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Ügyiratszám: 09/138-30/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 29. napján 09:00 

órakor kezdődő, munkaterv szerinti – nyílt – ülésén a 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 és tisztelettel köszöntök mindenkit a szeptember 29-i munkaterv szerinti 

ülésen. A Képviselő-testület határozatképes 10 fővel. Fülöp Zoltán képviselő és dr. Pintér György 

képviselő előre jelezte távolmaradását. Levenném napirendről a FIX-MED Egészségügyi Bt. 

alkalmazásában lévő dr. Vadász Tímea ügyét, felmondása miatt már tárgytalanná vált az előterjesztése. 

Másik levételre javasolt a művészeti alkotás felajánlásáról szóló előterjesztés, ugyanis a művészeti 

alkotáshoz (elhelyezésére alkalmas helyszínek számbavételéhez) helyszíni szemlét kell tartanunk, 

továbbá a golfpálya kezelési és intézkedési terve. Az egyebek között előkerült egy önkormányzati 

vagyonbiztosítási döntés, zárt ülés, azt a végén tartanám. Az egyik sürgős előterjesztés a Samsung 

katasztrófavédelmi eljárás ügyféli jogviszony elutasításának peres megtámadása, illetve a talajvíz 

minőségének vizsgálatáról szóló előterjesztést. A Polgármesteri Hivatalban a hatékonyságon dolgozom. 

A Nemzeti Vágtára a sorsolás megtörtént, hétvégén lesz a verseny a Hősök terén. Kistérségi ülésen 

vettem részt, ahol az elmondottak alapján, Dunakeszin is magas rezsidíjakkal számolnak, igaz nekik 

korszerűsített épületeik vannak. Végszóként a Norvég Alap által támogatott Kincsem Udvarház 

felújításával kapcsolatban remélem, a következő testületi ülésen be tudom hozni a javaslataimat. Kérem 

a képviselőket, hogy szavazzunk a napirend elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pontok tárgyalását: 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Fogorvosi praxis tulajdonjogának átruházása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

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

önkormányzati határozatokkal szembeni törvényességi felhívás 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

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

elfogadására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

4) A Településellátó Szervezet beruházási feladatokon és kiemelt előirányzatokon belüli 

átcsoportosítási kérelme  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

5) Javaslat a Gödi Termálstrand téli nyitvatartási idejének módosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester   

 

6) A Gödi Kincsem és Kastély Óvoda 2022/2023-as nevelési évre szóló óvodai munkaterve és 

az óvodák 2021/2022-es nevelési évről szóló beszámolója 
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Előterjesztő: Kertészné Antal Márta mb. hatósági osztályvezető 

 

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 

 

9) A Gödön működő általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester   

 

10) Beszámoló az önkormányzati rendészeti szerv 2022. I. féléves munkájáról 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

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

visszafizetési határidejének módosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

12) Gyermekvédelmi rendelet térítési díjainak felülvizsgálata 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

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

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

Előterjesztő: Tóth János jegyző  

 

14) Javaslat a Gödi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

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

vonatkozásában 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

16) 2023. évi költségvetés kötelező és önként vállalt elemeinek meghatározása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

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

kérelme 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

18) Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelem 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

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

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

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

módosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

21) Javaslat a Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzési Sportági Szövetség támogatására  

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

22) Járdaépítés a Bodza utca és a Határ utca között  

Előterjesztő: Andrejka Zombor képviselő 
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23) Javaslat a Göd 05/14 hrsz.-ú kivett út, árok megnevezésű ingatlan értékesítésével 

összefüggő elővásárlási jog gyakorlására  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

24) Javaslat kereset előterjesztésére ügyféli jogállás megállapítása tárgyában hozott 

közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

25) Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági tagjának (alelnökének) 

megválasztására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

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) „Salkaházi Sára Díj” adományozására javaslattétel (zárt ülés)  

Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök  

 

30) Tájékoztatás Göd Város Önkormányzat részére vagyonbiztosítási szolgáltatások 

ellátásával kapcsolatban (zárt ülés) 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Egyebek:  

 

I. Gödi talajvíz minőségének vizsgálata 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán VKB elnök 

 

II. Az Aradi Vértanúk Emléknapja alkalmából emlékkő állítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) Fogorvosi praxis tulajdonjogának átruházása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Dr. Petrik József 2023. február 1. napjával át kívánja ruházni praxisát dr. Khajehzadeh 

Shahrzad fogorvos részére, amihez a Képviselő-testület hozzájárulását kéri. A Pénzügyi Bizottság 

ülésén tárgyaltuk, ahol észrevettünk némi anomáliát. 

 

dr. Kármán Gábor: Észrevettük, hogy az angol-magyar fordításnál az állampolgárság tér el, miszerint a 

magyar fordításban magyar állampolgár szerepel, az angol fordításban iráni nemzetiség, ennek 

tudatában a magyar nyelv ismerete is kétséges. Kérte a Bizottság, tegyen egy nyilatkozatot arról a 

doktornő, hogy a magyar nyelvismeret és a magyar állampolgárság is rendben van. A másik 

észrevételünk az, hogy a két orvos között kötött szerződésben a felszerelés tulajdonjogának 
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bizonytalansága okoz gondot, mert a Bizottság hivatalos tudomása szerint azok javarészt önkormányzati 

tulajdonban vannak. Továbbá volt egy 30 000 forintos tartozás az Önkormányzat felé. 

 

Balogh Csaba: Kérlek, dr. Petri József, hogy beszélj a tulajdonjogokról.  

 

dr. Petri József: Tisztelt Testület, Aljegyző Úr! Amikor Gödre érkeztem, akkor a szerződésben volt egy 

30 000 forintos havi használati díj, amit az Önkormányzat felé kell rendeznem. A költséggel 

kapcsolatban van némi probléma, mert a rendelőben állagmegőrzés címszó alatt végeztem munkát, 

melyet számlával is tudok bizonyítani. Az előző jegyző úrral, Szinay Józseffel volt egy szóbeli 

megegyezésünk, miszerint az állagmegőrzési munkálatokba fektetett költséggel a bérleti díj arányosan 

csökkeni fog. Azóta ezt nem sikerült még tárgyalóasztal mellett megbeszélnünk. Az eszközpark 

alakulásáról, annak idején, amikor betöltöttem a körzetet, azt nyilatkoztam, hogy az eszközöket saját 

költségemen hozom, saját tulajdonom része. A 4 falon kívül minden eszköz, felszerelés a saját 

tulajdonom.  

 

Balogh Csaba: A felsorolt eszközök átruházásra kerülnek? Nincs leltárban az Önkormányzatnál? 

 

dr. Petri József: Az eszközök kerülnek átruházásra és nincs leltárban az Önkormányzatnál. 

 

Balogh Csaba: Szóbeli megállapodás nem létezik. 

 

dr. Petri József: Értem. Igaz, nagyon nehéz részemről bizonyítani. Szeretném rendezni, utalni fogom az 

összeget, csak vártam egy megállapodásra. 

 

Szilágyi László: A nyilatkozat megérkezett a Hivatalhoz? 

 

dr. Kolláth Balázs: Most készült el. 

 

Balogh Csaba: Kérem, Shahrzad doktornőt, hogy mutatkozzon be. 

 

dr. Khajehzadeh Shahrzad: Shahrzad vagyok, 3 évvel ezelőtt végeztem az egyetemen, 3 éve dolgozom. 

Picit beszélek magyarul, jobban értem, mint beszélem. Balassagyarmaton, Tiszacsegén, Debrecenben, 

Budapesten dolgoztam. Szeretnék egy saját rendelőt csinálni és itt dolgozni.  

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

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

 

195/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

dr. Petri József és dr. Khajehzadeh Shahrzad között létrejött 4. számú fogorvosi körzetre 

vonatkozó, praxisjog átruházásáról szóló, 2023. február 01. napján hatályba lépő szerződést 

jóváhagyja, azzal a feltétellel, hogy a feladatellátási szerződés átruházásáról szóló megállapodás 

legkésőbb 2022. november 15-ig aláírásra kerül. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés átruházásáról szóló megállapodás és a 

rendelési időn túli fogászati tevékenységre vonatkozó megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: Jó munkát és sok sikert kívánok a jövőben a praxishoz. 
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2) A 2132 Göd, Jósika u. 14. szám alatti ingatlan (vendéglátó egység) bérbeadásáról szóló 

önkormányzati határozatokkal szembeni törvényességi felhívás 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Pest Megye Kormányhivatala észrevette, hogy amikor döntöttünk a Nyaralóházak 

területén lévő büfé bérbeadásáról, akkor sok újraszavazás történt. Az újraszavazást egyszer lehet kérni. 

Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak az előző határozat visszavonásáról. 

 

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

 

196/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

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.  

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: Kérem jegyző urat, vezényelje le a név szerinti szavazást. 

 

Andrejka Zombor: Annak idején nem szavaztam meg, voltak aggályaim. Most, hogy üzemelteti a 

vállalkozó, nem érzem jogosnak nem megszavazni. 

 

Tóth János: Felkérem a képviselőket a név szerinti szavazásra. 

 

Andrejka Zombor Attila: „igen” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „nincs” 

Hives Gábor: „nem” 

Hlavács Judit: „igen” 

Lenkei György János: „igen” 

Lőrincz László: „nem” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György Zoltán: „nincs” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „tartózkodom” 

Balogh Csaba: „igen” 

 

Tóth János: Megállapítom, 7 igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazattal a Képviselő-testület név szerinti 

szavazáson, jelenleg számozott eredeti 3. napirendi pontban, bérleti díjjal kapcsolatos döntését 

minősített többséggel meghozta. 

 

 

A Képviselő-testület név szerinti szavazással, 7 „igen”, 2 „nem”, 1 „tartózkodik” szavazattal az alábbi 

döntést hozta: 
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197/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

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 

 

 

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

elfogadására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Az Albérlő Házak esetében módosító javaslatom lenne, miszerint más adatok 

szerepelnek benne, mint, amit a helyszínen tapasztaltam múlt hét pénteken. Említettem Garai Győző 

igazgató úrnak (Településellátó Szervezet) is, hogy 6 fő lakik ott, 2 fő tartózkodott akkor ott, 4 fő 

dolgozik rendszeresen. 

 

Erdős Ágnes (TESZ gazdasági igazgatóhelyettes): A beszámoló az első félév adatait tartalmazza.  

 

Balogh Csaba: Maradhat így, de egészítsük ki. Nem biztos, hogy igaz az, hogy nem volt munkájuk 

korábban.  

 

Erdős Ágnes: Beszéltünk ezzel kapcsolatban. 

 

Balogh Csaba: A gondnok dönt arról, hogy kik lakhatnak ott. Az nem egy intézménye az 

Önkormányzatnak. Mindenképpen szeretnék ezzel foglalkozni, mert jobb az, ha mi javítjuk ki a 

hibáinkat, míg nem egy állami felülvizsgálat során derül ki a probléma. 

 

Lenkei György: 6 fő van ott, valóban. Az, hogy a polgármester úrnak ilyen információt adtak, nem 

tudom, ez mennyire sérti a személyiségi jogokat. Szerintem ez nem befolyásolja az Albérlők Háza 

működését. 

 

Balogh Csaba: Én elfogadom, hogy ez a véleménye Lenkei úrnak.  

 

Hlavács Judit: Szeretném a TESZ munkáját megköszönni, a lakosság igényeit szem előtt tartva, 

lehetőség szerint takarékoskodva végzi a munkáját. Nagyon jó munkát végeznek a gödi lakosok 

szolgálatában. 

 

Balogh Csaba: Ez így van, köszönöm szépen. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak az elfogadásról.  

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, 2 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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198/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

a Településellátó Szervezet 2022. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző  

Határidő: azonnal 

 

4) A Településellátó Szervezet beruházási feladatokon és kiemelt előirányzatokon belüli 

átcsoportosítási kérelme 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Harmadjára jön vissza a téma, mert a költségvetés tervezésénél félreértések adódtak. 

Akkor elfogadtuk, hogy a beruházásokat szabad maradványokból megvalósíthassa, csak kétszer lett 

betervez, így visszavonta a Képviselő-testület. Mivel a beruházások már megindultak, kérik a 

Képviselő-testület támogatását abban, hogy a saját előirányzataikon belül, átcsoportosítással 

megoldódjon a helyzet. 

 

Szilágyi László: A Pénzügyi Bizottság ülésén is elhangzott, hogy nem látni továbbra sem az 

előzményeket. Milyen határozatok, döntések születtek, ami idáig vezetett?  

 

Balogh Csaba: „Felolvasom: Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Településellátó Szervezet kérelmét elfogadja és engedélyezi, hogy saját költségvetésükön belül a 2022 

évben tervezett dologi kiadások előirányzatát átcsoportosíthassa a felhalmozási célú kiadásokra az 

alábbiak szerint: Településellátó szervezet 3772000 forint, Gödi Alapszolgáltatási Központ 1.106.000 

forint, Gödi Kincsem Óvoda 1.680.000 forint. Felelős Balogh Csaba polgármester, intézményi felelős: 

Garai Győző TESZ igazgató, határidő: azonnal.” Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, 2 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

199/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a Településellátó Szervezet kérelmét elfogadja és engedélyezi, hogy saját 

költségvetésükön belül a 2022 évben tervezett dologi kiadások előirányzatát átcsoportosíthassa a 

felhalmozási célú kiadásokra az alábbiak szerint.  

 

Településellátó Szervezet 3.772.000 forint, 

Gödi Alapszolgáltatási Központ 1.106.000 forint, 

Gödi Kincsem Óvoda 1.680.000 forint. 

 

Felelős Balogh Csaba polgármester 

Intézményi felelős: Garai Győző TESZ igazgató 

Határidő: azonnal 

 

5) Javaslat a Gödi Termálstrand téli nyitvatartási idejének módosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

Balogh Csaba: Az asztalon is láthatják kinyomtatva az alábbi nyitvatartási táblázatot. Jelen adatok 

szerint mindenképpen megéri a hétfői zárvatartás. Nyilván nem a gázfűtés a költség, hanem a munkaerő 

maga. Munkájukat nem kell félteni, hisz túlóraként megoldották ezt az időt is. Támogatom a javaslatot. 
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Szilágyi László: A sajtóban több helyen is megjelent, hogy több városban is bejelentették az uszodák, 

strandok bezárását a megemelkedett rezsiköltségek miatt. A hétfői zárvatartást el tudjuk fogadni, mert 

a gödiek nagy része télen is használja a strand meleg vizét. Akik eddig használták hétfőn, át fognak 

szokni más napokra. Látható, hogy megéri így dönteni, viszont ez a kimutatás ne csak bemondás alapján 

legyen. Támogatni fogom. 

 

Markó József: Ez az intézkedés jó és elfogadható. Egy észrevételem van, miszerint a táblázatban ilyen 

mértékegység nem létezik, miszerint kw/óra, kw/Ft sincs. Valószínűleg a számítás jó, de a mértékegység 

nem. Támogatható ettől függetlenül ez a javaslat. 

 

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

 

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

 

200/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

az általa költségvetési szervként alapított Településellátó Szervezet (székhely: 2132 Göd, Duna út 

5.) üzemeltetésében lévő Gödi Termálstrand (telephely címe: 2131 Göd, Összekötő út 10.) téli 

nyitvatartási idejét, 2022. október 1. napjától 2023. április 30. napjáig az alábbiak szerint 

határozza meg:  

 

 

 Termálstrand nyitvatartása Pénztár nyitvatartása 

Hétfő zárva zárva 

Kedd 06:00-14:00 06:00-14:00 

Szerda 07:00-19:00 07:00-19:00 

Csütörtök 06:00-14:00 06:00-14:00 

Péntek 07:00-19:00 07:00-19:00 

Szombat 08:00-20:00 08:00-19:00 

Vasárnap 08:00-20:00 08:00-19:00 

 

 

Felelős: polgármester, TESZ igazgató  

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: 2022. október 1.  

 

6) A Gödi Kincsem és Kastély Óvoda 2022/2023-as nevelési évre szóló óvodai munkaterve és az 

óvodák 2021/2022-es nevelési évről szóló beszámolója 

Előterjesztő: Kertészné Antal Márta mb. hatósági osztályvezető 

 

Kertészné Antal Márta: A Gödi Kincsem és Kastély Óvoda vezetői megküldték a 2021/2022-es nevelési 

évre szóló beszámolójukat, illetve 2022/2023-as nevelési évre szóló munkatervüket, amelyet a 

Városfejlesztési Bizottság a heti ülésén tárgyalt és elfogadott. Amennyiben kérdésük merült fel, az 

intézményvezetők felé feltehetik.  

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

 

A Képviselő-testület 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 
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201/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt jogköre alapján hozzájárul a 

Gödi Kincsem Óvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozó munkatervének végrehajtásához. A 

munkaterv ezen határozat mellékletét képezi.  

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Hivatali felelős: Tóth János jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 201/2022. (IX. 29.) Ök. határozathoz: 
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1097 



1098 



1099 



1100 



1101 



1102 



1103 



1104 



1105 



1106 



1107 



1108 



1109 



1110 



1111 



1112 



1113 



1114 



1115 



1116 



1117 



1118 



1119 



1120 



1121 



1122 



1123 



1124 



1125 



1126 



1127 



1128 



1129 



1130 



1131 



1132 



1133 



1134 



1135 



1136 



1137 



1138 



1139 



1140 



1141 



1142 



1143 



1144 
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202/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt jogköre alapján hozzájárul a 

Gödi Kastély Óvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozó munkatervének végrehajtásához. A 

munkaterv ezen határozat mellékletét képezi.  

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Hivatali felelős: Tóth János jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 202/2022. (IX. 29.) határozathoz:  



1146 



1147 



1148 



1149 



1150 



1151 



1152 



1153 



1154 



1155 



1156 



1157 



1158 



1159 



1160 



1161 



1162 



1163 



1164 



1165 



1166 



1167 



1168 



1169 



1170 



1171 



1172 



1173 



1174 



1175 



1176 



1177 



1178 



1179 



1180 



1181 



1182 



1183 



1184 



1185 



1186 



1187 



1188 



1189 



1190 



1191 



1192 



1193 



1194 



1195 



1196 



1197 



1198 



1199 



1200 



1201 
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203/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontja 

alapján a Gödi Kastély Óvoda 2021/2022. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. A 

beszámoló ezen határozat mellékletét képezi.  

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Hivatali felelős: Tóth János jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 203/2022. (IX. 29.) határozathoz:  
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1204 



1205 



1206 



1207 



1208 



1209 



1210 



1211 



1212 



1213 



1214 



1215 



1216 



1217 



1218 



1219 



1220 



1221 



1222 



1223 



1224 



1225 



1226 

 
 



1227 

204/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontja 

alapján a Gödi Kincsem Óvoda 2021/2022. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. A 

beszámoló ezen határozat mellékletét képezi.  

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Hivatali felelős: Tóth János jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 204/2022. (IX. 29.) határozathoz:  



1228 



1229 



1230 



1231 



1232 



1233 



1234 



1235 



1236 



1237 



1238 



1239 



1240 



1241 



1242 



1243 



1244 



1245 



1246 



1247 



1248 



1249 



1250 



1251 



1252 



1253 



1254 



1255 



1256 



1257 



1258 



1259 



1260 



1261 



1262 



1263 



1264 



1265 



1266 



1267 



1268 



1269 



1270 



1271 



1272 



1273 



1274 



1275 



1276 



1277 



1278 



1279 



1280 



1281 



1282 



1283 



1284 



1285 



1286 



1287 



1288 



1289 



1290 



1291 



1292 



1293 



1294 



1295 



1296 



1297 



1298 



1299 



1300 



1301 



1302 



1303 



1304 



1305 



1306 



1307 



1308 



1309 



1310 



1311 



1312 



1313 



1314 



1315 



1316 



1317 

Balogh Csaba: Jó munkát kívánok. 
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7) Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Mindig elő kell terjeszteni a tájékoztatás érdekében. Kérem a képviselőket, hogy 

szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 9 „igen”, 1 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

205/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a 2022. év I. félév gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A módosítás részben technikai feladat, amit ütemesen át kell vezetni. Továbbá jegyző úr 

javaslatára szeretnénk 3 fővel csökkenteni a közterület-felügyelők létszámát. Ehhez kérem a képviselők 

támogatását. 

 

Szilágyi László: A Pénzügyi Bizottság ülésén hosszas egyeztetésre került sor a témában. A Képviselő-

testület korábban úgy döntött, hogy a betöltetlen álláshelyeket ne töltsük fel. Ezután a városban többen 

is panaszkodtak. Szomorúan látom, hogy további csökkenést szeretne a polgármester úr. Most egy 

válságos időszak következik, ahol a közterület-felügyeletnek az utcán kell lennie. Kezd egy kis káosz 

uralkodni a városban, és a közterület-felügyeletnek kell betartatni a lakókkal a szabályainkat, 

rendeleteinket. Javaslom, hogy több térfigyelő kamera legyen telepítve. 

 

Balogh Csaba: Szilágyi László nem tudom mennyire emlékszik arra, még évekkel ezelőtt vállalta, hogy 

hoz javaslatot a közterület-felügyelet megreformálására. Azóta sem teljestette. Ennek ellenére 

igyekeztem valamennyi javítást hozni a rendszerbe, mégpedig a térfigyelő kamerák telepítésével. A 

további térfigyelő kamerák telepítését támogatom. A tapasztalat azt mutatja, hogy nagyobb rendet tesz 

a térfigyelő kamerák látványa, mint amennyit a közterület-felügyelők el tudnak érni.  

 

Markó József: Az ilyen mértékű csökkentés a közterület-felügyelet megszüntetését jelenti. Két kamera 

között van olyan hely, ahol egyik kamera sem lát semmit. Az sem lenne jó, ha telezsúfolnánk 

kamerákkal az egész várost. Nem javaslom, hogy csökkentsük az állományt. Megint megszüntetünk 

valamit. Jelentős mértékű hiány várható, megoldunk 100 milliót és maradt 700 millió, akkor ugyanott 

leszünk, ahol maradt volna 800 millió. Ebben a 3 éves ciklusban nagyon sok mindent megszüntettünk, 

a zöldhulladéktól kezdve a Gödi Körképen át a Kft.-ig. Ez nem helyes irány. Visszakerülünk a ’80-as 

évekbe. Tehát azért kellene küzdeni, hogy legyen forrás. Például a Beruházási Osztálynak nincs ideje, 

hogy járja a várost, erre van a közterület-felügyelet, akik fényképeznek, nézik az utak, járdák minőségét 

is. Nem tudom, mi az igazi szándék a háttérben, valóban a megtakarítás-e vagy személyi probléma, de 

nem ez a módja. Szerintem mi ezt nem fogjuk támogatni, még dolgozni kell a kérdésen, csak nehogy az 

egész rendelet módosítását kétségessé tegye emiatt. 

 

Szilágyi László: Szabályos-e, hogy egy közteres járja a várost? Annak az egy főnek csak kamerát kell 

néznie?  

 

Tóth János: Sem a költségvetési rendelet módosítása nem kell, hogy hiányt szenvedjen egyetlen egy 

módosító javaslat okán, és arra is azt tudom mondani, hogy nincs olyan szabályozás, amely esetében 

minden esetben két fő közterület-felügyelőnek kellene járni a települést. Bizonyos esetekben az igaz, 
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hogyha olyan mértékű intézkedésre van szükség, ahol bizonyíthatóan a Hivatal megfelelő helyi 

rendeletek, illetve központi szabályozás alapján jár el, akkor szükség van két emberre, de nincs az 

előírva, hogy ezt a helyszíni szemlét csak a közterület-felügyelők bonyolíthatják le, a közterület-

felügyelő és a Hivatal bármelyik más dolgozója lehet. Az, hogy most ez az egyetlen konkrét javaslat 

született a költségvetés javítására és a költségvetés helyzetének jobbító szándékára, ez a 

legegyszerűbben megléphető. Helyzetük alapvetően a lakosságon múlik. Jelen pillanatban úgy látjuk, 

hogy azt a feladatot, amelyet jelenleg ellát a közterület-felügyelet, azt egy fővel el lehet látni. Az ország 

gazdasági helyzete és a jelenlegi világgazdasági helyzet nem hiszem, hogy befolyásolná a közterületek 

állapotát. Egyébként magáról a közterület-felügyelet működéséről napirend lesz még, kérem a 

képviselők javaslatát. 

 

Markó József: Jegyző úr hozzászólása alapján azt mondanám, hogy az alapvetésével nem értek egyet. 

Nagyon jól fölvezette és végül is védte az álláspontot, de ilyen megközelítésből felesleges a NAV, a 

rendőrség. Egy csomó dolog felesleges, mert az állampolgárnak tudnia kell, mit kell csinálnia, és ha 

nem csinálja, akkor mi van? Egy ilyen szervezetnek a fenntartása minimum két fővel lehetséges.  

 

Balogh Csaba: Kifejezetten módosító javaslatot tesz?  

 

Markó József: Ha nem fogadják el a javaslatunkat, nincs elfogadva a beszámoló. Szerintem kell 2 fő 

közterület-felügyelő. Ha ön ezzel nem ért egyet, tartson ki az álláspontja mellett.  

 

Szilágyi László: Én sem értek egyet jegyző úr elmondásával. 1 fő kevés egy 21000 fős városban. Ki 

fogja kiadni a videófelvételeket, ha az az 1 fő szabadságon van? Milyen bizalommal fog a város élni itt?  

 

Lenkei György: Itt kettő szemlélet ütközik. Van egy íróasztal melletti lét, mondhatnám azt is, hogy 

buborék, aki a saját szemszögéből ítéli meg a dolgokat. A másik, akik valóban az emberek között járnak. 

Számtalan helyzetben hívnak fel és kérnek segítséget. A lakosság kihez fordulhat, ha a körzetes 

képviselő nem tud köztereshez fordulni? Akárhányszor szóltam nekik, haladéktalanul kijöttek és 

intézkedtek. Ezek az emberek hasznos és szükséges munkát végeznek. 

 

Szilágyi László: Én csak úgy tudom elfogadni ezt az előterjesztést, ha marad az eredeti állapot. 

 

Balogh Csaba: Kivesszük a létszámra vonatkozó határozati javaslatot? Kérem a képviselőket, hogy 

szavazzanak.  

 

A Képviselő-testület 6 „igen”, 2 „nem”, 2 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

206/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

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

rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetről „Az R. 11. § (10) bekezdésében a Polgármesteri 

Hivatalban foglalkoztatottak létszámát 2022. október 1-től 59 főben határozza meg.” szövegrész 

törlésével kíván végszavazást tartani. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy csak a technikai részére szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 10 „igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
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Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2022. (...) 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. 

(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. 
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(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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3. melléklet 
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4. melléklet 
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5. melléklet 
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6. melléklet 



1332 

7. melléklet 



1333 

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 
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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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9) A Gödön működő általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A Tankerület meghatározta a Gödön működő általános iskolák felvételi körzetét és kéri 

az Önkormányzat véleményét. Ennek a felsorolását látják az előterjesztésben. Kérem a képviselőket, 

hogy szavazzanak. 

 

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

 

207/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy változtatás nélkül elfogadja és egyetért a Dunakeszi Tankerületi Központnak a 

Gödön működő általános iskolák: Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (2131 

Göd, Petőfi Sándor u. 48.); Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

(2132 Göd, Ifjúság köz 1-3.); Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2131 Göd, 

Vécsey Károly utca 1.) felvételi körzethatárainak kijelöléséről szóló döntésével. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

10) Beszámoló az Önkormányzati Rendészeti Szerv 2022. I. féléves munkájáról 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: A beszámoló tartalmaz minden olyan tartalmi és formai elemeket, amik szükségesek 

a döntéshez. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 9 „igen”, 1 „nem” szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

208/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

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

beszámoló ezen határozat mellékletét képezi.)  

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet 208/2022. (IX. 29.) határozathoz: 
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11) Javaslat a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön 

visszafizetési határidejének módosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

Balogh Csaba: Ami az előterjesztésben is látszik, az Önkormányzattól 3 részletben kapott hitelt a Kft. 

E nonprofit cégnek nem nagyon van lehetősége fenntartani magát ilyen árak mellett. Az árakat mi 

szabjuk meg nekik, nincs lehetőségük az alapműködésük fenntartása mellett tartozást fizetni, mely 

összesen 38 millió forint. Javaslatom, a mindekori jegybanki alapkamatot határozzuk meg nekik. A 

Pénzügyi Bizottság nem támogatja a jegybanki alapkamatról tett javaslatot, illetve a határidőt csak 2023. 

június 30-ig határoznák meg. Kérem a képviselőket, hogy a módosító javaslatról szavazzanak. 

 

Hlavács Judit: Nincs értelme erről szavazni, hogy júniusban újra visszakerüljön a határozat, mivel 

mindig csak hosszabbítjuk a határidőt és kamatot se kérünk. Kérem, hogy a két módosításról szavazzunk 

külön. 

 

Markó József: Kamatot valószínűleg Önkormányzat nem is kérhet, csak pénzintézet. Egyáltalán van 

esély arra, hogy valaha is vissza tudja fizetni? Ha nem adunk határidőt, akkor a pénz inflálódik. Jövő év 

december 31. napja jó határidőnek tűnik. 

 

Balogh Csaba: A Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél változás várható a jövőben. Az államnak 

lesz egy konzorciuma, ami közvetlenebb működési módot segít elő. Ezzel akár hatékonyabban 

működhet a cég, akár vissza tudja fizetni az Önkormányzat felé kialakult tartozását. Javaslom, hogy a 

kamatot tartsuk meg, mert az is egy felelős gazdálkodási forma lenne a jelen körülmények között. Nem 

szeretnék semmi törvénytelen dolgot tenni. 

 

Tóth János: Mind a két oldalnak igaza van. Markó úrnak tökéletesen igaza van abban, hogy a Hivatal 

nem folytathat banki tevékenységet, tehát hitelkamatot nem számolhat fel. Más esetben ez egy tagi 

kölcsön, ami a hitel egyfajta módja, viszont minden más esetben, amikor az Önkormányzat nevében a 

Hivatal szerződést köt, a szerződésben szerepel, hogy ha nem fizeti meg az adott határidőre, akkor a 

Ptk. és egyéb szabályok szerint, kamatot lehet felszámolni. A meg nem fizetett kölcsön, ki nem fizetett 

hátralékok mentén a kamatot felszámolhatjuk. Testület dönthet arról, hogy a kamatot elengedi. A jelen 

gazdasági helyzetben nem valószínű, hogy javul a helyzet, így célszerű lenne 2023. december 31-ig 

hosszabbítanánk meg a szerződést. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak az alapkamat mértékével arányos, éves 

elszámolás szerinti szerződésmódosításról. 

 

A Képviselő-testület 4 „igen”, 3 „nem”,3 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

209/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

nem fogadta el, hogy a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsönök 

esetében a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével arányos, éves elszámolású kamat 

kerüljön felszámításra a tagi kölcsön nyújtásának feltételeinek változtatásáról szóló 

szerződésmódosítás aláírásának napjával megegyező fordulónappal. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak a 2023. június 30-i határidőről. 

 

A Képviselő-testület 3 „igen”, 6 „nem”, 1 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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210/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

nem fogadta el, hogy a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsönök 

esetében a visszafizetési határidő egységesen 2023. június 30. napjára módosuljon. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak az eredeti határozat változatlanságáról. 

 

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

 

211/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

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. december 31. napjára 

módosítja. 

 

Felelős: polgármester, Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői   

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

12) Gyermekvédelmi rendelet térítési díjainak felülvizsgálata 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

Lenkei György képviselő elhagyta az üléstermet. 

 

dr. Kármán Gábor: Azzal kezdeném, hogy ennek a napirendi pontnak a tárgyalását megelőzte egy június 

végi döntés. A Képviselő-testület elfogadta a sok másik rendeletmódosítás mellett a gyermekvédelmi 

rendelet módosítását is, ami jelesül az újonnan megállapított nyersanyagnormák alapján az étkezési 

térítési díjat, illetőleg a gondozási díjat emelte fel. Menet közben igény mutatkozott arra, hogy ezek a 

jövedelemsávok, amik szerepeltek a rendeletben, illetve szerepelnek a mai napig is, ezek szélesebben 

legyenek meghúzva. A bölcsőde oldaláról is volt egy igény, egyeztettünk. Ezzel kapcsolatban két 

nagyon fontos dolgot hangsúlyosan kiemelnék, miszerint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól 

szóló rendeletben, az Önkormányzatnak ebben a rendeletében már évek óta jogszabályhely szerint volt 

meghivatkozva egy, a gyermekvédelmi törvényre jogszabályhelyére való hivatkozás. Ez az 1997. évi 

XXXI. törvény 150. § (3) bekezdésének b) pontja, ami oda van írva a jövedelemsávok alá. Ez a 

jogszabályhely azt mutatja, hogy a jogalkotó, törvényalkotó helyezett egy abszolút plafont a 

jövedelemhatárokhoz. Tehát az egy főre jutó jövedelem 25 százalékánál, illetőleg ingyenes intézményi 

gyermekétkeztetésben részesülők esetében 20 százalékánál ezt a plafont nem lehet átlépni. A másik, 

amit kiemelnék, a bölcsőde intézményvezetőjével való egyeztetéskor fény derült a szülők 

meginterjúvolásakor, amikor a szülők kétharmada azt mondta, hogy ő semmiféle jövedelmi adatot nem 

fog adni azután se, hogy hatályba lép a rendelet. Tehát nyilatkozatban vállalják, hogy fizetik a 
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legmagasabb térítési díjat. Ezekkel a széthúzott sávokkal differenciáltabb lesz a gondozási díj 

megállapítása. 

 

Leneki György képviselő visszatért az ülésterembe. 

 

Hlavács Judit: Abszolút támogatom, hogy ne támogassuk azokat, akik nem szorulnak rá, viszont, 

akiknek szükséges, azt igen. Köszönöm az előkészítő munkát, amit ennek fényében támogatni fogok.  

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

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

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2022. (...) 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” 
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13) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

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

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Tóth János: Az elmúlt 3 év tapasztalatai alapján, illetve a belső ellenőrzési feladatok után tett 

javaslatokat figyelembe véve, tavaly június óta, a veszélyhelyzet megszűntetése után, a Képviselő-

testület újra munkába lendült, hogy mindazokat a feladatokat, ügyeket igyekezzünk behozni, amiben 

hibák is keletkeztek. Teljesen jogos az a kérés, hogy ezeknek az előterjesztéseknek a betű szerinti 

átnézése után történjen meg a Hivatal részéről az elfogadása és minősítése annak, hogy testületi ülésre 

kerül és kerülhet. Viszont azt azért szeretném elmondani, hogy az előterjesztések egy részét, amit 

mondjuk adott esetben egy intézmény beszámolóként letesz az asztalunkra, azt nyilván csak jogi keretek 

között vizsgálhatjuk felül. Nem kérünk egy intézménytől sem többször beszámolót, mint azt illene. 

 

Szilágyi László: A mai előterjesztések között is van olyan, ami úgy került a Pénzügyi Bizottság ülésére, 

hogy jegyzői ellenjegyzés került rá. Kérem a jegyzőt, hogy alaposabban nézze át őket, mert a határozati 

javaslatot nem biztos, hogy az intézményvezetőnek kell hozzátenni. Az SZMSZ vonatkozásában jó 

lenne, ha kapnánk egy olyan formátumot, amiben könnyebben lehetne keresni. Továbbá az Excel-

táblázatok, számszaki adatok is kerüljenek megosztásra. 

 

Markó József: A 20/C. § szerint a Képviselő-testület üléséről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást 

vezet. Visszamenőlegesen hol tudja azt megtekinteni egy képviselő vagy bizottság tagja, hogy egyes 

határozatok végrehajtódtak-e? Ugyanakkor nem látom, hogy a jegyző úr mikor számol be a határozatok 

helyzetéről. A múltkori testületi ülésen kértem, hogy szó szerint kerüljön be a jegyzőkönyvbe. Ez 

valóban bekerül a jegyzőkönyvbe, mi lesz a sorsa? Kérem, legyünk konzekvensek. 

 

Tóth János: A határozatokat a Koordinációs Osztály tartja nyilván. A nyilvános ülés anyagai a honlapon 

megtekinthetőek, a zárt ülés anyagai csak a Hivatalban vehetők szemügyre. A kérés jogos. Minden 

testületi ülés után, minden határozatról írásos formában kívánok beszámolni. Kérem a Koordinációs 

Osztályt, hogy mindenkit tájékoztassanak a jegyzőkönyvek elérhetőségi útjáról. A szószerinti 

jegyzőkönyv esetében, ugyanez ez a helyzet, ha szükség van rá, külön megküldjük. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 6 „igen”, 4 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

212/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

nem alkotta meg az alábbi rendeletet: 

 

„Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

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

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított 

eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, továbbá a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(4) A Képviselő-testület által alapított közalapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjai, 

valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok vezető tisztségviselői és 

felügyelőbizottsági tagjai az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 

törvényben (a továbbiakban: Vnytv.) meghatározottak szerint vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek.” 

2. § 

A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

[A képviselő köteles az Mötv. 32. § (2) bekezdés i) valamint k) pontja alapján:] 

„a) legkésőbb az ülést megelőző napon lehetőség szerint írásban a polgármesternél előzetesen 

bejelenteni, amennyiben a képviselő-testületi ülésen nem tud megjelenni, illetőleg egyéb 

megbízatásának teljesítése akadályba ütközik,” 

3. § 

(1) A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az előterjesztések írásban (papíralapon vagy elektronikusan aláírt, kereshető PDF-formátumban), 

valamint kivételes és indokolt esetben szóban terjeszthetők elő. A képviselő-testületi ülésre előterjesztést 

tehet: 

a) a polgármester, az alpolgármester(ek), 

b) a Képviselő-testület bizottságai, 

c) bármely képviselő, 

d) a jegyző, az aljegyző, 

e) az osztályvezetők, a főépítész, a főkertész és a belső ellenőr, 

f) akit a Képviselő-testület előterjesztés készítésére kötelez.” 

(2) A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az írásbeli előterjesztéseket, valamint az előterjesztések mellékleteit az előterjesztőnek, illetve a 

készítőjének legkésőbb a képviselő-testületi, illetve a bizottsági ülés hetét megelőző hét első 

munkanapján 15 óráig a Polgármesteri Hivatal titkárságán le kell adnia. Az anyagleadási határidőt 

követően a jegyzőkönyvvezetők megküldik az ülés összehívásáról szóló meghívót és a beérkezett 

előterjesztéseket a Képviselő-testület, illetve a bizottságok tagjainak.” 

(3) A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Egyszerűbb ügyekben szóbeli előterjesztést is be lehet terjeszteni, a határozati javaslatot azonban 

legkésőbb a döntés meghozatala előtt ebben az esetben is írásba kell foglalni, és az ülésen a képviselő-

testületi és bizottsági tagok részére ki kell osztani.” 

4. § 

(1) A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az ülés megnyitásakor a polgármester megállapítja a határozatképességet, valamint ismerteti az 

ülésről hiányzó képviselő nevét és a távolmaradásuk bejelentésére vonatkozó információt. „(2) Az ülés 

megnyitásakor a polgármester megállapítja a határozatképességet, valamint ismerteti az ülésről 

hiányzó képviselő(k) nevét és a távolmaradás igazoltságára vonatkozó információt. 
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Határozatképtelenség esetén az ülést elnapolja, és gondoskodik annak 15 napon belüli újbóli 

összehívásáról.” 

(2) A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

(A jegyző – az alakuló ülést kivéve – a munkaterv szerinti képviselő-testületi ülések meghívójával együtt 

kiküldött formában tájékoztatást ad:) 

„b) a törvényesség helyzetéről, és azokról a kihirdetett, vagy hatályba léptetett jogszabályokról, 

amelyek az Önkormányzat, vagy a Polgármesteri Hivatal feladatkörét, hatósági hatáskörét 

érintik, megváltoztatják, illetve új feladatkört állapítanak meg;” 

5. § 

(1) A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

(Minősített többségi szavazat szükséges:) 

„b) helyi népszavazás elrendeléséhez, ha a helyi népszavazást a képviselők legalább egynegyede vagy 

a Képviselő-testület bizottsága kezdeményezi, 

c) önkormányzati jelkép, kitüntetés és elismerő címek meghatározásához, használatuk 

szabályozásához, díszpolgári cím adományozásához, kitüntető cím adományozására tett javaslat 

elbírálásáról szóló döntés meghozatalához,” 

(2) A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

(Minősített többségi szavazat szükséges:) 

„h) önkormányzati ingatlan adásvétele, fejlesztése, 1 millió forint fölötti értékű ingóság adásvétele, 

értékpapír-vásárlás esetén,” 

6. § 

A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A nyílt ülésről készített jegyzőkönyvet az Önkormányzat honlapján a hitelesítést követő 3 

munkanapon belül közzé kell tenni.” 

7. § 

A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki: 

 

„7/A. A Képviselő-testület döntései és azok végrehajtása 

20/A. § 

(1) A Képviselő-testület a döntéseit előterjesztések (rendelet-tervezet, határozati javaslat) alapján hozza 

meg. 

(2) A Képviselő-testület döntése határozat vagy rendelet. 
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(3) A Képviselő-testület határozata formailag lehet normatív, egyedi (hatósági) és egyéb. 

(4) A határozatokat a jegyzőkönyv elkészítését követő 3 munkanapon belül meg kell küldeni a 

végrehajtásért felelős személyeknek és szerveknek. 

20/B. § 

(1) A Képviselő-testület rendelete hatályosulását, határozata végrehajtását vagy ellenőrzését az általa 

megbízott felelősök végzik.  

(2) A Képviselő-testület határozata végrehajtásáért felelőssé teheti: 

a) a polgármestert, 

b) az alpolgármester(eke)t, 

c) bármely bizottságát, 

d) a tanácsnokot, 

e) a települési képviselőt, 

f) a jegyzőt, aljegyzőt, 

g) az önkormányzati költségvetési szerv vezetőjét, 

h) az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetőjét. 

(3) A Képviselő-testület rendelete vagy határozata végrehajtásának ellenőrzéséért felelős személynek a 

jegyzőt jelöli ki.  

(4) A Képviselő-testület rendelete vagy határozata végrehajtásának ellenőrzésével - a (3) bekezdésben 

foglaltaktól eltérően - megbízhatja:  

a) a polgármestert,  

b) az alpolgármester(eke)t,  

c) bármely bizottságának elnökét,  

d) a tanácsnokot,  

e) az általa létrehozott ideiglenes bizottságot. 

20/C. § 

(1) A képviselő-testületi határozatokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 

(2) A képviselő-testületi határozat végrehajtásáért felelős személy köteles a végrehajtásról szóló 

jelentést legkésőbb a határidő lejártát követően a képviselő-testületi előterjesztések előkészítésére és 

leadási határidejére vonatkozó szabályok betartásával a jegyzőnek megküldeni. Amennyiben nem volt 

konkrét naptári nap meghatározva, a képviselő-testületi ülés utáni 15. munkanap a határidő. 

(3) A végrehajtás bármilyen okból történő akadályoztatása esetén a határidő meghosszabbítását 

egyszeri alkalommal – indoklással ellátva – a Képviselő-testülettől kell kérelmezni a jegyző 15. § (4) 

bekezdés a) pontjában írt tájékoztatója keretében a korábban megállapított határidő lejárta előtt. 

(4) A meghosszabbított határidejű végrehajtás bármilyen okból történő akadályoztatása esetén a 

Képviselő-testületnél kell kezdeményezni a jegyző 15. § (4) bekezdés a) pontjában írt tájékoztatója 

keretében új határidőt. Ebben az esetben új felelőst is meg kell jelölni. 

(5) A lejárt határidejű határozatokról szóló előterjesztést a határozat végrehajtásáért felelős személyek 

jelentései alapján a jegyző állítja össze.  

(6) A képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolónak tartalmaznia kell:  

a) a végrehajtás megvalósulásának tényét (igen/nem), 

b) amennyiben a határozat nem került végrehajtásra: 

ba) a mulasztás okát, indokát, 

bb) a végrehajtás várható legkorábbi időpontját. 
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c) amennyiben akadály merült fel a végrehajtást érintően: 

ca) a végrehajtás akadályának pontos megnevezését, leírását (kitérve különösen a felmerült 

körülményekre), 

cb) az akadály elhárításához, illetve a határozat végrehajthatóságához szükséges 

intézkedésekről szóló javaslatot. 

d) a végrehajtás pontos idejét.” 

8. § 

A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelet 21. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

(A Képviselő-testület a döntés előtt a következő kérdésekben közmeghallgatást tart:) 

„c) egyéb esetben, amennyiben azt a helyi választópolgárok legalább 5%-a kéri, vagy ha azt a 

képviselők minősített többsége vagy az Önkormányzat valamely bizottsága indítványozza.” 

9. § 

A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A bizottság határozatképességére, határozathozatalára az Mötv. 60. §-a alapján, ezen rendelet 17. 

§ - 19. §-ban foglalt – Képviselő-testületre vonatkozó – szabályokat, a bizottság által hozott 

határozatokra ezen rendelet 20/A. § - 20/C. §-ban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.” 

10. § 

(1) A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A bizottsági ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jegyző az Mötv. 60. §-a alapján megküld 

a törvény által megállapított felügyeleti szerv részére.” 

(2) A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

(A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:) 

„f) külön kérésre az ülésen elhangzott hozzászólás szó szerinti szövegét,” 

(3) A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelet 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A bizottság nyílt ülésről készített jegyzőkönyvet az Önkormányzat honlapján a hitelesítést követő 3 

munkanapon belül közzé kell tenni.” 

11. § 

A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„33. § 

A Polgármesteri Hivatal működésére az Mötv. 84. §-a, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény, valamint a szakágazati jogszabályok az irányadók.” 
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12. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző” 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

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

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A Hivatal hatékonyságán folyamatosan dolgozunk, az erőforrásokat próbáljuk úgy 

elosztani, ne forduljon elő olyan eset, hogy valaki ne tudjon segíteni az ügyfélnek. Kérem, jelezzék 

közvetlenül nekem. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak a Szervezeti és Működési Szabályzat 

tartalmi tisztázásáról. 

 

Markó József: Van már pénzügyi osztályvezető? 

 

Balogh Csaba: Megbízott pénzügyi osztályvezető helyettes van, aki nagyon jól ellátja ezt a feladatot. 

 

Markó József: Nem akar pályáztatni? Jobb lenne, ha egy fix osztályvezető lenne, akire hosszútávon lehet 

számítani. 

 

Balogh Csaba: Próbáltunk pályáztatni. A hirdetést csak a határidő után osztotta meg az Államháztartási 

Könyvelők Klubja, azt hiszem, így hívják a csoportot. Nem tudok nem arra gondolni, hogy politikai 

szándék volt, hogy Gödre ne kerüljön pénzügyi osztályvezető. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

 

A Képviselő-testület 7 „igen”, 3 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

213/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés d) 

pontja alapján a Gödi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2020. 

(III. 4.) polgármesteri és jegyzői együttes utasítás módosítását jelen határozat melléklete szerint 

elfogadja.  

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző  

Határidő: 2022. október 10.  
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Melléklet a 213/2022. (IX. 29.) Ök. határozathoz:
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Szünet. 

 

Balogh Csaba: Megállapítom a határozatképességet. Nincs jelen, az ülésről hiányoznak Fülöp Zoltán és 

dr. Pintér György képviselők. 

 

Szilágyi László képviselő (alpolgármester) elhagyta az üléstermet. 



1373 

 

Markó József: Az előző napirendnél beszéltünk a közterület-felügyelő számának jelenlétéről, most az 

SZMSZ módosításánál pedig egy fő szerepel a határozatban. Ez így anomália. Kérem, hogy szavazzunk 

újra két fő szükségességéről. 

 

Szilágyi László képviselő (alpolgármester) visszatért az ülésterembe. 

 

Balogh Csaba: 4 főről 2 fő legyen? 

 

Markó József: Legalább 2 fő legyen, ésszerű határokon belül. Mi az eljárás jegyző úr? 

 

Tóth János: A rendeletben nem rögzítettünk 2 főt, hanem az eredeti állapotot hagytuk 4 fővel. 

Javaslatom, hogy vegyük ki a módosító javaslatot és egyelőre maradjon 4 fő alkalmazott. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak a módosító javaslatról. 

 

A Képviselő-testület 7 „igen”, 3 „nem” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

214/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

a Gödi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2020. (III. 4.) 

polgármesteri és jegyzői együttes utasítás módosításának elfogadásáról szóló 213/2022. (IX. 29.) 

önkormányzati határozat mellékletének 12. pontjában az Önkormányzati Rendészeti Szerv 

engedélyezett hivatali létszámát 4 főre módosítja (közterület-felügyelő I.-IV.). 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak a hivatali Szervezeti és Működési Szabályzat 

elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, 2 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

215/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés d) 

pontja alapján a Gödi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2020. 

(III. 4.) polgármesteri és jegyzői együttes utasítás módosítását jelen határozat melléklete szerint 

elfogadja, egyben a 213-214/2022. (IX. 29.) önkormányzati határozatait hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző  

Határidő: 2022. október 10.  

 

Melléklet a 215/2022. (IX. 29.) Ök. határozathoz:  
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15) Tájékoztatás a 2021. évben elvégzett belső ellenőrzésekkel kapcsolatos beszámolók 

vonatkozásában 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Tóth János: A Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság kérése az, hogy a belső 

ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedési terveket mutassuk be.  

 

Szendrei Mikó-Zoltán (belső ellenőr): 2021. évi belső ellenőrzések közül valamennyi lefolytatásra 

került. Az abban foglalt megállapításokkal kapcsolatban az intézkedési tervek, egy kivételével, 

elkészítésre kerültek, ami korábban be is került a tisztelt Képviselő-testület elé, mellyel kapcsolatos 

tájékoztatás korábban elfogadásra került. Az intézkedési tervekben meghatározott feladatok, 

intézkedések nagy része már megtörtént. Ami eddig nem, azon intézkedésnek a végrehajtása pedig 

folyamatban van mind az intézmények, intézményvezetők, mind a szervezeti egységek dolgozói által. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

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

 

216/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a melléklet szerinti, a 2021. évben elvégzett belső ellenőrzésekkel kapcsolatos 

intézkedési tervekben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról szóló beszámolók 

vonatkozásában a tájékoztatást elfogadja.  

 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 216/2022. (IX. 29.) határozathoz: 
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16) 2023. évi költségvetés kötelező és önként vállalt elemeinek meghatározása  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A 2023. évi költségvetés elfogadásának alfája, hogy a Képviselő-testület miket szeretne 

beárazni, milyen szolgáltatásokat szeretne ellátni. Vannak kötelező feladatok, amire magasabb 

jogszabályok köteleznek minket. Akinek nem tetszik ez az eljárás, adja vissza mandátumát. Az 

Önkormányzat által önként vállalt feladatokat újra kell vizsgálni. Találjuk meg a helyes irányt. A 

harmadik határozatból kimaradtak a tömegközlekedéssel kapcsolatos teendők. Göd-Bócsa 

összeköttetése mindenképpen maradna, de lehetőségünk van állami ellátás alá helyezni. Ez az 

intézkedés akkor jöhet szóba, ha megszüntetjük az önként vállalt feladatainkat. A Samsungtól várt 

bevételeket ki kell tudnunk gazdálkodni. Szükséges lehet adókat emelni a szolgáltatások megmaradása 

érdekében. 

 

Lenkei György: Két pontot szeretnék kiemelni. Egyrészt érintettségem okán, miszerint 20-30 éves 

munka van benne. A vérvétel, amit polgármester úr ki akar szervezni, az havonta 200 ezer forintba kerül 

a városnak nagyságrendileg. Ezt most egy párhónapos cégnek akarja adni, Gödön az egyetlen 

vállalkozó, akivel fényképezkedett is polgármester úr. Információim szerint ez a cég 3000,- forintot akar 

kérni alkalmanként, amivel megbontjuk az egységet. Jelenleg három helyen veszünk vért Gödön. A 

helyiség nem is adható bérbe, ami per alatt van. A Baba-Mama Klubnak is el kellett mennie, pedig évek 

óta ott voltak és nagyon hasznos munkát végeztek. A másik téma, az Albérlők Háza. Ebben az esetben 

szó sincs lakásról, mert kutyakiképző helyszíne volt és itt tárolták az ehhez szükséges eszközöket. 

Hajléktalanszállás több mint 30 éve működik Gödön, ezt szétrombolni egy tipikus momentumos dolog. 

A mai helyzetet figyelembe véve, ez a jelenlegi 6 fős létszám csak nőni fog. Ennek megszüntetése 

embertelen és lelketlen dolog lenne. Kérem a társaimat, hogy ezt ne hagyjuk, én ezt semmilyen 

körülmények között nem tudom támogatni. Lépjünk ki a buborékunkból, lépjünk ki az emeletes házunk 

erkélyéről, nézzük meg az embereket valójában. Érdekesen alakulnak a dolgok, mert kaptam egy 

információt arról, hogy valaki meg akarja vásárolni a helyet. 

 

Balogh Csaba: Szeretném tisztázni a felvetéseket, miszerint öngyilkosságra buzdított azzal, hogy lépjek 

ki az erkélyen. Gondolom, ezt nem így gondolta. Ne állítson be ördögnek, mert nem miattunk ment el 

Baba-Mama Klub, ott kommunikációs nehézségek adódtak, ami kettő oldalon múlik. A pert 

megindította képviselő-testületi többséggel, ki tudja, mikor lesz eredménye? Az a mi jogos 

bérleményünk, melyet továbbadhatunk bérbe, tehát nem zárja ki, hogy kiszervezzük a vérvételt. A 

vérvétel ingyenes lehetőségét a lakosság felé továbbra is be tudjuk építeni a költségvetésbe. Pont azt 

szeretném, hogy a szolgáltatás bővüljön, amit lehet, a kiszervezéssel érhetünk el. A javaslatomban 

szereplő vállalkozó ajánlata egy opció. A fotózkodás a Covid idején történt, amivel biztosítani akartam 

a gödi lakosság hitét az egészségügy további működésében. Az Albérlők Háza Lenkei úrhoz való 

érintettség tekintetében, kérem, szavazzanak arról, hogy kizárják-e Lenkei urat. Azzal van bajom, hogy 

nem intézményesített hely. Nem logikus, hogy az ott élők kilétéről nincs beszámoló, pedig a fia a 

gondnok. Ez egy olyan intézmény, amit csak az intézmények csúfolásával lehet abba a kategóriába 

sorolni, valójában ez egy szürke foltja az Önkormányzatnak, és szégyen, hogy egyáltalán idáig tudott az 

ott működni. Egyébként nem vagyok a Momentum tagja, kikérem magamnak, hogy pártpolitikát vessen 

fel a témában. Én a városért dolgozom, és azt szeretném, hogyha a városnak a szolgáltatásai közül a 

lehető legtöbb minden maradhatna meg, de úgy maradjon meg, hogy ne büntetéseket kelljen utána 

fizetnünk azért, mert egyes képviselőknek a saját maga vagy rokonságának az érintettsége miatt 

mégiscsak meg szeretnék tartani azt a hagyományt, amit addig fönntartottak. Köszönöm a megértését. 

 

Szilágyi László: A Pénzügyi és Jogi Bizottságon is tárgyalásra került az előterjesztés, amivel az a gond, 

hogy számszerű adatokat is tartalmazhatott volna az előterjesztés, miszerint milyen költségvonzatok 

léphetnek fel bizonyos döntések esetében. 

 

Balogh Csaba: Erre a VKB-n is elmondtam, az előterjesztés lényege, hogyha ezeket a számításokat 

szeretnék látni a képviselők, akkor szavazzanak igennel. Ha nem kíváncsiak rá, akkor nyugodtan 

leszavazhatják. Felesleges ráállítani a Hivatalt arra, hogy előre beárazza ezeket a szolgáltatásokat, ha a 

képviselők ragaszkodnak ahhoz, hogy maradjon minden így, ahogy van. A tömegközlekedést végző cég 
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támogatást is kap, illetve megbízása van, aminek az összege most is megtekinthető a költségvetési sorok 

között. Kérem a képviselőket, hogy partnerek legyenek ebben az összeállításban, hogy továbbra is a 

megszokott módon működjön a város. Én nem szeretném bezárni, összevonni az intézményeket, mint 

ahogy azt Fidesz-es településeken teszik. 

 

Hlavács Judit: Örültem az előterjesztés láttán, hogy a Polgármester valamilyen preferenciák alapján 

besorolta az önkéntesen ellátott feladatokat, de most tisztán látszik, hogy mi az, amin 

takarékoskodhatunk. Ez a személyeskedéses vita rossz mederbe terelte az ügyet. Itt, a döntési helyzetben 

lévő 10 embernek arról kell dönteni, mi az, ami a legkisebb fájdalommal jár, ha lemondunk róla vagy 

átszervezzük. Jó lenne most irányokat kijelölni, hogy merre haladjunk tovább. Kategorizálni kell. 

Tudjuk, hogy gazdagabb városok súlyosabb takarékossági intézkedésekre szorulnak. Gödért 12-en 

vagyunk felelősek. 

 

Lőrincz László képviselő (alpolgármester) elhagyta az üléstermet. 

 

Lenkei György: Azt mondtam, hogy ez egy momentumos tempó. Itt pénzről beszélünk, teljesen álságos 

dolog ezzel a költségvetés ügyében eljárni. Ha személyeskedésről van szó, fiam munkaköri 

kötelezettségében nincs benne, hogy beszámolót készítsen, amivel a polgármester urat tájékoztassa. A 

beszámolót a TESZ végzi, amiben látható lesz. Amennyiben ez az 1-2 millió hiányozna, én is 

megszavaznám, de 500 millió a hiány.  

 

Lőrincz László képviselő (alpolgármester) visszatért az ülésterembe. 

 

Markó József: Minden tevékenységet meg kell nézni, mit lehet spórolni, addig dönteni se fogunk. 

Mindenhol legyenek értékelhető számok. Meg ne szüntessünk radikálisan semmit. Lenkei úrhoz, az a 

hierarchiában a 4. helyen van a TESZ-ben, nincs szabályozva, nem kell jelentenie. TESZ-nek a feladata. 

Alapvetően a határozati javaslatokat akár támogathatjuk is.  

 

Tóth János: Kedden részt vettem a Belügyminisztériumban tartott, Önkormányzatok Nemzeti 

Együttműködési Tanácsának ülésén, ahol az önkormányzati feladatok ellátása volt az egyetlen érdemi 

napirend, ami az energiaár-változásokról szólt. Jelen esetben tájékoztatni szeretném önöket, hogy a 

Kormány a következő évi költségvetéssel összefüggő törvény módosítására vagy teljesen új törvény 

megalkotására készül. Ennek fejében mi is készítünk kiadási tervszámításokat. A kormányzat 

megvizsgálja az intézmények működésével összefüggő szakmai előírások kérdését. Az önkormányzatok 

már végzik bizonyos intézmények összevonását és szűkített helyen a feladatok ellátását megoldani. 

Kérdéses, hogy a 2023. évi költségvetéshez decembertől megkapjuk-e az első havi támogatást. A 

Kormány működési hitelt továbbra sem engedélyez, továbbá kormányzati hozzájárulás kell a fejlesztési 

hitel felvételéhez. Ma Magyarországon a laborok száma több mint 200, amit 83 helyszínre fognak 

csökkenteni, de az tudni kell, hogy a vérvételi helyek száma nem változik. Továbbá valamennyi 

megyében, folyamatos feltöltéssel, az ügyeleti rendszert az Országos Mentőszolgálat fogja ellátni, de 

este 10 óráig háziorvosi ügyeletet kell majd tartani. Ezekről megfelelő miniszteriális döntés születik 

majd. 

 

Szilágyi László: Ne csak lefaragjunk, hanem pénzforrást is próbáljunk bevonni a rendszerbe. A 

Hivatalnak levelet kellene írnia a pénzügyi helyzetéről Pest Megyéhez (Önkormányzatához), 

országgyűlési képviselőkhöz, Belügyminisztériumhoz. Jelen előterjesztésről nem tudok addig dönteni, 

amíg nem látom mögötte a számításokat. Javaslom, hogy ne egy fővel vizsgáljuk meg a kérdést. 

Továbbá érdemes lenne energetikai hatékonyságú beruházásokat végezni.   

 

Balogh Csaba: A javaslat arról szól, hogyha megszüntetni vagy átalakítani szeretnénk valamit, akkor 

arra is javaslat kell, mert annak is vannak költségei. Kell a testület részéről egy iránymutatás. A 

kiadásokról való felelős döntés a Képviselő-testület dolga, nekem csak az a dolgom, hogy a Képviselő-

testület kérését beterjesszem a képviselők elé.  
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Lenkei György: Semmilyen formában nincs veszélyben a gödi vérellátás, mert Csepelre megy a vér, 

ahol az ország legnagyobb laboratóriuma van. Dunakeszin hetekre adnak időpontot előjegyzésre, itt 

Gödön a TESZ által megszervezett szolgáltatásba soron kívül lehet menni.  

 

Balogh Csaba: Olvassa el a határozatot, kérem.  

 

Lenkei György: Kiszervezés van leírva benne. 

 

Balogh Csaba: Szeretném megtartani a szolgáltatást. Jelenlegi formájában nem kell feltétlenül ellátni, 

lehet más módon is szerveződni. Az Albérlők Háza kapcsán nem kirakni akarom az embereket az utcára, 

hanem szabályosan és legköltséghatékonyabban szeretném ellátni a feladatot. 

 

Lenkei György: Ezt örömmel hallom. 

 

Markó József: Egy másfél hónapja írt nekem egy levelet, amiben felkér, hogy vegyek részt a 

költségvetés előkészítő feladataiban. Várom, hogy mikor lesz az első megbeszélés. Ha ez a munka 

megindul, szívesen részt veszek benne. 

 

Garai Győző (TESZ igazgató): Többször meg lettünk szólítva. A 06.30-i beszámoló tekintetében már a 

legutóbbi PEKJB ülésen is beszéltünk arról, hogy részletesebb beszámoló készüljön. Ezt kiküldtük a 

Hivatalnak és a Képviselő-testületnek is. 

 

Szilágyi László: Itt fel van sorolva három határozati javaslat, kisebb átfedésekkel. A konkrét javaslatom 

az lenne, hogy az 1-es határozatban felsoroltakról a Hivatal készítsen egy költségbecslést, akár az idei 

évre vonatkoztatva, majd hozza vissza testület elé. 

 

Hlavács Judit: A konkrét módosító javaslatom az lenne, hogy az 1-es pontban legalább 2 fő legyen. A 

vérvétel kiszervezését ne vizsgálja senki, ha ezen nem akarunk változtatni. Nem jó irány, ha nem adunk 

útmutatást. Az Albérlők Háza esetében tényleg fontos a szabálytalanság rendezése. 

 

Balogh Csaba: Befogadom, hogy az Önkormányzati Rendészeti Szervnél 2 fő jelenjen meg. 

 

Lenkei György: Módosító javaslatom, hogy az Albérlők Háza legyen benne az első körben, tehát amit 

el akarunk látni továbbiakban is. Javasolhatják, hogy engem zárjanak ki a szavazásból, amit remélem, 

nem fognak megtenni. 

 

Hlavács Judit: Javaslatom, hogy a megszüntethetőséget vegyük ki belőle, vizsgálja meg az állami 

szolgáltatások, illetve álláshelyek megtartásának, átalakításának vagy megszüntetésének a költségeit és 

lehetőségeit. 

 

Szilágyi László: Soroljuk fel a vizsgálni kívánt pontokat. 

 

Balogh Csaba: A megszüntethetőség esetében nagyon sok jogszabály ismerete szükséges.  

 

Szilágyi László: Alábbi szolgáltatások, támogatások, álláshelyek… 

 

Balogh Csaba: Akkor az 1. határozatban megtartjuk, hogy 2023-ban a törvények szerint meghatározott 

kötelezően ellátandó feladatokon túl fenn kívánja tartani az alábbi szolgáltatásait, ott van a felsorolás. 

Erre egy módosító javaslata lesz Lenkei György úrnak, miszerint az Albérlők Házát is ide soroljuk fel, 

továbbá az Önkormányzati Rendészeti Szervnél 2 fő alkalmazott legyen. A 2. határozatban, Göd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az alábbi szolgáltatások, támogatások és 

az álláshelyek költségeit, illetve a szolgáltatások, támogatások, álláshelyek átalakításának 

megszüntethető átalakítását, illetve megszüntethetőségét és annak költségeit vizsgálja meg és mutassa 

be. A 3. határozatban benne van az átalakítás költséghatékonyság céljából.  
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Hlavács Judit: Szerintem a városi kommunikáció is átkerülhet a 3. határozatba, hogyan lenne olcsóbb. 

A 2. és 3. határozat összevonható. 

 

Balogh Csaba: Tehát a módosító javaslatokat az alábbiak szerint fogadtam be: 1. határozati javaslatban 

megmarad a szöveges rész, a felsorolásban az Önkormányzati Rendészeti Szerv 2 főre módosul. A 2. 

határozat a 3. határozattal egybe lesz rakva azzal a szövegezéssel, hogy „felkéri a jegyzőt, hogy az alábbi 

szolgáltatások, támogatások és álláshelyek költségeit, valamint a szolgáltatások, támogatások, illetve 

álláshelyek átalakíthatóságát, megszüntethetőségét, és azok költségeit vizsgálja meg és mutassa be. 

 

Szilágyi László: Ebben az esetben az is be lesz mutatva, ha valakinek végkielégítése lesz? 

 

Balogh Csaba: Valószínűleg becslés szintjén tartalmazni fogja. A felsorolásba a 3. határozatnak a pontjai 

kerülnek bele még, illetve a városi kommunikáció. A módosító javaslat Lenkei úrtól pedig, az Albérlők 

Háza kerüljön át a mindenképpen meg szeretnénk tartani szolgáltatásos határozathoz. Először még az 

érintettségéről szeretném, hogy szavazzunk. Aki igennel szavaz, az kizárná Lenkei György képviselőt. 

Ő maga most nem szavazhat, de beleszámít a határozatképességbe. 

 

A Képviselő-testület 8 „nem”, 1 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

217/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, nem zárja ki Lenkei György képviselőt a „2023. évi költségvetés kötelező és önként 

vállalt elemeinek meghatározása” című napirendi pont tárgyalása során esedékes képviselő-

testületi döntéshozatalból. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

dr. Kármán Gábor: A 2. határozati javaslatban, a 6-os, 7-es pontnál szerepeljen a Kastély és Kincsem 

szó után az óvoda szó jelenjen meg. 

 

Balogh Csaba: Befogadom a javaslatot. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak Lenkei úr módosító javaslatáról, miszerint az 

Albérlők Házát a kötelezően megtartandó szolgáltatások között szerepeljen.  

 

A Képviselő-testület 6 „igen”, 3 „nem” és 1 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

218/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy az Albérlők Háza Göd Város Önkormányzata által a jövőben is biztosított 

szolgáltatásai között kerüljön tervezésre Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének 

készítése során. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy Lenkei úr javaslatával kiegészítve fogadják el a határozatot. 
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A Képviselő-testület 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

219/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy 2023-ban a törvények szerint meghatározott kötelezően ellátandó feladatokon túl 

fenn kívánja tartani az alábbi szolgáltatásait: 

 

1) Civil támogatás 

2) Gyógyszertámogatás 

3) Piacüzemeltetés 

4) Szabadstrandok 

5) Termálstrand 

6) Intézmények már működő szolgáltatásai 

7) Főkertész 

8) Alpolgármesteri referens 

9) Önkormányzati Rendészeti Szerv (2 fővel) 

10) Szociális lakások fenntartása (csökkentett épületszámmal) 

11) Vérvétel 

12) Albérlők Háza 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

220/2022 (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

felkéri a jegyzőt, hogy az alábbi szolgáltatások, támogatások és álláshelyek költségeit, valamint a 

szolgáltatások, támogatások, illetve álláshelyek átalakíthatóságát, megszüntethetőségét, továbbá 

azok költségeit vizsgálja meg és mutassa be. 

1) Képviselői, tanácsnoki és bizottsági tiszteletdíjak 

2) Támogatások: 

a) Praxistámogatás 

b) Egyházak támogatása 

c) Járdafelújítás-támogatás 

3) Biológiai szúnyoggyérítés 

4) Gödi Szivárvány Bölcsőde: 

a) Konyhai dietetikus 

b) Gyermekorvos 

5) Gödi Kastély Óvoda: 

a) 2 fő Konyhai dolgozó 

b) 2 fő Udvari dolgozó 

6) Gödi Kincsem Óvoda: 

a) 2 fő Udvari dolgozó 

b) 1 fő Takarító 

c) 4 fő Konyhai dolgozó 

7) Piacüzemeltetés 

8) Szociális lakások számának csökkentése, meglévők fejlesztése 

9) Vérvétel, labor kiszervezése 

10) Városi kommunikáció 

11) Városi rendezvények átszervezése 

12) Városi buszközlekedés útvonala, menetrendje 
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Felelős: jegyző 

Határidő: 2022. október 15. 

 

Jegyzőkönyvvezető-váltás: Kasa Vivien 

 

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

kérelme 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Ez az Orgona-2 lakóház, volt már korábban is napirenden, hogy szeretnének vizet 

átvezetni. A Hivatal megvizsgálta, erre hogyan van lehetőség. Ezt az 500 ezer forintnak a kimerítésével 

tudjuk megtenni, amiből már egy részét a vázrajz elkészítésére, és nyílt árkos bemérésre fel is 

használtak. Ezzel a módosítással kérem a képviselőket, hogy fogadják el ezt a szolgalmi jogot 500 ezer 

forintos értékben. Kérem, hogy szavazzanak a képviselők. 

 

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

 

221/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

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 

 

18) Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelem 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Ez a téma is volt már korábban a testület előtt, a Hivatal igen sokat dolgozott azon, hogy 

minden lehetőséget feltérképezzen, és mielőtt rendeletbe vagy szerződésbe foglalnák a dolgokat, a 

megfelelő iránymutatást kérik a testülettől. A javaslatban opciók vannak, lehetne az is, hogy 

darabszámra szeretnénk a rollereket elszámoltatni depóval, vagy egyáltalán nem szeretnénk. A VKB és 

a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta. A VKB-nál tudtam végig maradni, ott a kettes és a hármas határozat 

lett javasolva, ez az én javaslatom is. Ez azt jelentené, szeretnénk, hogy működjön depópontokkal a 

Lime szolgáltató Gödön. Viszont máshol nem tudják majd lerakni az elektromos rollereket, csak a 

kijelölt pontokon. Ezek 5 négyzetméteres területként lesznek meghatározva. A hármas határozati 

javaslat alapján a kialakítása a Lime Technology Kft.-nek lesz a felelőssége. Ők fognak táblákat 

kihelyezni, hogyha például esik a hó és eltakarná a burkolt felületet, akkor is mindenképpen látható 

legyen tábla elhelyezésével, hogy hova lehet a könnyűjárműves-eszközöket lerakni. Ez rendezné a 

városképet és biztonságosabb is lenne, a mobilitás is megmaradna, hogy könnyebben tudjanak 

közlekedni az emberek autó nélkül is. Szilágyi László úr, meg tudod erősíteni, hogy végül a Pénzügyi 

Bizottságon is ez lett elfogadva? 

 

dr. Kármán Gábor: A Pénzügyi Bizottság további feltételeket is javasolt, alapvetően a kettes és a hármas 

határozati javaslatból indult ki a Bizottság is. Hibrid rendszert javasolnak a díjszabásban, de ez majd 

később a rendeletalkotásnak lesz a feladata, erről nem most kell dönteni. A hibrid rendszer úgy lenne, 

hogy az aktuálisan használt rollerek száma, illetve a dokkolópontok száma alapján, ebből a kettőből 
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lenne egy kitétel. Nem javasolják a testület felé a szilárd burkolatot, így kiesett a másik határozati 

javaslat, illetve a burkolatfestést se. Azt kérték még a Hivataltól, hogy dolgozza ki a fenti instrukciók 

alapján a közterület-használati rendelet módosítását, majd ennek alapján a rendelet hatályba lépését 

követő 30. napig készítse el a megállapodás-tervezetet. A helyi rendelet szabályozna le mindent, hogy 

hogyan lehet a közterületeket használni, illetve mi az, ami jogellenes használat, és feltételhez kötött 

használat. A megállapodás elsősorban a kompenzációról szólna, meg a táblákról. Ahogy itt most Csányi 

képviselő úr is súgott.  

 

Balogh Csaba: De ezek akár egyszerre is bejöhetnek, nem kell az, hogy elcsúsztatva legyen a rendelet. 

 

dr. Kármán Gábor: Utána már mehet egyszerre is, igen. 

 

Andrejka Zombor: Csak jegyző urat szerettem volna kérdezni, hogy jelenleg a Pénzügyi, Ellenőrző, 

Közbeszerzési és Jogi Bizottságunk szabályosan működik? Akár az önkormányzati törvény, vagy a saját 

szervezeti működési szabályzatunk szerint, mert ha nem, ami az én feltételezésem, akkor tulajdonképpen 

ez csak egy vélemény, ami minket nem feltétlenül kötelez. 

 

Tóth János: Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzati törvény azt írja elő, hogy ameddig a 

képviselő-testület, vagy akár a bizottságok az eredetileg megválasztott létszámhoz képest működőképes 

állapotban vannak, azaz határozatképes az állapot, addig működhetnek. Ilyen módon az öt fővel 

megválasztott Pénzügyi Bizottság jelenleg négy tagja látja el a feladatát, a négy pedig elégséges ahhoz, 

hogy jogszerűen működjön, de célszerű lenne az ötödik tag megválasztása, ezért is tettük napirendre. 

 

Balogh Csaba: Azért ne térjünk el a tárgytól, ha lehet. 

 

Szilágyi László: Elküldtem egy fényképet tegnap délután, Dunakeszin jártam a Casalgrande téren, és 

pont van egy ilyen kijelölt zóna. Érdemes megnézni, hogy egy roller sem volt a parkolóhelyen, tehát a 

későbbiekben azért gondolkodnunk kell ezen. 

 

Balogh Csaba: A jelen státuszban akkor a 2-es és 3-as határozatok elfogadását bocsátanám szavazásra. 

A további részleteket a rendelet és a szerződés kapcsán a későbbiekben majd megvitatjuk. A 2-es és 3-

as határozatról egyben tudunk szavazni. Kérem, hogy szavazzanak a képviselők. 

 

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

 

222/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

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

adószám: 27420322-2-07.) közterület használatára vonatkozó kérelmét és az alábbiak szerint 

határoz: 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a könnyű közlekedési 

eszközök tárolási pontjainak a következő helyszíneken történő kialakításához: 

 

 Megnevezés Hrsz. Megjegyzés Tulajdonos 
Közterület Burkolt 

Igen/Nem Igen/Nem 

1. 
Göd 

Vasútállomás 
2092 

Rákóczi F. 

u. 
Ök Igen 

Igen és 

nem 

2. 
Szakáts-kert 

biciklis pihenő 935  
Ök Igen Nem 
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3. Széchenyi Ödön 

tér 524 

Béke út 2. 

(Óvoda 

előtt) 

Ök Igen Igen 

4. Béke út 71 
Donpapa 

sarok 
Ök Igen Igen/Nem 

5. Napfény Áruház 414  Ök Igen Igen 

6. 
Göd-alsó 

Vasútállomás 
1441 

Kiss János 

utca 
Ök Igen Nem 

7. Mosoly ABC 1826  Ök Igen Nem 

8. 
Göd-Újtelep 

buszforduló 
6497 

 
Ök Igen Igen 

9. Termál Csemege 6601/1  Ök Igen Nem 

10. 
Strand Termál 

Fürdő 
6602/2 

Összekötő 

út 
Ök Igen 

Parkoló 

vagy Nem 

11. 
Kádár utca – 

Fenyves játszótér 6227  
Ök Igen Nem 

12. Bozóki Gyula tér 5637/2 
 

Ök Igen 
Parkoló 

vagy Nem 

13. 
Göd-felső 

Vasútállomás 
6025  Ök Igen Igen 

14. 

Honvéd-sor – 

Jácint utca 

kereszteződés 4202 Buszforduló 

Ök Igen Nem 

15. 

Árokparti fasor 

– István utca 

kereszteződés 4003 

Hídnál 

befelé 

Ök Igen Nem 

16. Kikelet utca 3729 Sportterasz Ök Igen Nem 

17. 
Felsőgödi 

szabadstrand 3355  
Ök Igen Nem 

18. Határ út 3195 Utolsó utca Ök Igen Nem 

19. Várdomb 4732/9  Ök Igen Nem 

20. Fűzfa utca 2838  Ök Igen Nem 

21. Jegenye utca 2957  Ök Igen Nem 

22. 
Sercli pékség 2224  

Ök Igen 
Parkoló 

vagy Nem 

23. 
Bartók Béla utca  351 

Feneketlen-

tónál 
Ök Igen Nem 

24. Bajcsy-Zs. utca 221  Ök Igen Nem 

25. Príma ABC 8/3 CBA Magán Nem Nem 

26. Hotel Aphrodite 1825  Magán Nem Igen 

27. Spar 4747/4 
 

Magán Nem 
Igen és 

nem 

28. Penny 2837  Magán Nem Igen 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
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223/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

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

adószám: 27420322-2-07.) közterület használatára vonatkozó kérelmét és az alábbiak szerint 

határoz: 

 

Felkéri a Lime Technology Kft.-t, vállalja saját költségén, hogy a könnyű közlekedési eszközök 

tárolási pontjainak helyszínét figyelemfelhívás céljából festett burkolatjellel és jelölőtáblákkal 

látja el. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy készítse el a 2021. június 17-től díjmentesen használt önkormányzati 

közterületek kompenzációjára vonatkozó, valamint a kialakítandó tárolási pontok helyszíneiről 

szóló megállapodás-tervezetet, és a közterület-használatáról szóló rendelet módosításának 

ezirányú módosításának tervezetét. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a fent megjelölt megállapodás-tervezetek elkészítéséhez folytasson 

egyeztetést a Lime Technology Kft. képviselőjével. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

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

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

Balogh Csaba: A Mészáros és Mészáros Zrt. megkereste az Önkormányzatot, hogy egy 250-300 m2 

nagyságú területet szeretnének bérelni azért, hogy csöveket tudjanak ott lehelyezni. Azt mondták, hogy 

két hónapra, de igazából, hogyha valaki megnézi a projektnek a terveit, akkor várhatóan jóval hosszabb 

lesz, hiszen a következő év végére fog ez valószínűleg megvalósulni. Persze lehet, hogy a csöveket nem 

fogják végig ott tárolni, de én azt javaslom, hogy ne hozzunk elhamarkodott döntést. A VKB ezt 

tárgyalta, és ott az merült fel, hogy havi 5 millió forintért elfogadható, úgyhogy én ezzel a kiegészítéssel 

bocsátanám szavazásra. 

 

Szilágyi László: Az előterjesztésbe nem tudom, hogy végül be lett-e ez az összeg írva, de szerintem egy 

irreális, nem piaci ár került megállapításra. A Pénzügyi Bizottságon pedig három hónapra összesen nettó 

egymillió forint összegű javaslat került megszavazásra. Úgyhogy nem tudom, hogy az előterjesztésben 

végül milyen összeggel szerepel.  

 

Balogh Csaba: Akkor a módosító javaslatot szavazásra bocsátom, akkor ne havi ötmillió forint legyen, 

hanem három hónapra egymillió forint. 

 

Hlavács Judit: Én azt javasolnám, hogy havi díjat állapítsunk inkább meg, mert ezzel problémát 

spórolunk meg, amennyiben kiderül, hogy nem három hónapról, hanem többről lesz szó. Ha három 

hónapra egymillió, akkor nyilván havi 333.339 forint. Ez legyen a módosító. 

 

Balogh Csaba: Van-e ezzel szemben ellenvetés? Akkor erről a módosító javaslatról kérem, hogy döntsön 

a Képviselő-testület. Legyen nettó 330.000 forint, de úgysem tudom elfogadni, hogy ennyire keveset 

kérjünk a Mészáros és Mészáros Zrt.-től. 

 

Tóth János: Az összeg, plusz az áfa. 

 

Balogh Csaba: A módosítóról szavazzanak a képviselők.  
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A Képviselő-testület 8 „igen”, 2 „nem” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

224/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a Mészáros és Mészáros Zrt. által fizetendő területbérleti díjként havi nettó 

330.000,- Ft + áfa összeg kerüljön megállapításra. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: Most kell majd szavazni a határozatról ezzel a kiegészítéssel. Azt megjegyezném, hogy 

a csövek közvetlenül a beütőpálya mellett lesznek lerakva. Véleményem szerint ennek nem fognak 

örülni a lakosok, és ekkora összegért én nem tudom támogatni. Mert ha még az 5 millió forintot 

megfizetik havonta, akkor azt gondolom, hogy a lakosságot kárpótolni lehet azzal, hogy utána egy járda 

épüljön oda, vagy akár egy parkosítást végezhessünk el, de ezzel az összeggel a lakosság védelmében 

nem fogom tudni támogatni. Kérem a képviselőket, ha más módosító javaslat nincsen, akkor 

szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 5 „igen”, 2 „nem” és 3 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

225/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

nem fogadta el 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, nettó 330.000,- Ft/ hó+ Áfa 

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: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

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

módosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A Magyar Telekom 2018 óta van jelen. Szeretnék meghosszabbítani a 

szerverszobájuknak a bérleti lehetőségét, amit nyilván csak piaci pályáztatási alapon lehet megtenni, de 

van egy lehetősége a kiírásnál a Képviselő-testületnek, ha esetleg kifejezetten nem szerverszobát 

szeretne ott biztosítani, akkor arról is tudjon nyilatkozni. 

 

Andrejka Zombor: Azt hiszem, hogy a szerződés megújításakor mindig az eredeti szerződésre volt 

hivatkozás. Az eredeti szerződésben pedig bérleti díj szerepel, ami tartalmazza a mindenkori rezsit, 

beleértve a villanyszámlát. Én azt szeretném javasolni, a rezsit külön fizettessük meg, és a bérleti díj 

külön legyen megállapítva, hogy elkerüljük a jövőben az esetleges extra rezsinek a kártételeit. 

 

Balogh Csaba: Be is fogadom ezt a módosítást, de bele kell rakni egyáltalán a határozatba? Vagy majd 

a szerződésben fog szerepelni? 

 

Tóth János: A szerződésben kell majd szerepelnie. 

 

Szilágyi László: A Pénzügyi Bizottságon emlékeim szerint arról született döntés, hogy négy plusz egy 

év legyen a módosítás. 

 

Balogh Csaba: Rendben. 

 

Szilágyi László: Ezt ajánljuk egyébként a Telekomnak. 

 

Balogh Csaba: Vagy bárkinek. Mert pályáztatni kell, így is, úgy is. Az egyes határozati javaslatban is 

benne van, hogy pályáztatni kell. Mindenképpen pályáztatni kell, csak az egyesnél legyen négy év 

bővíthetőség is opció. 

 

Szilágyi László: Én most csak elmondtam a Pénzügyi Bizottságnak a négy plusz egy év javaslatát. 

 

Balogh Csaba: Befogadom azt a módosítást, hogy négy plusz egy év szerepeljen a határozatban, és így 

kérem akkor az egyes határozatról döntsön a Képviselő-testület. 

 

A Képviselő-testület 9 „igen”, 1 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

226/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

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. 
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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 

 

21) Javaslat a Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzési Sportági Szövetség támogatására  

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Virok-Ujlaki Anikó: Németh Gabriella sportági szövetségen keresztül kérelmet nyújtott be a testülethez, 

hogy a fitnesz-világbajnokságra történő kijutásában a testület támogassa őt. 

 

Szilágyi László: A Pénzügyi Bizottság egyik javaslata az volt, hogy nem biztos, hogy erről a forrásról 

kellene biztosítani (az összeget), a polgármestereknek van erre szabad kerete, és az ilyeneket szerintem 

célszerűbb onnan meglépni, mintsem minden egyes testületi döntésre várni, és későbbiekben 

gondolkozni azon, hogy a testület megszavazza, vagy nem szavazza meg. A Bizottság módosító 

javaslata, hogy a polgármesteri keret legyen forrásnak megjelölve. Magam részéről pedig azt gondolom, 

hogy minden egyes sportolónak örüljünk, ha ki tud jutni, és Göd városának a hírnevét tudja a világba 

szétvinni.  

 

Balogh Csaba: Az, hogy a forrás változzon meg, én nem tudom hova helyezni. Mert ha én meg 

beterjesztem azt, hogy a sportegyesületeknek a sorát használni szeretnénk, a végrehajtása a 

költségvetésnek az én feladatom, majd utána kiderül, hogy mégse az legyen, hanem a polgármesteri 

keretből menjen. Nekem mindegy, csak aztán ne én legyek kérdőre vonva, mert nem hajtottam végre, 

és nem azokat a forrásokat használtam el, holott egyértelműen sportegyesületek támogatásáról szól. 

Azért kiabál ez a költségvetési sor, hogy minden legyen felhasználva. Úgyhogy a módosító javaslatot 

én szavazásra tudom bocsátani. Kérem a képviselőket, hogy a forrás megváltoztatásáról szavazzanak.  

 

A Képviselő-testület 3 „igen”, 4 „nem” és 3 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

227/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

nem fogadta el, hogy a Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzési Sportági Szövetség részére, 

Németh Gabriella gödi lakos versenyzőjük IF3 Felnőtt és Ifjúsági Világbajnokságon történő 

részvételéhez szükséges költségek finanszírozása polgármesteri keret terhére történjen. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: Elutasította a módosítást a Képviselő-testület, így magáról a támogatásról kérem a 

képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

 

A Képviselő-testület 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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228/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

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 

 

22) Járdaépítés a Bodza utca és a Határ utca között 

Előterjesztő: Andrejka Zombor képviselő 

 

Andrejka Zombor: Lakossági megkeresés alapján készült ez az előterjesztés. Egész pontosan a Bodza 

utcai zsákutca végétől az EuroVelo-6 kerékpárútig. Az előterjesztésben hibásan van feltüntetve, mivel 

jelen állás szerint már nem Határ utca, hanem id. Jőrös András sétány. A lényeg, hogy a kerékpárútig 

tartó, körülbelül egy 60-65 méter hosszú szakasz, ami főleg csapadékos időben meglehetősen 

körülményes közlekedést tesz lehetővé. Nagyon sok embernek az útszakasz megközelítése ilyenkor 

nagyon problémás. Tekintve, hogy a költségvetésünk szűkös, ezáltal a Beruházási Osztály egy 

alacsonyabb, de még korrekt műszaki tartalommal rendelkező járda előzetes kalkulációját megcsinálta. 

Egész pontosan betonágyazatba helyezett szegélyek közé zúzott köves, tömörített felületet, az indikatív 

árajánlatok alapján körülbelül egy bruttó 3 millió forintos költséget jelent ez. A járdaépítési keretünkből 

már ezt nem lehetett megoldani, a költségvetésben a kolumbáriumra elhatárolt 3 millió forintot 

gondoltam én erre felhasználni, mint forrást. 50 lakó írta alá ezt a kérvényt a járda megépülésére, és nem 

csak a közvetlen érintkező utcákból. Szeretném, ha a testület megszavazná. 

 

Szilágyi László: A Pénzügyi Bizottság szintén foglalkozott eme előterjesztéssel, és több része is 

felmerült. Az első, hogy a nyár elején támogatási kérelemről szavazott a testület, és a Hivatal fel is kérte 

a képviselőket, hogy járdafelújítással kapcsolatosan tegyenek javaslatokat. Ezeket a támogatási 

kérelmeket benyújtottuk már részben Pest Megyéhez (Önkormányzatához), ennek egy része már 

jóváhagyásra is került. Az lenne az én kérésem és határozati módosító javaslatom, amennyiben a testület 

úgy dönt, hogy ezt a járdaépítést támogatja, akkor ezt mindenféleképpen érdemes lenne Pest Megyéhez 

támogatásként benyújtani, még ha kevés összegről is van szó. Tehát készüljön egy határozat, miszerint 

a Képviselő-testület úgy dönt, hogy Pest Megyéhez ennek az útszakasznak a támogatási kérelmét (a 

Hivatal) készítse elő és nyújtsa be. A következő, hogy a vízügynek beleszólása lehet ebbe a projektbe. 

Van egy ilyen kockázat, nem biztos, hogy ez a projekt meg tud valósulni. Magam részéről azt gondolom, 

hogy nem erről a forrásról kellene megvalósítani, hanem ez egy klasszikusan beruházási feladat. Tehát 

beruházási tartalékról javaslom egyébként a forrást megjelölni. 

 

Andrejka Zombor: Tulajdonos a gödi Önkormányzat, és a vízügy. Utóbbitól már tavasszal megkaptuk 

a tulajdonosi hozzájárulást, mert be lett kérve, tehát ilyen jogi aggálya nincsen. A másik felvetésre a 

válaszom, hogy gyakorlatilag ez nem járdafelújítás, ezért nem került a felújítások közé. A patak melletti 

kitaposott ösvényről beszélünk, amit egy normális járdává kellene alakítani, a lehető legszerényebb 

körülmények között, de még műszakilag korrekt módon kivitelezni. Én azt gondolom, hogy Pest 

Megyéhez vinni egy ilyen kis összegű tételt, nem kellene. Gyakorlatilag lehetőséget ad arra, hogy bár 

támogatja ezt a beruházást, de ugyanakkor azt mondja, hogy kapott vissza a Samsung-adóból, innentől 

kezdve ne kérjen többet. Az egész városra kiható projektek legyenek azok, amiket mi Pest Megyéhez 

támogatási kérelemként benyújtunk. De ha tudunk rá más forrást találni, azt én elfogadom. Akár 

feladattal nem terhelt, vagy beruházási tartalékot, csak határozzuk meg. 
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Markó József: Az elvet nem tartom jónak. Az egyéni képviselőnek van olyan feladata a saját körzetében, 

amihez nyugodtan keresgélhetne a költségvetésben egy sort. Tehát van egy tervezett összeg, ami 

valószínűleg ott volt indokolt, a költségvetésbe azért került be. Onnan elvenni, átnyúlni az intézményi 

határokon, mert végül is a TESZ-é az a pénz. Amennyiben mégis úgy döntünk, hogy a TESZ-től 

elveszünk pénzt, ezt is lehet, csak nem lenne egy jó megoldás. Az lenne a legkézenfekvőbb, ha a 

Beruházási Osztály azt mondaná, hogy az őnála fölsorakozott feladatok közül egy ekkora pénzre melyik 

a legindokoltabb. 

 

Balogh Csaba: Ez nem a TESZ-hez van rendelve, ez önkormányzati beruházás lenne, mert egy 

önkormányzati ingatlan. 

 

Markó József: Ilyen értelemben rendben van. De az elvet valószínűleg értitek, hogy mire gondolok. 

Tehát ez nem jó elv. Ha ez fontos annyira, hogy azt mondja a Beruházási Osztály, prioritásban ez a 

legfontosabb, amire pénzt kell adni, akkor legyen úgy. 

 

Vajda Viktória: Egy picit úgy tűnhet, hogy más témát hozok ide, de egészen idekapcsolódik szerintem. 

Tegnap a Rómaiak útja és a Fácán utca közötti összekötő betonjárdán sétáltam, és ott vettem észre, hogy 

gyakorlatilag a vonatsín és a járdaszakasz között kiépült egy út. A járdától a sínekig vezet egy út, ami 

betonlapokkal van kirakva. Gyakorlatilag az egy kiépült út lett. Én nem gondolom, hogy erre lenne 

bármilyen jogalap. Mellesleg szerintem iszonyatosan veszélyes, mert arra bíztatja az embereket, hogy a 

síneken vágjanak át, és ne az aluljárót használják. Tehát azokat a lapokat gyakorlatilag mint tulajdonos, 

fel lehetne szedni és át lehet rakni erre a másik útra. 

 

Balogh Csaba: Van rá két közterület-felügyelőnk. 

 

Andrejka Zombor: Markó József képviselőtársam felvetésére én azt mondom, hogy azért számos 

esetben volt ilyen, hogy a körzetes képviselő a saját körzetének az érdekei okán különböző projekteket 

létrehozott, és adott esetben valamilyen önkormányzati forrásból a pénzügyi szükségleteit is tudta 

fedezni. Szilágyi László úrnak a felvetésére válaszolva, abszolút el tudom fogadni, legyen akkor 

beruházási forrásból. Nem ragaszkodom én ahhoz, hogy más előre lekötött költségvetési sorból vegyük 

ezt ki, legalábbis ami konkrét feladattal van terhelve, hanem akkor legyen a feladattal nem terhelt, ha 

elfogadjuk azt, hogy itt sok helyi lakosnak az életét könnyítjük meg ezzel a járdával. 

 

Balogh Csaba: Akkor előterjesztő módosította a forrást a feladattal nem terhelt tartalékra. Van-e további 

kérdés, hozzáfűznivaló? Kérem, hogy szavazzunk. 

 

A Képviselő-testület 7 „igen”, 3 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

229/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

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

köves stabilizálással ellátott gyalogos járda megépítését. 

 

Forrás: Feladattal nem terhelt tartalék 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

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

elővásárlási jog gyakorlására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

Szilágyi László képviselő (alpolgármester) nincs jelen az ülésteremben. 

Balogh Csaba: Alapvetően ingatlanok vásárlását nyilván nem javaslom ilyen költségvetési körülmények 

között, de érkezett hozzánk egy értesítés, hogy a Gödi Dunamenti Termelő és Szolgáltató Szövetkezet 

felszámolás alatt van. Ezáltal az elővásárlási jogunkat gyakorolhatjuk, de erről a testületnek kell 

döntenie. Egy picit több mint egy hektár területű árok, tehát nem beépítésre szolgáló terület, de mégis 

csak 195 ezer forintos összegen megvásárolható. Mivel a golfparknál is bevált anno, még az elődeim 

idejében, hogy az Önkormányzat által megvásárolt területen nagyobb felügyeletet tudott gyakorolni, 

ezért ezt is javaslom megvételre. Minősített többség kell a szavazás során? 

 

Tóth János: Igen. 

 

Balogh Csaba: Nem említettem az előbb, de a határozatképességet megállapítom, Szilágyi László 

képviselő még nem érkezett vissza. Dr. Pintér György és Fülöp Zoltán képviselők nincsenek jelen az 

ülésen. Amennyiben nincs hozzáfűznivaló, kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

230/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

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 

 

24) Javaslat kereset előterjesztésére ügyféli jogállás megállapítása tárgyában hozott közigazgatási 

határozat felülvizsgálata iránt  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Elindult egy katasztrófavédelmi eljárás valószínűleg a Samsung bővítkezése kapcsán, de 

részleteket nem tudtuk, ezért közadatként, ügyfélként is megigényeltük azt. Kértük, hogy mutassák be 

nekünk a tartalmát, hogy tudjuk, kell-e például a külső védelmi tervünket ennek tudatában frissíteni, 

vagy van-e bármilyen változás, amiről a lakosoknak tudniuk kell. Sajnos erre azt válaszolta a 

Katasztrófavédelem, hogy nem tart minket ügyfélnek, mivel nincsen semmilyen kapcsolódási pontunk 

hozzá. Ez igazából egyből automatikusan támadható, hiszen kellenek nekünk az információk a 

Samsungról a veszélyes anyagok tárolása miatt, hatóságilag is el kell járnunk. Ennek részleteit majd az 

ügyvédekkel megpróbáljuk érvényesíteni bíróságon keresztül. 
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Szilágyi László képviselő (alpolgármester) megérkezett az ülésterembe. 

 

dr. Kármán Gábor: Én csak annyit jeleznék, hogy a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 

Bizottságon fölmerült egy olyan kérdés, hogy indult eredetileg ez az eljárás, és arról szerettek volna egy 

szélesebb képet kapni. A Bizottság nemcsak a tájékoztatás hiányolta, hanem az iratokat is. 

Alpolgármester úr erősítsen vagy cáfoljon meg, hogy jól értelmeztem-e akkor ott? Én így emlékszem. 

 

Balogh Csaba: Én is így emlékszem. Az, hogy pontosan mikor indult el eredetileg az eljárás, azt én most 

nem tudnám megmondani, de természetesen tájékoztatni fogom az elnök urat is erről. Sajnos azt kell, 

hogy mondjam, ez egy viszonylag rutintevékenység volt a részemről, amikor jönnek az eljárásokról az 

értesítések, és az adatokat megigénylem. Van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója? Akkor kérem a 

képviselőket, hogy támogassák a határozatot, szavazzanak.  

 

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

 

231/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

keresetet terjeszt elő a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (nyilvántartó hatóság neve: 

Magyar Államkincstár, nyilvántartási száma (törzskönyvi azonosító): 722931., statisztikai 

számjele: 15722933-8425-312-01., adószáma: 15722933-2-51., elektronikus levelezési címe: pest. 

mki@katved.gov.hu, képviseli: Branyiczky Márk tű. dandártábornok igazgató) 1149 Budapest, 

Mogyoródi út 43. szám alatti székhelyű alperessel szemben az alperes által 36300/3308-1/2022. ált. 

számú iratbetekintésre és ügyféli jogállás megállapítása tárgyában hozott közigazgatási 

határozatának a felülvizsgálata iránt. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a keresetlevél aláírására, az eljárásban kötelező jogi képviseletre 

tekintettel meghatalmazást ad Dr. Kondorosi Mátyás egyéni ügyvéd (székhelye 2600 Vác, Galcsek 

u. 8-10.) részére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 231/2022. (IX. 29.) önkormányzati határozathoz: 

 

mailto:mki@katved.gov.hu
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25) Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság bizottsági tagjának 

(alelnökének) megválasztására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Ahogy mondtam korábban is, Szilágyi László alpolgármester helyére javaslom Andrejka 

Zombor képviselőt megválasztani, talán a határozatképessége a Bizottságnak így stabilabb lesz, mert 

volt már egyszer-kétszer, hogy határozatlanképesség miatt maradt el az ülés. Akkor kérem a 

képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

A Képviselő-testület 4 „igen”, 6 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

232/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

nem fogadta el az alábbi határozati javaslatot: 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

I. megállapítja, hogy a 436/2021. (VII. 20.) önkormányzati határozatával a Pénzügyi, 

Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság képviselő tagjának (alelnökének) 

megválasztott Szilágyi László Lajos önkormányzati képviselő a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 58. és 79. 

§-ai szerint az alpolgármesterré választásáról szóló 63/2022. (IV. 13.) önkormányzati 

határozatra tekintettel 2022. április 13. napjától bizottság tagja nem lehet. 

II. Az Mötv. 58. § (2) bekezdése alapján 2022. szeptember 29. napjával Göd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (XII. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 22. § (2) bekezdés 

a) pontjában meghatározott Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 

képviselő tagjának (alelnökének) Andrejka Zombor Attila önkormányzati képviselőt 

választja. 

III. A 436/2021. (VII. 20.) önkormányzati határozatának a) pontját 2022. szeptember 29. 

napjától az alábbiak szerint módosítja: 

„a) képviselő tagjainak 

dr. Pintér György Zoltánt elnökként, 

Andrejka Zombor Attilát alelnökként, 

Hives Gábor Ferencet” 

IV. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az SZMSZ 2. függelékében a fenti változás alábbiak 

szerinti átvezetéséről: 

„2. függelék 

 

Az állandó bizottságok tagjainak és a tanácsnokok névsora 

Bizottság megnevezése Bizottsági struktúra 

Pénzügyi, Ellenőrző, 

Közbeszerzési és 

Jogi Bizottság 

5 főből áll  

3 fő önkormányzati képviselő 

tag 

dr. Pintér György Zoltán elnök 

 Andrejka Zombor Attila alelnök 

 Hives Gábor Ferenc tag 

2 fő nem önkormányzati 

képviselő tag 

Pappné Pattke Mária Éva tag 

 dr. Karaszek Szabolcs tag 

3 főből áll  
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Szociális, Egészségügyi és 

Lakásügyi 

Bizottság 

2 fő önkormányzati képviselő 

tag 

Lenkei György János elnök 

 Csányi József alelnök 

1 fő nem önkormányzati 

képviselő tag 

Bogdányi Katalin Krisztina tag 

Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi 

Bizottság 

 

5 főből áll  

3 fő önkormányzati képviselő 

tag 

Fülöp Zoltán elnök 

 Vajda Viktória alelnök 

 dr. Pintér György Zoltán tag 

2 fő nem önkormányzati 

képviselő tag 

 

 Góra Attila tag 

Városüzemeltetési tanácsnok Markó József 

Sportügyi tanácsnok Lőrincz László 

„ 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének „Személyi juttatások 

(Önkormányzat)” előirányzata 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Egyebek I. - Gödi talajvíz minőségének vizsgálata  

Előterjesztő: Fülöp Zoltán VKB elnök 

 

Balogh Csaba: Eredetileg Fülöp Zoltán képviselő terjesztette volna elő, de a betegség miatt sajnos távol 

maradt. Jó azt látni, hogy a VKB végül tartott ülést, és ott elfogadták a határozati javaslatot, miszerint 

800 ezer forintért 8 kútból vett mintából fognak akkor vízminőségi paramétereket felmérni, kifejezetten 

az NMP-szennyezés kimutatására. Egy második pontban pedig szakértőknek a megbízását kérte a 

Hivataltól, hogy legfeljebb egymillió forint értékben vizsgáltassa ki a vízminőség állandó 

monitorozásához a lehető legmegfelelőbb módszert. Ez úgyis csak tájékoztatás, szavazni se kell róla.  

 

Hlavács Judit: Én viszont szeretnék egy szavazást vagy egy határozatot. Én azt gondolom, nagyon fontos 

lenne, hogy folyamatosan vizsgáljuk ezeket az anyagokat, és nem úgy, hogy a lakosokat zaklatjuk. Ha 

jól tudom, akkor a temetőben van az Önkormányzat telkén kút. Lenkei György úr, a Bócsai játszótéren 

van ilyen fúrt kút? 

 

Balogh Csaba: Bocsánat, azt nem mondtam, de megkérdeztem a szünetben, és nincs fúrt kutunk, olyan 

egyedül a Kossuth téren van. 

 

Hlavács Judit: Jó, akkor viszont egy olyan határozatot szeretnék esetleg elfogadtatni a Képviselő-

testülettel, szerintem jó ötlet lenne, megkérjük a Beruházási Osztályt, hogy ezen a két helyszínen, a 

temetőben, illetve a Bócsai játszótéren, mind a kettő önkormányzati tulajdon, fúrt kutat létesítsünk, 

amiből havonta lehet vízmintát venni, és folyamatosan nyomon követni a szennyeződést, és amire ez 

lezajlik, addigra meglesz a szakértői vélemény is arról, hogy pontosan miket kell mérni, addig meg 



1448 

nyilván tudjuk, hogy az NMP-t azt érdemes. Én azt gondolom, hogy a kutak létesítése egy pár százezer 

forintos beruházás, ha megkérjük a Beruházási Osztályt, illetve a Hivatalt, hogy ezt készítse elő, akkor 

ők bekérnek árajánlatot, és pontosan tudni fogjuk, hogy mennyibe kerül. Tehát megfogalmaznék egy 

határozati javaslatot, az Önkormányzat felkéri a Hivatalt, hogy készítse elő a Bócsai játszótéren, illetve 

a temetőben egy-egy fúrt kút létrehozását havi mintavétel céljából. Nyilván a felelős a polgármester, 

jegyzői utasításra már csak akkor lesz szükség, amikor ezt az anyagot elénk teszik, hogy mennyibe fog 

kerülni. 

 

Vajda Viktória: Annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy a bizottsági (Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság) ülésen elhangzott beszélgetés alapján még egy dolog miatt került ez az 

előterjesztés napirendre. Az volt a kérése a Göd-ÉRT Egyesület képviselőjének, aki jelen volt a 

bizottsági ülésen, hogy a bekezdés, ami szerint időközben a Samsung SDI maga is végeztetett 

vizsgálatokat, aki a nemzetközileg auditált Wessling laboratórium volt, a gyáron kívül NMP-t nem 

tudott kimutatni. Ennek kérték a dokumentumait, hogy Fülöp Zoltán képviselő mutassa be most a 

testületi ülésen, hogy hol fogják tudni ezt megnézni. Illetve arra voltak még kíváncsiak, hogy a Göd 

Fejlődéséért Közalapítvány által végeztetett zajméréseknek az eredményeit hol lehet megtekinteni, és 

milyen eredménnyel zárultak ezek a vizsgálatok. Ezek továbbra is kérdések, és várjuk majd, amennyiben 

jobban lesz az elnök úr, akkor bemutatja ezeket. 

 

Balogh Csaba: A határozati javaslatot felolvasom még egyszer, Göd Város Önkormányzata felkéri a 

Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsen elő egy előterjesztést a bócsai játszótéren és a Nemeskéri temető 

területén fúrt kút létesítésére monitoringozás céljából, felelős: jegyző. Akkor erről kérem a képviselőket, 

hogy szavazzanak.  

 

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

 

233/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsen előterjesztést a göd-újtelepi játszótéren és a 

Nemeskéri-Kiss Miklós úti temető területén fúrt kút - monitoringozás céljából - történő létesítése 

tárgyában. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Egyebek II. - Az Aradi Vértanúk Emléknapja alkalmából emlékkő állítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester nyílt 

 

Balogh Csaba: Minden évben megszervezzük az Aradi vértanúk megemlékezését, október 6-ra vagy 

környékén lesz az esemény. A hagyomány szerint egy emléktáblát, emlékkövet helyezünk el. Idén 

Aulich Lajost javasolta a rendezvényekért felelős referens, a kihelyezés támogatását kérem a 

képviselőktől, hogy megvalósulhasson a jövő heti műsor előtt. Ez az Aulich és a Rákóczi utca sarkán 

lenne megvalósítva. Van-e kérdés? Akkor kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

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

 

234/2022. (IX. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a 2022.10.06-i, Aradi Vértanúk Emléknapja alkalmából tartott ünnepségen Aulich 

Lajos vértanú tiszteletére emlékkövet állít Gödön az Aulich utca és a Rákóczi Ferenc utca sarkán, 

a következő felirattal: 
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AULICH LAJOS 

(1793. augusztus 25. – 1849. október 6.) 

honvéd vezérőrnagy, a Szemere-kormány hadügyminisztere, az 1848–49-es forradalom és 

szabadságharc aradi vértanúja. 

„Harczunk, mellyet Európa két elbízott hatalmassága ellen vezetünk, nem a nemzetiség, hanem a 

közszabadság harcza az absolutismus ellen. Győzelmeink elődiadalai a világszabadságnak.” 

Állíttatta 

Göd Város Önkormányzata 

2022. 

Az emlékkő elkészítésével megbízza Czifra Tamás kőfaragót, vállalkozói szerződés megkötésével, 

bruttó 360.000.- Ft-ért. 

Forrás: PR-rendezvény költségvetési sor 

Felelős: Balogh Csaba polgármester, Tóth János jegyző 

Határidő: 2022. október 4. 

 

Balogh Csaba: Ezzel az utolsó nyílt napirendi pontnak a végére értünk. Kérem a képviselőket, hogy 

szavazzanak a zárt ülés elrendeléséről.  

 

A Képviselő-testület 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalására zárt ülést 

rendelt el: 

 

26) 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) „Salkaházi Sára Díj” adományozására javaslattétel (zárt ülés)  

Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök  

 

30) Tájékoztatás Göd Város Önkormányzat részére vagyonbiztosítási szolgáltatások ellátásával 

kapcsolatban (zárt ülés)  

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Balogh Csaba polgármester további hozzászólás hiányában a Képviselő-testület nyílt ülését bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 Balogh Csaba Tóth János 

 polgármester jegyző 


