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_______________ ELŐLAP______________________________________________  
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe: Tájékoztató a 2022. évben tervezett, de meg nem valósuló, vagy egyedi támogatási forrásból 
megvalósuló beruházásokról

Az előterjesztés tartalma: A 2022. évi költségvetési rendeletben tervezett, de meg nem valósult beruházásokról, valamint 
támogatásból finanszírozott beruházásokról tájékoztatás.

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Az előterjesztést készítette:

Virok-Ujlaki Anikó beruházási és \ 
városüzemeltetési osztályvezető

Márk Eszter beruh-i ovh., műszaki üi. 7
Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022.10.19.

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban 
kötelező.

Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság x
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság x
Képviselő-testület x

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: X IGEN:
Előzmények mellékletként csatolva:

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM:

IGEN: x
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: Az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetési rendeletének 14. sz. melléklet Tartalék 6. Feladattal nem terhelt 
tartalék sora j* f
Pénzügyi osztályvezető ellepjegyzése: '

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: X IGEN:
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:

Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sport és vízügyi 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: NINCS: X

A határozat végrehajtásáért felelős 
személy megnevezése: polgármester, jegyző

A végrehajtási határidő megjelölése 
(reális időpont): azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:..............................................................................................................................................

jegyző
Képviselő-testületi tárgyalásra alkalmas:

?gy^
* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzatának 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, 
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága, valamint 

Képviselő-testülete 
2022. októberi ülésére

Tárgy: Tájékoztató a 2022. évben tervezett, de meg nem valósuló, vagy egyedi támogatási 
forrásból megvalósuló beruházásokról.

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tájékoztatás

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetéséről szóló 14/2022. (VII.7.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: 
Rendelet) meghatározta a végrehajtandó beruházási és felújítási feladatokat és költségvetési 
előirányzatokat.

Jelen előterjesztésben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet a 2022. évben tervezett, de 
meg nem valósuló, vagy egyedi támogatási forrásból megvalósuló beruházásokról.

A Rendelet 14. sz. melléklet Tartalék előirányzatainak felszabaduló sorai:

4. Fenntartási Alap Kincsem Istálló sor bruttói3.987 ezer forint, valamint
19. Kincsem Box padlócsere, fűtésrendszer átalakítás sor bruttó 22.000 ezer forint.
A két sorra tervezett összegből a padlócsere és padlófűtés fektetése az indikatív ár és az 
energiaárak növekedése alapján nem volt megvalósítható, így a Képviselő-testület a 
Hesp szoba és Kincsem Box fűtésének kialakítását szavazta meg. Ennek összege bruttó 
1.115 ezer forint.
A fenntartási alapnak a 2022. évi utolsó rátöltésig (pályázatban kötelezően vállalt 
feladat) külön soron kell szerepelnie, várhatóan a fenntartási jelentés elfogadása után, 
jövő évben lehet felszabadítani.

10. Sportegyesületek, szakosztályok támogatása sor bruttó 7.000 ezer forint.
Az eddig beérkezett kérelmek alapján 2022-ben a szükséges forrás bruttó 2.049 ezer 
forint.

12. Nevelek - fejlesztés - útépítés tervezés sor bruttó 10.000 ezer forint.
Göd Város Önkormányzata 2022. év januárban szerződést kötött a Transinvest Kft-vei 
a Füzike utca, Pacsirta utca, Verseny utca felé haladó földút útépítési terveinek 
elkészítésére. A terveket idén év végén kell beadniuk engedélyeztetésre.
A már rendelkezésre álló és engedélyeztetésre beadott tervek megvalósítása kb. 900 
millió forint, mely a neveleki utcákkal várható 1.5 milliárd forintra nő. Az 
Önkormányzat ezt saját forrásból nem tudja biztosítani, pályázati vagy egyéb forrásból 
várhatóan több év alatt lehet megvalósítani, miközben a már meglévő engedélyeket is 



vélhetően hosszabbítani kell majd. Mindezek miatt javasoljuk, hogy amíg a meglévő 
tervek nem valósulnak meg, ne indítsunk új terveztetést.

16. Feneketlen-tó - partfal omlás megállítása sor bruttó 10.000 ezer forint.
A LAWAND Kft. a partfalomlás megállítására elkészítette a rövid- és hosszútávú 
beavatkozás tervét, amelyből a rövidtávúra (rézsű megkötése cserjékkel) indikatív 
árajánlatot kértünk be kertészetektől. A beérkezett indikatív ár bruttó 27.298.650,- 
forint, a rendelkezésre álló forrás nem fedezné a kivitelezést.
A 2020 augusztusi nagy vihar során a tóba dőlt fák eltávolítására a Váci Önkéntes 
Tűzoltó és Polgárőr Egyesülettől kértünk indikatív árajánlatot, de az előterjesztés 
leadásának napjáig még nem érkezett meg az ajánlat.

20. 24 tantermes iskola - közművesítés sor bruttó 7.000 ezer forint.
A Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és 
a honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről szóló 
1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat alapján a folyamatban lévő állami beruházásokat 
felfüggesztették. Az NSK tájékoztató levele alapján 2022-ben építési engedély az új 
iskolára nem várható, az igénylendő közműkapacitások így továbbra sem lesznek 
ismertek.

22. Bozóky tér - fejlesztés II. sor bruttó 25.000 ezer forint.
Pest Megye Önkormányzata indikatív árajánlat alapján egyedi támogatást nyújtott a 
Bozóky tér környezetrendezése DNY-i témegyed II. ütem megvalósítására, valamint az 
ÉNY-i témegyed teljeskörű rendezésére. A jelenlegi rohamos áremelkedések miatt 
javasoljuk, hogy ameddig a közbeszerzés nem zárul le, a sor egy része legyen biztosítva 
az esetleges pótfedezetre.

23. Középületek akadálymentesítése bruttó 10.000 ezer forint.
Több éve megoldatlan probléma az Ady Klub akadálymentesítése, amelyhez szükséges 
a kerítés felújítása, amiről már készült terv. A meglévő terv módosítására az épület 
teljeskörű akadálymentesítésével (parkoló, rámpa, ajtók, mosdó) indikatív árajánlatot 
kértünk be, összege bruttó 1.000 ezer forint.
A tervek megvalósítása 2023-ban várható, melynek forrását javasoljuk majd Pest 
Megye Önkormányzata egyedi támogatásából biztosítani.

A 18. sz. melléklet tervezett beruházási feladatok előirányzat felszabaduló sorai:

21. Közterületi térfigyelő rendszerek kiépítése, bővítése sor bruttó 16.115 ezer forint.
A tervezett rendeletalkotási javaslat alapján a közterületi térfigyelő rendszer bővítése 
lakossági finanszírozásból valósulna meg, így a soron csak a meglévő rendszer 
üzemeltetési költségeit javasoljuk meghagyni bruttó 1.000 ezer forint értékben.

37. Kolumbárium sor 3.000 ezer forint.
A tavaly létesített kolumbáriumok száma az idei évre elegendőnek bizonyult, a tervezett 
fejlesztés elhagyható.

A felszabaduló összegeket az alábbi táblázatban összesítettük:



II. Beszerzési javaslat

Sor megnevezése Jelenlegi 
előirányzat 
(ezer forint)

A soron maradó 
előirányzat 
(ezer forint)

Felszabaduló 
összeg 

(ezer forint)
Fenntartási Alap Kincsem Istálló 13.987 13.987 0
Kincsem Box padlócsere, 
fűtésrendszer átalakítás

22.000 1.115 20.885

Sportegyesületek, szakosztályok 
támogatása

7.000 2.049 4.951

Nevelek - fejlesztés - útépítés 
tervezés

10.000 0 10.000

Feneketlen-tó - partfal omlás 
megállítása

10.000 ? ?

24 tantermes iskola - 
közművesítés

7.000 0 7.000

Bozóky tér - fejlesztés II. 25.000 25.000 ?
Középületek akadálymentesítése 10.000 1.000 9.000
Közterületi térfigyelő rendszerek 
kiépítése, bővítése

16.115 1.000 15.115

Kolumbárium 3.000 0 3.000

A Hivatal piaci áron tankolja gépjármüveit, valamint a hivatali kollégák saját gépjármüveiket 
is használják hivatali célra, ezért a megnövekedett üzemanyag árak ellensúlyozására és a 
működési költségek csökkentése érdekében a Gödi Polgármesteri Hivatal munkatársainak 
helyszíni bejárásaihoz javaslunk beszerezni két darab elektromos kerékpárt a szükséges 
tartozékokkal együtt (bukósisak, zár, táska) maximum bruttó 860.000,- forint összegben. Az 
indikatív árajánlatot mellékelten csatoljuk.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
.../2022. (...... ) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
felhatalmazza a Polgármestert két darab elektromos kerékpár beszerzésére a Gödi 
Polgármesteri Hivatal részére, helyszíni szemlék és területbejárások céljára a szükséges 
felszerelésekkel (pl. kosár, lakat, pumpa) együtt.

Forrás: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének 14. sz. melléklet Tartalék 
előirányzat 6. Feladattal nem terhelt tartalék sora terhére maximum bruttó 860.000,- Ft 
összegben.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. október 19.

Tisztelettel:

VirokTJjlaki Anikó
Beruházási és városüzemeltetési 

osztályvezető



Huszti Benjámin

Feladó: veresegyház axusbringa <axusbringav@gmail.com>
Küldve: kedd 2022. október 18 11:38
Címzett: Huszti Benjámin
Tárgy: Fwd: indikatív ajánlat kérése/Göd
Mellékletek: image001.jpg

Tisztelt Huszti Benjámin
műszaki ügyintéző!

Köszönjük érdeklődő levelét.

Az alábbi árajánlatot tudom adni jelen állapot szerint:

Neuzer Zagon MXUS női alu vázas teleszkópos villával 28" -os kerékkel üzembehelyezve, 389 800 ft
Neuzer Zagon MXUS női 28" -os alu vázas merev villás 28" -os kerékkel üzembehelyezve, 368 800 ft
Kosár első 6890 ft/db
Lakat áraink 2-14 e ft ig taerjednek. mi a 10 000 ft kategóriát javasooljuik minimum az elektromos kerékpárokhoz. 
Pumpa árak is hasonlóak itt is a 10 000 ft- os áru pumpát javasoljuk ügyfeleinknek.
Egyszeri szállítás Gödre, 9800 ft.

Az árajánlatnál kérem figyelembe venni, hogy pillanatnyi állapotot tükröz, ami bármikor változhat, illetve a forint 
euro változással szinte folyamatosan változik.

Várjuk jelentkezésüket!
Üdvözlettel: Juhász Ferenc 
Axus Kft 
ügyvezető

Tisztelt Címzett!

Göd Város Önkormányzata nevében kérném indikatív ajánlatukat, két darab Neuzer Zagon MXUS női alu vázas 
teleszkópos villával 28" -as elektromos kerékpárra.

https://axusbike.hu/termek/elektromos-kerekekparok/trekking-e-bike/trekking-e-bike-noi/neuzer-zagon-mxus-noi- 
teleszkopos-villaval/

A váz méretei:17 és 19" (Fekete-Kék)

Az üzembehelyezést, valamint kiegészítőként 1-1 első kormányra rögzíthető kosarat, az Önök által javasolt-1- 
lakatot és pumpát is kérném az ajánlathoz csatolni.

Amennyiben a szállítás is megoldható, úgy annak költségét is legyenek szívesek kalkulálni.

Szállítási cím: Göd Pesti út 81.

1



Segítségét előre is köszönöm.

Válaszát várva.

Üdvözlettel:

Huszti Benjámin 
műszaki ügyintéző

+36 30 966 3522

Göd Város Önkormányzata

Gödi Polgármesteri Hivatal

Beruházási és Városüzemeltetési Osztály

Üdvözlettel: Juhász Ferenc

axusbike.hu

28 63 66 55
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