirdeti. 

Aki egyetért ezzel, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

 

134/2022. (IX. 27.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

a Pest Megyei Kormányhivatal 2022. augusztus 31. napján kelt PE/030/01306-3/2022. 

ügyiratszámú törvényességi felhívásában foglaltakat megvizsgálta és erre figyelemmel az általa 

„a 2132 Göd, Jósika u. 14. szám alatti ingatlan (vendéglátó egység) bérbeadása” tárgyában 

hozott 107-108/2022. (V. 26.), 113/2022. (V. 26.), valamint 118/2022. (V. 26.) önkormányzati 

határozatait hatályon kívül helyezi.  



377 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző  

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

135/2022. (IX. 27.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a) úgy dönt, hogy „a Göd belterület 3255/2 hrsz. (2132 Göd, Jósika u. 14.) alatti ingatlan 

(vendéglátóegység-, büféüzemeltetés)” tárgyban meghirdetett pályázati kiírást 

eredményesnek nyilvánítja, egyben Csernai Krisztina (cím: 2600 Vác, Domb utca 17.) 

pályázó pályázatát érvényesnek nyilvánítja. 

 

b) az a) pont szerinti pályázati felhívás nyerteseként kihirdetett Csernai Krisztina által 

alapított B.Blade&Co. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2120 Dunakeszi, 

Madách Imre u. 22/14. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 13-09-220626; képviseli: Csernai 

Krisztina Magdolna ügyvezető) és a Településellátó Szervezet (székhely: 2132 Göd, Duna 

út 5.; képviseli: Garai Győző igazgató) között a Göd belterület 3255/2 hrsz. alatti 

ingatlan meghatározott részének bérletére vonatkozó, 2022. július 6. napján kelt 09/315-

10/2022. ügyiratszámú, 5 éves határozott időtartamú bérleti szerződést megerősíti.  

 

Felelős: polgármester, TESZ igazgató 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

4) Javaslat a Településellátó Szervezet 2022. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

Balogh Csaba: Ami szerintem értékelendő ezek alapján, hogy nemcsak sikerült megtartani azt a 

színvonalat, amit a koronavírus alatti időben hoztak az intézmények, hanem sikerült változásokat is 

végigvinni. Kérem a Bizottságot, hogy javasolja elfogadásra a képviselők számára. 

 

dr. Kármán Gábor: Tartottunk kettő órakor egy értekezletet, és arra jutottunk, hogy ezt az eredeti 6. 

napirendi ponttal együtt érdemes tárgyalni, mivel annak a részét képezni. 

 

dr. Pintér György: Csendben jelzem, hogy az előterjesztésben nincs határozati javaslat. Tehát itt az 

kellett volna, hogy a Hivatal megnézte, rendben van. Illetve aljegyző úr arról beszél, bár ezt én már 

felvetettem tegnap, hogy valójában az Önkormányzat beszámolójának része a TESZ beszámolója. A 

temetőnél vannak grafikonok bevételekről, de mondjuk a kiadásról fogalmam sincsen. Tehát nekem ez 

így nem áll össze. Ennek az lenne a rendje, hogy a Hivatal átolvassa és véleményezi. Egy csomó dolog 

van, amit ők látnak, én meg nem is láthatok képviselőként, de azt gondolom, ez elvárható a féléves 

beszámolóban, hogy akkor tájékoztatást kapjunk, ezek a folyamatok hogyan állnak. 
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Pappné Pattke Mária Éva: Ez a szöveges rész, amit írtak a TESZ-es kollegák, ez az önkormányzati 

beszámolónak a része, tehát ez a hármas pont teljesen fölösleges, mert akkor most külön fogadjuk el a 

TESZ beszámolóját, aztán külön elfogadjuk az Önkormányzatét, amiben benne van a TESZ és 

intézményei is?  

 

Garai Győző (Településellátó Szervezet igazgató): Mint ahogy korábban mindig, az Önkormányzat 

beszámolóinak a része volt a TESZ beszámolója. Nyilván nem mi terjesztettük elő, mi megküldtük az 

Önkormányzatnak ezt a beszámolót.  

 

dr. Pintér György: A temetőszolgáltatások bevételéből mennyi volt betervezve, és ez hogyan áll? A 

kiadásoknál történt valami extra? Milyen költségek vannak a temetőhöz hozzárendelve, a strandhoz 

hozzárendelve stb. Ezek kérdések, nekem ez így lyukas. 

 

Garai Győző: Ez meg is van, tehát előirányzat, tervezett bevétel, tervezett költség, és ebből mi a 

valósult meg.  

 

dr. Pintér György: Hát én azt gondolom, hogy amennyiben szükséges, pontosítsátok, meg az 

összekapcsolások bekerülnek, akkor tárgyalásra alkalmas.  

 

Pappné Pattke Mária Éva: Egy excelben meg tudjátok azt csinálni, hogy lehúzzátok szakfeladatonként 

a bevételeket, kiadásokat mint karbantartás, központi irányítás, és akkor ez egyértelmű, plusz a 

szöveges kiegészítés. Akkor szerintem egyértelművé válik, hogy a TESZ-nek a feladatai mit takarnak, 

és hogy áll a költségvetés elköltésével, ha ez elfogadható elnök úrnak. 

 

dr. Pintér György: Ha ez azt jelenti, hogy a grafikonok számszerűsítésre kerülnek, akkor igen. A 

Bizottság az ülésen elhangzottakkal kiegészíteni javasolja az anyagot, illetve a TESZ első féléves 

beszámolóját összevonva javasolja tárgyalni. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

 

136/2022. (IX. 27.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

1) a Településellátó Szervezet 2022. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót kiegészíteni 

kéri a bevételek és kiadások szakfeladatonként történő kimutatásával a központi 

irányítás és a karbantartás vonatkozásában. 

2) javasolja továbbá a Képviselő-testületnek az a) pont szerinti beszámoló „Tájékoztató az 

Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről” című napirendi pont 

keretében történő, összevont tárgyalását.  

 

Felelős: PEKJB elnök, TESZ igazgató  

Határidő: azonnal  

 

5) A Településellátó Szervezet beruházási feladatokon és kiemelt előirányzatokon belüli 

átcsoportosítási kérelme  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester   

 

Balogh Csaba: Ez már került a testület elé és ennek a határozatát kellett visszavonni a legutóbbi 

testületi ülésen, most az átcsoportosítást kérik, hogy a belső átcsoportosításaikat hagyja jóvá a 

Képviselő-testület. 

 

dr. Pintér György: Polgármester úr úgy adott egy előterjesztést, hogy a formai kritériumoknak nem 

felel meg. Kérdezem egyébként, hogy ha most ezt mi jóváhagyjuk, akkor mi történik? Bocsánatot 
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kérek, oldja meg az, aki előállította a helyzetet. A szabad maradvány múltkor tisztázódott, hogy azzal 

most mi van.  

 

Garai Győző: Született egy testületi döntés, majd a megvalósult beruházás után született egy másik 

testületi döntés, ami visszavonta a korábbi testületi döntést, ami egyébként már megvalósult. 

 

dr. Pintér György: Szabad maradvány miatt azért komoly viták voltak a Hivatalban, hogy létezik-e 

egyáltalán ilyen kategória? Egyébként meg nincs határozati javaslat. Tehát egyáltalán nem tudom, 

miről beszélünk. 

 

Balogh Csaba: Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előirányzat-

átcsoportosítás. Felelős: intézményvezető, forrás: saját költségvetésű források dologi előirányzata, 

határidő: azonnal. 

 

dr. Pintér György: Bocsánat, én ott akadtam el, hogyan lehet szabad maradványa egy intézménynek? 

Mert ez azt jelenti, hogy van szabad maradvány, márpedig szerintem nem lehet szabad maradványa 

egy intézménynek. 

 

Erdős Ágnes (Településellátó Szervezet gazdasági igazgató-helyettes): Miért nem lehet? 

 

dr. Pintér György: Mert az megy vissza. Egyszerűen nem vihető tovább, az ki van nullázva. Ez nem 

olyan, mint egy cégnél.  

 

Pappné Pattke Mária Éva: Pénzmaradványa az Önkormányzatnak van. 

 

dr. Pintér György: Azt tudom mondani, hogy az e tárgyban kiküldött anyaggal kapcsolatban javasolja 

a Hivatalnak, hogy a testületi ülésig szöveges határozati javaslatot készítsen. Aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

 

137/2022. (IX. 27.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

javasolja a Gödi Polgármesteri Hivatalnak „A Településellátó Szervezet beruházási feladatokon 

és kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítási kérelme” című előterjesztés írásbeli határozati 

javaslattal történő kiegészítését.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal  

 

6) Javaslat a Gödi Termálstrand téli nyitvatartási idejének módosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester   

 

Balogh Csaba: A termálstrand kapcsán merült fel az a lehetőség, hogy a rezsicsökkentésekkel együtt 

csökkenteni kellene a nyitvatartási időt, az esti órákat lejjebb szűkítve a téli időszakban, illetve hétfőn 

nincsen akkora kihasználtsága a helynek, akkor is érdemes bezárni a strandot. 

 

dr. Pintér György: Amit hiányolok, hogy nem lett kimutatva a hatékonyság növelése, vagy növekedése 

miben fog megnyilvánulni. 

 

Balogh Csaba: Valószínűleg ezt utólag fogjuk tudni kimutatni.  
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Erdős Ágnes: Közel egymillió forintot jelentene a munkabérben és hogyha a szaunáinkat zárva tartjuk, 

akkor közel hárommillió forint az októbertől decemberig tartó időszakra. Illetve Vácon bezárt a strand 

és már versengés van a szabad helyeinkre.  

 

dr. Pintér György: Az egyik az, hogy mennyivel nő a bevétel, mert fogalmam sincs, illetve, hogy 

mennyire szorítja ki a helyieket. 

 

Erdős Ágnes: Nem szorítja ki a helyieket, mert a fennmaradt helyekre vannak a versenyzők.  

 

dr. Pintér György: Itt ez az előterjesztés, fogadja el a testület, hogy hétfőn legyen zárva. Tehát, ha ez 

megszavazásra, és ott pedig kiadásra kerül, akkor azt lehet mondani, hogy az egy pótlólagos további 

bevétel. A szauna leállítása abszolút logikus. Szerintem a szabadságokat is érdemes beleírni, mert az is 

valamilyen módon forintosítható. Tehát azt mondom, hogy én a magam részéről elfogadhatónak 

tartom azt, hogy részlegesen csökkenjen a nyitvatartás,  

 

Szilágyi László: Ide kapcsolódóan, a megyei jogú városok tekintetében várhatóan lesz valami 

támogatás a rezsivel kapcsolatosan. Azt gondolom, hogy a későbbiekben az önkormányzatokat is 

valamilyen módon segíteni fogja az állam, viszont célszerű lenne a Hivatalnak elkészíteni egy olyan 

kimutatást, hogy mit tesz meg az Önkormányzat annak érdekében, hogy a rezsit egy kicsit visszafogja 

és hogyha ténylegesen megjelenik az állam részéről egy ilyen támogatási forma, akkor mi ezzel 

tudunk a megfelelő irányba mozdulni. 

 

dr. Pintér György: Jó, akkor javasoljuk az előterjesztést kiegészíteni, valamint a Hivatal részéről a 

szükséges információkat pedig az anyag mellé tenni, és úgy a testület elé terjeszteni. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

 

138/2022. (IX. 27.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

javasolja a „Javaslat a Gödi Termálstrand téli nyitvatartási idejének módosítására” című 

előterjesztés kiegészítését a tervezett költségcsökkentésre és a tervezett bevételre vonatkozó 

adatokkal. 

 

Felelős: TESZ igazgató 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal  

 

7) Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Az előterjesztés külön napirendi pontként történő tárgyalására nem került sor, tekintettel a „Javaslat a 

Településellátó Szervezet 2022. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására” című 

napirendi pont keretében elhangzottakra.  

 

8) Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Nem szeretném kiegészíteni semmivel, ez egy technikai szavazás, elfogadásra 

javaslom.  

 

dr. Pintér György: Jó. Szerintem is technikai szavazás.  
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Bagyinszki Julianna: A rendelet-tervezet 3. §-a nem csak technikai és az nem a beszámolóból nyert 

adat, hanem az SZMSZ szerinti módosítás. 

 

dr. Pintér György: Akkor azt javaslom, hogy ne szavazzunk a 3. §-ról, mert nem a mi hatáskörünk. 

Alapvetően arról szól az előterjesztés, hogy a rendészeti létszámot 3 fővel csökkenti a Képviselő-

testület. Jó, akkor 3. § nélkül teszem fel szavazásra. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze.  

 

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

 

139/2022. (IX. 27.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

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

 

„Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (…) önkormányzati rendelete 

Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 14/2022. (VII. 7.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

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: 

1. § 

(1) A Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 14/2022. (VII. 7.) önkormányzati 

rendelet 2. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének) 

„a) Költségvetési bevételi főösszegét 4 254 084 ezer forintban 

b) Költségvetési kiadási főösszegét 6 116 477 ezer forintban 

c) Költségvetési egyenlegét (a)-b)) -1 862 393 ezer forintban 

d) Belső finanszírozásának bevételi összegét 2 192 915 ezer forintban (előző évi 

pénzmaradványok 2022. évi költségvetési tervezetben igénybe vett összege) 

e) Külső finanszírozásának kiadási összegét 330 522 ezer forintban állapítja meg.” 

(2) A Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 14/2022. (VII. 7.) önkormányzati 

rendelet 2. § (2)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(2) A költségvetés főösszege 6 446 999 ezer forint. 

(3) Működési hiány 1 944 731 ezer forint, a felhalmozási hiány 128 724 ezer forint. 

(4) A belső finanszírozás bevétele 2 192 915 ezer forint. 

(5) A külső finanszírozás kiadása 330 522 ezer forint. 

(6) A belső és külső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a működési és felhalmozási hiányt és a 

külső finanszírozás kiadásait.” 

2. § 

(1) A Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 14/2022. (VII. 7.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 14/2022. (VII. 7.) önkormányzati 

rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 14/2022. (VII. 7.) önkormányzati 

rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
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(4) A Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 14/2022. (VII. 7.) önkormányzati 

rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 14/2022. (VII. 7.) önkormányzati 

rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 14/2022. (VII. 7.) önkormányzati 

rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 14/2022. (VII. 7.) önkormányzati 

rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 14/2022. (VII. 7.) önkormányzati 

rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 14/2022. (VII. 7.) önkormányzati 

rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) A Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 14/2022. (VII. 7.) önkormányzati 

rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) A Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 14/2022. (VII. 7.) önkormányzati 

rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) A Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 14/2022. (VII. 7.) önkormányzati 

rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

(13) A Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 14/2022. (VII. 7.) önkormányzati 

rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

(14) A Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 14/2022. (VII. 7.) önkormányzati 

rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

(15) A Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 14/2022. (VII. 7.) önkormányzati 

rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 

(16) A Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 14/2022. (VII. 7.) önkormányzati 

rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 

(17) A Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 14/2022. (VII. 7.) önkormányzati 

rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. 

(18) A Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 14/2022. (VII. 7.) önkormányzati 

rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. 

(19) A Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 14/2022. (VII. 7.) önkormányzati 

rendelet 23. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 
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1. melléklet 
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2. melléklet 
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386 
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3. melléklet 



388 



389 
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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 



397 

11. melléklet 
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12. melléklet 
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13. melléklet 
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14. melléklet 



401 

15. melléklet 



402 

16. melléklet 



403 

17. melléklet 



404 

18. melléklet 



405 

19. melléklet 

” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 
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9) Beszámoló az önkormányzati rendészeti szerv 2022. I. féléves munkájáról 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Nem nagyon szeretném kiegészíteni. Külön-külön számolt be a két közterület-

felügyelő. Elfogadásra javaslom. 

 

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

 

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

 

140/2022. (IX. 27.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

elfogadja az Önkormányzati Rendészeti Szerv 2022. év I. félévére vonatkozó beszámolóját. 

(A beszámoló ezen határozat mellékletét képezi.)  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

 

Melléklet a …/2022. (…) Ök. határozathoz:  
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410 



411 



412 



413 



414 



415 



416 

” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 
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10) Gyermekvédelmi rendelet térítési díjainak felülvizsgálata 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Igény merült fel arra, hogy differenciáljuk, illetőleg húzzuk szét ezeket a sávokat, 

amikről döntött a Képviselő-testület. Nagyon röviden annyi, hogy 100 ezer forint/fő jövedelemig 

voltak a sávok. Voltak, akik ezt nehezményezték. Kimaradt egy nagyon lényeges dolog, amire a helyi 

rendeletünk külön utal, tehát egy utalószabállyal kihivatkozik a gyermekvédelmi törvény megfelelő 

passzusának megfelelő pontjára, hogy soha, de soha nem haladhatja meg az 1 főre jutó jövedelem 25 

százalékát, illetőleg, hogyha ingyenes étkezésben részesül, akkor a 20 százalékát. Erről többet nem 

szeretnék beszélni. A bölcsődével is egyeztettünk, nekik is könnyebb lenne.  

 

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

 

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

 

141/2022. (IX. 27.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

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

 

„Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2022. (…) önkormányzati rendelete 

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

módosításáról 

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

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

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

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

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

melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

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

3. § 

E rendelet rendelkezéseit 2022. szeptember 1-től kell alkalmazni. 

 

 

 

 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 
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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, 

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

foglaltak figyelembevételével - állapítja meg. 

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

az irányadók. 

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

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

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

soron következő havi gondozási térítési díja 50% mértékben csökken. 

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

gondozási térítési díj nem számítható fel. 

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

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

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

a) 50.000 Ft alatt helyezkedik el, nincs gondozási térítési díj fizetési kötelezettség 

b) 50.001 Ft és 75.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 200 Ft/fő/nap 

c) 75.001 Ft és 100.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 500 Ft/fő/nap 

d) 100.001 Ft és 125.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 700 Ft/fő/nap 

e) 125.001 Ft és 150.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 1.000 Ft/fő/nap 

f) 150.001 Ft és 175.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 1.200 Ft/fő/nap 

g) 175.001 Ft és 200.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 1.500 Ft/fő/nap 

h) 200.001 Ft és 220.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 1.800 Ft/fő/nap 

i) 220.001 Ft felett a fizetendő díj: 2.000 Ft/fő/nap 

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

Gyvt. 150. § (3) bekezdésének 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”” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 
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11) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Tóth János jegyző  

 

dr. Kármán Gábor: Volt egy belső ellenőrzés 2020-ra vonatkozóan, és tulajdonképpen a további 

részletszabályok kidolgozására kérték fel az Önkormányzatot, illetőleg további pontatlanságok javítása 

szerepel benne. Belekerült még, hogy kik lehetnek a határozat végrehajtásáért felelős személyek. 

 

Balogh Csaba: Most már látom, miért említette elnök úr, hogy nem tettem még javaslatot Szilágyi 

László pozíciójának pótlására. Én Andrejka Zombort javasoltam, csak az előterjesztésbe nem került 

bele. Több belsős tagnak kell lennie a bizottságban, mint külsősnek és mielőtt törvényességi felhívást 

kapnánk, ezért azt javaslom, hogy ezt töltsük föl minél gyorsabban. Ezt a módosítást remélem, 

befogadja aljegyző úr. 

 

dr. Kármán Gábor: Persze.  

 

dr. Pintér György: Én szívem szerint nem szavaznék most erről, ahogy a Hivatal SZMSZ-éről sem. 

Nincs konkrét aggályom, elkezdtem olvasni, és szerintem ezeket most végig kéne gondolni egyesével.  

 

Mészáros Tamás (önkormányzati koordinációs osztályvezető): A bizottsági tag megválasztásánál nem 

elég csak a függeléket módosítani, külön normatív határozatot kell hozni a bizottsági tag 

megválasztásáról, amellett, hogy nyilván az SZMSZ megfelelő függelékében is át kell vezetni a 

módosítást.  

 

dr. Pintér György: Jó, akkor mondjuk azt, hogy a Bizottság nem hozott határozatot az SZMSZ-szel 

kapcsolatban.  

 

dr. Kármán Gábor: Javasolnám, hogy a rolleres előterjesztést vegye előre a Bizottság, mert jó lenne, ha 

azon még polgármester úr itt tudna lenni.  

 

dr. Pintér György: Kérem a Bizottság tagjait, szavazzanak.  

 

A Bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy következő napirendi pontként a 16. 

sorszámot viselő, „Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelem” című 

napirendi pontot tárgyalja.  

 

16) Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelem 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A mai VKB ülésen elég hosszasan tárgyalták a témát, hogy végül is akarja-e vagy nem 

akarja az Önkormányzat azt, hogy legyenek ilyen rollerek a város területén, és a VKB egyértelműen 

szerette volna. A másik része, hogy milyen árazást és milyen körülményeket szeretnénk biztosítani. A 

VKB a hármas határozati javaslatot fogadta el, tehát azt, hogy nem az Önkormányzat fizeti azoknak a 

kialakítását, hanem a Lime fogja majd a depópontoknál azt kialakítani úgy, hogy tábla is legyen, 

hogyha a burkolattal valami történik. Illetve a burkolathoz nem ragaszkodunk feltétlenül, hogyha van 

olyan hely, ahol nem lenne költséghatékony a kialakítása. Dönthet máshogy is a Képviselő-testület, ez 

volt a VKB javaslata, és ez volt az én javaslatom is. Én nagyon örülnék neki, hogyha a Pénzügyi 

Bizottság ezt támogatná. Fontos tisztázni, hogyha ezt elfogadja a Pénzügyi Bizottság, akkor ebben az 

is benne van, hogy a korábbi tevékenységét kompenzálni szeretné a vállalkozás. Megbeszéltük azt, 

hogy gyakorlatilag a behajtása a korábbi tevékenységnek, az nem lenne megvalósítható akkor, hogyha 

ő egyébként nem ajánlaná fel, nem lenne ilyen partneri az ő hozzáállása. Úgyhogy ezért is érdemes 

megtartani ezt a szolgáltatást, mert különben csak bottal üthetjük a nyomát. 

 

dr. Pintér György: Azt hadd kérdezzem meg, hogy a VKB-nak volt-e javaslata a 2. határozattal 

kapcsolatban a helyszínekkel, volt-e ott bármi módosítás, vagy egyéb?  
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Balogh Csaba: Nem volt módosítás. Felmerült az, hogy Pintér úr sokallja ezeknek a számát, hogyha 

Dunakeszihez hasonlítjuk, akkor valóban több helyszín van meghatározva, de minél nagyobb a szám, 

annál jobban el fog oszlani igazából a rolleres kihelyezések száma. Tehát nem az lesz, hogy egy 

helyen fog felgyülemleni.  

 

dr. Pintér György: Az előző VKB ülésen felmerült, az egész szabályozást úgy kell megcsinálni, hogy 

csak úgy lehessen szolgáltatást nyújtani, ha nem lehet büntetlenül eldobni bárhol a rollert. Tehát nem 

tudom, hogy milyen határozat született. Amit viszont nem igazán értek, lehet-e konkrét cégre döntést 

hozni, vagy pedig arról szól a történet, hogy itt közterület-használatról kell általános jellegű 

rendelkezéseket hozni. Tehát, hogy nekünk most rendeletet kell hozni, vagy ezzel a céggel kell valami 

üzleti megállapodásra jutni? 

 

Balogh Csaba: Ezt legutóbb is próbáltuk előadni, hogy kettő dolog megy párhuzamosan. Az egyik az 

az, hogy a rendelkezés, ami a közterület használatáról szól, azaz, ami nem vonatkozhat konkrét cégre, 

általánosnak kell lennie. Tehát bármelyik cég jön ide hozzánk, aki szeretné ezeket a depóhelyeket, 

egyenlő feltételekkel kell közöttük megversenyeztetni, vagy biztosítani nekik a helyet. A másik része, 

hogy a Lime jött ezzel az ajánlatkéréssel, tehát róla határozhat határozat formájában a Képviselő-

testület.  

 

dr. Kármán Gábor: Most jelen pillanatban nem arról kell dönteni, hogy merre induljunk. Nagyon sokat 

dolgoztunk vele, megpróbáltuk azokat a lehetséges irányokat fölvázolni, ami felé el lehet indulni. 

Minden egyes önkormányzat, akinél megjelentek, mint ahogy most mi is, loholtak a történések után. 

Ugyanez volt a helyzet náluk is, hogy elkezdték leszabályozni. Tehát párhuzamosan futnak a dolgok. 

Itt két dolog van, hogy az eddigi használatot kompenzálják, arra mindenképpen egy külön 

megállapodás kell, arra nincsen normatív szabályozás. A másik, amit szintén bele kell foglalni egy 

másik megállapodásba, hogy mi az, amiket ők vállalnak, hogy kialakítanak ezekből a depókból. Tehát, 

ilyen dokkolópontok. Balatonbogláron dokkolópontokat alakítottak ki, és nekünk is ezt érdemes 

megcélozni. Ami viszont Fülöp elnök úrnak volt az ötlete, hogy ami nincs leszabályozva, azt szabad, 

és akkor valahogy kerüljön bele a szabályozásba, hogy üzleti tevékenységet közterületen nem lehet. 

Tehát legyen egy ilyen általános szabály, hogy ezt nem lehet folytatni a külön engedély nélkül. Ezt be 

lehet majd vezetni, de ez már a következő kör lesz, hogy milyen tevékenységeket tilt meg ezzel 

kapcsolatban az Önkormányzat, miket köt engedélyhez, illetőleg hol lehet használni. Na, most jönnek 

a feltételek, és most ezekről kell dönteni. Én is azt látom életszerűnek, hogy a dokkolópontok 

kialakítása a legéletszerűbb. A lényeg az, hogy akárkik jelennek meg, csak azokat a dokkolópontokat 

használhatják, és ezeket bizony kőkeményen bele kell vinni a rendeletbe. Tehát olyan szabályozást 

kell belerakni a helyi rendeletünkbe, ami onnantól kezdve teljesen normatív, és bárki, aki ezzel 

kapcsolatban itt megjelenik, az csak így használhatja, csak ezeket a helyszíneket és módokat.  

 

dr. Pintér György: Valahogy számoljuk el az eddigieket, mert azért az nem korrekt, hogy fogja magát, 

jogszerűtlenül, joghézagot kihasználva, de azért a városképet nem egészen javítva üzemelteti ezt a 

rendszert. Én azt gondolom, hogy nekünk nem bizottsági feladatunk állást foglalt az e-rollerek igen 

vagy nem kérdésében. Nekünk az a dolgunk, hogy amennyiben igen, akkor ugye ott a pénzügyi, meg a 

jogi feltételeket milyen irányba próbáljuk gereblyézni. Az egyes határozat nem játszik akkor ilyen 

módon, mert abban nem fogunk állást foglalni. A kettest viszont megszavazta korábban a testület.  

 

dr. Kármán Gábor: Nem született erről testületi döntés.  

 

Balogh Csaba: Nem fogadta el végül a testület.  

 

dr. Pintér György: Tehát az első határozati javaslattal kapcsolatban nekünk nincs hatáskörünk. A 

másodikkal szintén. A harmadikkal kapcsolatban én erősen alulinformáltnak érzem magam, hogy a 

Lime vállal-e olyat, hogy a saját költségén 28 darab helyet kialakít. 

 

Balogh Csaba: Táblát helyez ki oda, és ha szükséges, akkor a terepet rendezi. 
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dr. Pintér György: A Képviselő-testület kijelöl 28 darab helyet és akkor hogyan tovább? A potenciális 

szolgáltató jelentkezik? Mert akkor hogyan kapcsolom össze az elméleti általános szabályozást a 

konkrét Lime-os ajánlattal? 

 

Balogh Csaba: Először szeretnénk az alapokat tisztázni. 5 négyzetméter területet meghatározunk 

ezeknél a depóknál, amit tábla jelez, és ott tudják lerakni csak az emberek a rollereket. 

 

dr. Pintér György: És azt mondom, hogy meghozzuk a rendeletet, a 28 darab 5 négyzetmétert 

kijelöljük, utána?  

 

dr. Kármán Gábor: Akkor azt fogjuk mondani, hogy ebből a 28 darabból választhatsz.  

 

dr. Pintér György: Jó, mert ez összefüggésben van a pénzügyi dolgokkal, mert akkor ugye az is egy 

kérdés, hogy akkor mi alapján fizet, mert a fizetést, ahogy néztem, az egyik változat a forint/hó/darab, 

a másik változat meg a depópontos, és ebből lehet egy hibrid változat, hogy ebből is egy kicsit, abból 

is egy kicsit. Ezt jeleztem a testületin is elég felháborodva, hogy a napi díjat fél perc alatt termeli ki. 

Úgyhogy kifejezetten nekem az a javaslatom, hogy darabra is, meg területre is. 

 

dr. Kármán Gábor: Azt is lehet.  

 

dr. Pintér György: Felkérhetjük, hogy vállalja a saját költségeit? Mi felkérhetünk egy konkrét céget? 

 

dr. Kármán Gábor: Felkérhetitek, az nem azt jelenti, hogy kötelezitek. Felkéritek őket, vagy vállalja 

vagy nem vállalja. Ha nem vállalja, akkor mondhatjuk, hogy szeretném, hogyha elmennének innen. 

Na, akkor is van egy jogszabályalkotási kötelezettség. Mert akkor a jogszabályba bele kell foglalni, 

hogy csak azok maradhatnak, és csak azok csinálhatják, akik kialakítják ezeket a dokkolópontokat.  

 

dr. Pintér György: Az egyik, hogy nem kíván állást foglalni a Bizottság a potenciális dokkolópontok 

tekintetében, mert ezt nem tartja szakmai kompetenciának. A másik, nem javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy olyan döntést hozzon, hogy saját költségen alakítsa ki szilárd burkolattal a 

nyilvántartott dokkolópontokat, és akkor javasoljuk, hogy kérje fel a céget.  

 

dr. Kármán Gábor: Akkor a hármas határozatot javasoljátok.  

 

dr. Pintér György: Na, de most ne haragudj, kijelölünk egy füves területet, oda milyen burkolatjelet 

teszel ki? A helyeknek csak maximum harmada burkolt.  Van 28 hely, abból mondjuk 6 burkolt. 

Akkor mi van a többi 22-vel? Bent voltam a Blaha környékén. Ott egy 25 centis csíkokkal körbefestett 

téglalapba bele volt rajzolva az e-rollernek az ikonja. Ott tiszta beszéd. Festett burkolatjel a zöld 

gyepen, hogy néz ki? 

 

dr. Kármán Gábor: Akkor kivesszük azt, hogy festett burkolatjel. Maradjon jelölőtábla. 

 

dr. Pintér György: Jó. Elhangzott, hogy egy hibrid rendszer legyen, mondjuk 1000 forint/ nap és 1000 

forint/dokkolópont. Ugye visszamenőleg nem volt dokkolópont, kifizeti egy évre, vagy másfél évre a 

nem létező dokkolópontok használatát. Mondjuk megérné, mert az útkereszteződésben eldobott roller 

azért legalább ilyen izgalmas volt. Tehát, nem javasoljuk a testületnek a szilárd burkolatot, nem 

kívánunk állást foglalni az igen/nem kérdésében. A hibrid rendszert javaslunk. A díjszabás a városban 

aktuálisan használt rollerek száma, illetve a dokkolópontok száma alapján kerüljön kidolgozásra. A 

jegyző dolgozza ki a fenti instrukciók alapján a közterület használatáról szóló rendelet módosítását, 

majd ennek alapján a rendelet hatályba lépését követő 30. napig készítse el, és onnantól folytatódik a 

mondat. Aki így elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

 

A Bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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142/2022. (IX. 27.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Lime Technology Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cg. 07-10-001584., adószám: 

27420322-2-07.) közterület használatára vonatkozó kérelmével kapcsolatban javasolja a 

Képviselő-testületnek, 

 

a) kérje fel a Lime Technology Kft.-t, hogy vállalja saját költségén – figyelemfelhívás 

céljából – a könnyű közlekedési eszközök tárolási pontjai helyszíneinek jelölőtáblákkal 

történő ellátását. 

b) hogy a díjszabás a városban aktuálisan használt rollerek száma, illetve a dokkolópontok 

száma alapján kerüljön kidolgozásra. 

c) kérje fel a jegyzőt, hogy készítse el a 2021. június 17-től díjmentesen használt 

önkormányzati közterületek kompenzációjára vonatkozó megállapodás-tervezetet. 

d) kérje fel a jegyzőt, hogy a fentiekre figyelemmel dolgozza ki a közterület használatáról 

szóló rendelet módosítását, majd ennek alapján a rendelet hatályba lépését követő 30. 

napig készítse el a közterület használatára vonatkozó, valamint a kialakítandó tárolási 

pontok helyszíneiről szóló megállapodás-tervezetet, melynek során folytasson 

egyeztetést a Lime Technology Kft. képviselőjével. 

 

Egyebekben nem kíván állást foglalni a közterület használatára vonatkozó kérelem további 

kérdéseiben.  

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

Szünet. 

 

12) Javaslat a Gödi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés tárgyalására nem került sor.  

 

13) Tájékoztatás a 2021. évben elvégzett belső ellenőrzésekkel kapcsolatos beszámolók 

vonatkozásában 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Szendrei-Mikó Zoltán (belső ellenőr): Az előterjesztésben foglaltakat nem szeretném kiegészíteni. 

Szerintem ott eléggé részletesen le van írva, illetve a mellékleteiben is. A májusban kért beszámolókat 

behoztuk előterjesztés formájában. Az intézkedési tervekben foglalt feladatok, illetve az abban 

megjelentek, azok többnyire már végrehajtásra kerültek. Van még pár olyan intézkedés, illetve olyan 

feladat, ami javaslattal érintett volt, amelyeknek a végrehajtása folyamatosan történik. 19 ellenőrzés 

volt a tavalyi évben, és az abban foglaltakkal kapcsolatban készült beszámoló.  

 

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

 

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

 

143/2022. (IX. 27.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  
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úgy dönt, hogy javasolja a melléklet szerinti, a 2021. évben elvégzett belső ellenőrzésekkel 

kapcsolatos intézkedési tervekben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról szóló 

beszámolók vonatkozásában a tájékoztatás elfogadását.  

 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
 

Melléklet a 143/2022. (IX. 27.) PEKJB határozathoz:  
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14) 2023. évi költségvetés kötelező és önként vállalt elemeinek meghatározása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Szilágyi László: Az előterjesztés egyértelműsítené azt, hogy amikor a költségvetés készül, mi a 

kötelező feladat, mi az, amire állami támogatás érkezik, illetve az önként vállalt feladatok felsorolása. 

A határozatok egy kicsit azt gondolom, hogy már előrevetítik azt, hogy egyfajta megszorítás várható a 

városban, amit nem igazán javasolnék. 

 

dr. Pintér György: Én ezt egyértelműen fontosnak gondolom, jó dolognak. Megkezdődött a szálazás a 

kötelező és nem kötelező feladatok között, és ugyanez volt nekem is az egyik első dolog, hogy ha már 

Pénzügyi Bizottság kap előterjesztést, akkor boldog örömmel vennék, hogyha számszerűsítve 

lennének a dolgok. Megkérdeztem volna polgármester urat, hogy Walter Béla úr szerződése él-e még, 

hiszen a költségvetés elfogadásának egyik feltétele volt, hogy az egyik kommunikációs ember 

szerződését megszüntetik, ami szintén milliós kiadás. 

 

Lenkei György: Konkrétan az Albérlők Házánál arról van szó, hogy ez körülbelül pár millió forint. Ez 

esetben szó sincs négy lakásról, amiről az előterjesztő nyilatkozott. Négy helyiség van, maximum egy 

WC, zuhanyzó, burkolatlan helyiséggel. Ugyan 30 ezer fő alatt nem kötelező a hajléktalanszálló, vagy 

ilyen fokú gondoskodás a hajléktalanokról, viszont, ha ezt nem tesszük, akkor nappali melegedőt 

kötelesek vagyunk fönntartani. Tehát sokkal többe kerülne a fönntartása egy kötelezőnek, mint egy 

nem kötelezőnek. Dacára annak, hogy ez nem kötelező, azt javaslom, mindenképpen nyilatkozzunk 

arról, hogy a jövőben ezt fenn akarjuk tartani. A másik, hogy a vérvételt mindenképpen továbbra is 

fenn kellene tartani. Ez a városnak olyan minimális összegébe kerül, hogy havonta körülbelül 200 ezer 

forintról beszélünk.  

 

Erdős Ágnes: Átszervezést terveztünk, mert a konyhai dolgozóink jelenleg több konyhán is dolgoznak, 

tehát két óvodában is van TESZ-es alkalmazott. 

 

Garai Győző: 41 konyhai dolgozót finanszíroz az állam, ami azt jelenti, hogy nem kell megválni 

konyhai dolgozótól, viszont a racionalizálás célja az volna, hogy annyi konyhai dolgozót 

alkalmazzunk, annyi órával, hogy azt mind állami finanszírozásban meg tudjuk oldani, és ne a város 

költségvetését terhelje.  

 

dr. Pintér György: Vannak dolgok, amik a válságtól függetlenül is végiggondolandók, hogy 

optimalizáljuk az állami forráslehetőségeket. Tehát kifejezetten pozitívnak tartom. Azokat az 

összegeket kéne táblázatba szedni, amik akár a későn elfogadott költségvetés, vagy bármi egyéb külső 

tényező miatt, benne vannak a költségvetésben, de az idén nem lesznek végrehajtva. Meggyőződésem, 

hogy 100 milliós nagyságrendben vannak ilyen tételek.  

 

Szilágyi László: Meg kéne próbálni valahol bevételeket növelni, illetve támogatásokat elcsípni. Az 

előterjesztéssel kapcsolatosan az Önkormányzati Rendészeti Szerv egy fővel megjelenik. Ha jók az 

információm, az azért egy fő, mert kötelező a köztérfigyelő kamerák üzemeltetéséhez. Viszont azt 

gondolom, hogyha esetleg megnövekednek a szabálytalanságok, akkor egy fővel ezt nem fogjuk tudni 

megoldani. Akartok egyáltalán határozatot hozni ebben az ügyben? 

 

dr. Pintér György: Szerintem igen. Én ezekkel kapcsolatban azt gondolom, egyrészt hozzunk egy 

olyan határozatot, hogy a területeknek a várható 2023. évi költségét próbálják forintosítani. A másik, 

hogy az idei költségvetésben szereplő és várhatóan fel nem használt tételek kerüljenek összegyűjtésre. 

A harmadik pedig, hogy alapesetben mekkora működési hiány lenne. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A Bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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144/2022. (IX. 27.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

kéri, hogy 

 

1) az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak éves szintű költségei kerüljenek 

számszerűen meghatározásra. 

2) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe betervezett, de fel nem használt 

előirányzatok kerüljenek összegyűjtésre és kimutatásra. 

3) kerüljön bemutatásra a 2023. évi költségvetés várható hiányának összege. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal  

 

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

kérelme 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Szilágyi László: Az adott előterjesztés lényege, hogy a Dunakanyar Építő Kft. a gödi 6601/1-es 

helyrajzi számú ingatlanon 58 lakásos társasházat alakít ki. A társasház működéséhez szükséges a 

jelenlegi rendelkezésre álló nyomvonalon vízbekötés bővítése, és a határozat arról szól, hogy 

gyakorlatilag egy szolgalmi jog kerül alapításra, és ezért kártérítési összeg kerül megállapításra. 

 

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

 

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

 

145/2022. (IX. 27.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

az ingatlan-nyilvántartásba a Göd belterület 6868 hrsz. alatti ingatlan terhére, a Göd belterület 

6601/1 hrsz. alatti ingatlan javára a Göd belterület 6868 hrsz.-ú ingatlan II. jelű 9 m2 

alapterületű részére 261 200.- Ft, azaz kettőszázhatvanegyezer-kettőszáz forint kártalanítási 

összeg, mint ellenérték fejében vízvezetési telki szolgalomi jogot alapít. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a záradékolt változási vázrajz rendelkezésre állását követően a 

telki szolgalmi jogot alapító megállapodás és a vázrajz aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 
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17) A Mészáros és Mészáros Zrt. deponálásra alkalmas terület iránti kérelme  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

Szilágyi László: Előzményekbe nem mennék bele. A Mészáros és Mészáros Zrt. a Samsungnak épít 

szennyvízvezetéket és a várost megkereste, hogy deponálásra alkalmas területtel rendelkezik-e, két 

hónapra szeretne bérelni egy területet. Korábban ez már a testület előtt volt, viszont a testület úgy 

döntött, hogy a Hivatal vizsgáljon meg további helyszíneket, ami nem fogja annyira zavarni a környék 

lakosait. A Hivatal a beütőpálya helyszínét javasolja elfogadásra. A határozati javaslatban nem látom, 

hogy milyen összeggel. Itt most úgy látom, hogy akkor a Pénzügyi Bizottságnak kellene valahogy 

kitalálni, hogy mennyi lehet a bérleti díj. 

 

dr. Pintér György: Tehát akkor ez is hiányos. 

 

Szilágyi László: A határozati javaslat fölött három helyszínnek a bérleti díja megjelölésre került.  

 

dr. Kármán Gábor: A VKB tárgyalta ezt, és 5 millió forint/hó javaslatot tett. 

 

dr. Pintér György: Három hónapra kérjünk egymillió forintot, mondjuk. Ez áfa, vagy áfa nélkül? 

Akkor azt viszont kérjük, hogy tisztázza a Hivatal, hogy van-e esetleg áfa. Jó, akkor az egymillió 

forintot szavazza meg most a Bizottság. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

 

146/2022. (IX. 27.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

  

megvizsgálta a Mészáros és Mészáros Zrt. (8086 Felcsút, Fő utca 65., cg. 07-10-001584., 

adószám: 27420322-2-07.) ingatlan bérletére vonatkozó kérelmét és az alábbiak szerint határoz: 

A Göd, külterület 018/5 hrsz.-ú „kivett golfpálya” megnevezésű, 18.305 m2 nagyságú ingatlanból 

250 m2 nagyságú területet szándékában áll bérbe adni 2022. december 31-ig, összesen 1.000.000.- 

Ft bérleti díj ellenében. 

 

Amennyiben a kérelmező elfogadja a fent nevezett összegű bérleti díjra vonatkozó ajánlatot, 

felkéri a jegyzőt, hogy készítse el az ingatlan bérbeadására vonatkozó megállapodást. 

 

Felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 
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18) Javaslat a 206/A hrsz.-ú ingatlan tetőterének egy részére vonatkozó bérleti szerződés 

módosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Szilágyi László: Röviden, a Telekom bérelt eddig egy adott helyiséget és szeretnék továbbra is bérelni. 

 

dr. Pintér György: Akkor most értékbecslést kell megrendelni. 3 évre? A levél az úgy szólt, hogy 4+4 

évre. 

 

dr. Kármán Gábor: Hát, azt nem lehet. Öt évre lehet maximum. 

 

dr. Pintér György: Akkor 3+2 évvel orvosolható a helyzet, vagy 4+1 évvel. Jó, akkor ezzel a 4+1 évvel 

felteszem szavazásra. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

 

147/2022. (IX. 27.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

megvizsgálta a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal 2016. 

május 13-án kötött és 2019. október 09-én módosított bérleti szerződés újabb módosítására 

vonatkozó kérelmét és az alábbiak szerint határoz: 

 

Göd Város Önkormányzatának tulajdonát képező 2131 Göd, Pesti út 81. sz. alatt található 206/A 

helyrajzi számú társasház tetőterében található 45,86 m2, valamint 6,98 m2 alapterületű 

helyiségeket fejállomás beltéri egységeinek üzemeltetése céljára Göd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 23/2018. (VII. 4.) önkormányzati rendeletének 44. § (3) bekezdése alapján 

szándékában áll további 4+1 évre bérbe adni a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan 

Működő Részvénytársaság (adószám: 10773381-2-44, statisztikai számjel: 10773381-6110-114-

01, cégjegyzékszám: 01-10-041928, székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) részére. 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy az ingatlanra vonatkozóan készíttessen értékbecslést és készítse el az 

ingatlan bérbeadására vonatkozó szerződés módosítást azzal, hogy azok elfogadásáról a 

Képviselő-testület dönt. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: a Képviselő-testület soron következő munkaterv szerinti ülése” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

19) Döntés művészeti alkotás felajánlásának elfogadásáról 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

dr. Pintér György: Adományként felajánlotta, nagyon hálásak vagyunk és sok millió forintba kerülne, 

mire ideszállítanánk és felállítanánk. Igazából én azt gondolom, hogy nekünk akkor van feladatunk, ha 

van elvi döntés, vagy egyáltalán szeretnénk. Azért ezzel feladatot húzunk a nyakunkba, meg van egy 

jó adag költsége a történetnek. Ráadásul köztéren felállítandó képzőművészeti alkotásokról 
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szakvéleményt kötelező kérni. De tényleg az a kérdés, hogy akarjuk-e valahova, csak ugye ez nem a 

mi bizottságunk története. Szerintem tényleg azt mondhatjuk, hogy ebben a fázisban még nem 

kívánunk állást foglalni, mert ha van valami olyan hely, amire azt mondjuk, hogy tényleg odaillik, 

akkor lehet.  

 

20) Javaslat a Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzési Sportági Szövetség támogatására  

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Virok-Ujlaki Anikó: Németh Gabriella gödi lakos fitneszversenyző megkereste a polgármester urat, 

hogy kijutott a mexikói világbajnokságra, és támogassa őt ebben a kiutazásban, mert a sportági 

szövetségnek nincs elegendő forrása az ő utazásának biztosításához. Polgármester úr 150 ezer forintra 

tett javaslatot, és a sportegyesületek, sportszakosztály támogatás sorról lehetne finanszírozni ezt a 

költséget. 

 

dr. Pintér György: Én ezt ebben a formában nem feltétlenül tartom támogatandónak. Jó, akkor 

felteszem az eredeti határozatot. Kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak.  

 

A Bizottság – 3 – tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

148/2022. (IX. 27.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek nem javasolja elfogadásra az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzési Sportági Szövetség részére, Németh 

Gabriella gödi lakos versenyzőjük IF3 Felnőtt és Ifjúsági Világbajnokságon történő részvételéhez 

szükséges költségek finanszírozásához 150.000,-Ft azaz (százötvenezer forint) támogatást nyújt. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése tartalék előirányzatának 

Sportegyesületek, sportszakosztályok támogatása sora terhére 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

21) Járdaépítés a Bodza utca és a Határ utca között  

Előterjesztő: Andrejka Zombor képviselő 

 

Virok-Ujlaki Anikó: Itt a lakosokkal egyeztetett képviselő úr, hogy a Bodza utca és a Határ utca között 

egy ilyen zúzott köves járdát szeretnének kialakítani. Két oldalt betonszegéllyel és 10 centiméter 

vastagságban szeretnénk ezt a zúzott követ elhelyezni. Ehhez megjelölte forrásként képviselő úr a 

kolumbárium sorát a költségvetési rendeletnek, illetve a körzetes keretét. 

 

Szilágyi László: Pont a Beruházási Osztály küldte, hogy milyen járdafelújítási pályázatokra adjunk be 

támogatási kérelmet Pest Megyéhez, és logikus lett volna erre is támogatást beadni. Mindenféleképpen 

javaslom, hogy Pest Megyétől kérjük el ennek a támogatási összegét. 

 

Virok-Ujlaki Anikó: Illetve itt a Vízműveknek is kell az engedélye, már hozzájárultak ehhez a zúzott 

köveshez, de az ő szakfelügyeletüket is kell kérni a munkák során. Úgyhogy ez kicsit bonyolultabb.  
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dr. Pintér György: A zúzott követ nehéz karbantartani. Egy idő után az elkezd gazosodni. Ha idén nem 

is építjük meg a kolumbáriumot, egyrészt tervezzük, másrészt meg a ravatalozó felújítását szerintem 

részben, egészben tovább kéne folytatni. A VKB mit döntött? 

 

Virok-Ujlaki Anikó: Támogatták.  

 

dr. Pintér György: Akkor felteszem az eredeti határozati javaslatot szavazásra. Kérem a Bizottság 

tajgait, hogy szavazzanak.  

 

A Bizottság – 2 – nem, – 1 – tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

149/2022. (IX. 27.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek nem javasolja elfogadásra az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy támogatja a Göd, Bodza utca és a Határ utca (Jegenye utca vége) között, zúzottköves 

stabilizálással ellátott gyalogos járda megépítését. 

 

Forrás: 2022. évi költségvetési rendelet Beruházási feladatok előirányzat 37. Kolumbárium soráról 

3 M Ft, valamint a fennmaradó összeg a képviselői 4. körzetes keret terhére. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

22) Javaslat a Göd 05/14 hrsz.-ú kivett út, árok megnevezésű ingatlan értékesítésével összefüggő 

elővásárlási jog gyakorlására  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Mészáros Tamás: Tehát röviden arról szól az előterjesztés, hogy a Dunamenti Termelő és Szolgáltató 

Szövetkezet felszámolása zajlik, aminek tulajdonában vannak ingatlanok Gödön. Egy ilyen 

Felsőgödön található, kicsivel több mint egy hektáros kivett út és árok. Mivel helyi jelentőségű 

természetvédelmi területről van szó, ezért az Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg: A felszámoló 

ezzel kapcsolatban megkereste az Önkormányzatot, a vonatkozó árverést lefolytatta, ahol a 

legmagasabb ár nettó 195 ezer forintban került megállapításra, és most az a kérdés, hogy az 

Önkormányzat ilyen összegért kíván-e élni az elővásárlási jogával ezen terület tekintetében.  

 

dr. Pintér György: Jó, szerintem 200 ezer forint, és akkor be vagyunk védve, hogy ott valaki nekiálljon 

ingatlannal beépíteni. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

 

150/2022. (IX. 27.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 
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„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Gödi Dunamenti Termelő és Szolgáltató Szövetkezet „v.a.” (székhely: 2131 Göd, Nemeskéri-

Kiss Miklós út 33., cégjegyzékszám: 13 02 050027) tulajdonában álló Göd 05/14 helyrajzi számú 

„kivett út, árok” megnevezésű, 1.0607 ha területű, helyi jelentőségű természetvédelmi területnek 

minősülő ingatlanra vonatkozóan az ismert nettó 195.000, - Ft összegű vételi ajánlat tekintetében 

élni kíván a jogszabály szerint megillető elővásárlási jogával a vagyonrendezési eljárás során.  

 

Amennyiben az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat elfogadásra kerül, úgy 

felhatalmazza a polgármestert a fenti ingatlan adásvételéről szóló szerződés aláírására. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének „feladattal nem terhelt tartalék” 

előirányzata  

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

23) Javaslat a Gödi Sportegyesületnek nyújtott támogatás 2022. I. félévi elszámolásáról szóló 

beszámoló elfogadására  

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

dr. Pintér György: Anikó, ezt ti átnéztétek, ugye?  

 

Virok-Ujlaki Anikó: Igen.  

 

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

 

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

 

151/2022. (IX. 27.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 

 

úgy dönt, hogy elfogadja a Gödi Sportegyesület (GSE) részére nyújtott 2022. évi támogatás első 

félévére vonatkozó pénzügyi elszámolását.  

 

Forrás: Az Önk. 2022. évi költségvetési rendeletének Működési célú pénzeszközátadások GSE 

támogatás sora 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

24) Javaslat kereset előterjesztésére ügyféli jogállás megállapítása tárgyában hozott 

közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

dr. Kármán Gábor: Nagyon rövid leszek. Kondorosi Mátyás és Nyitrai Judit segítette ezt az 

előterjesztést, úgyhogy szerintem ez önmagában garancia. A gödi Önkormányzatot elutasították azzal, 

hogy nem vagyunk ügyfelek, mi az ügyfélminőség megállapítását kértük. Mivel ez ellen pert 
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szeretnénk indítani, benne van az SZMSZ-ben is, hogy ahhoz viszont testületi döntés kell, ezért most 

megy a testület elé a határozati javaslat. 

 

dr. Pintér György: Jó. Kérjük az előzményekkel kiegészíteni vagy azt javasoljuk, hogy csak az 

előzmények megismerése után tárgyalhassa a testület.  

 

dr. Kármán Gábor: Ezzel azt mondja ki a Bizottság, hogy akkor eláll a perctől, mert van egy 

benyújtási határidő.  

 

dr. Pintér György: A Bizottság az előzmények ismerete nélkül nem tud állást foglalni az ügyben. Aki 

ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

 

152/2022. (IX. 27.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a) felkéri a „Javaslat kereset előterjesztésére ügyféli jogállás megállapítása tárgyában 

hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt” című napirendi pont 

előterjesztésének készítőjét, hogy az ügyre vonatkozó előzményiratokkal egészítse ki az 

előterjesztést.  

b) az előzmények ismerete hiányában nem kíván döntést hozni a „Javaslat kereset 

előterjesztésére ügyféli jogállás megállapítása tárgyában hozott közigazgatási határozat 

felülvizsgálata iránt” című napirendi pont előterjesztésében szereplő határozati 

javaslatról. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

25) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. „v.a.” vezető tisztségviselőjével összefüggő kérdések 

tisztázása  

Előterjesztő: Hives Gábor képviselő 

 

A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés tárgyalására nem került sor.  

 

dr. Pintér György: Kérem, szavazzunk a zárt ülésről.  

 

A Bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalására zárt ülést 

rendelt el:  

 

26) Javaslat polgári védelmi eszközbeszerzések tárgyú beszerzési eljárások lezárására (zárt ülés)  

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

27) A Gödi Körkép főszerkesztői munkakörére kiírt pályázati felhívásra érkezett pályázatok 

elbírálása (zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

28) Adásvételi kérelem a Göd 38 hrsz.-ú természetben Göd, József Attila utca 1. szám alatti 

ingatlanra (zárt ülés)  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
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29) Javaslat a 2021. évi praxistámogatások elszámolásának és a 2022. évi szerződés tervezetének 

elfogadására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

30) Tájékoztatás Göd Város Önkormányzat részére vagyonbiztosítási szolgáltatások ellátásával 

kapcsolatban (zárt ülés)  

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

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

napirendi pontok tárgyalását. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 dr. Pintér György Pappné Pattke Mária 

 elnök bizottsági tag 

  jegyzőkönyv-hitelesítő 


