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Ügyiratszám: 09/110-25/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV  

 

 

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

2022. október 25-én 15:00 órakor kezdődő, munkaterv szerinti – nyílt – ülésén a Gödi 

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

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

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

 

dr. Pintér György: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Határozatképes a Bizottság, az ülést megnyitom. 

Pappné Pattke Mária Éva bizottsági tag előre jelezte távolmaradását.  

 

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

 

Napirendi pontok:  

 

1) Önkormányzati bérlakások bérleti díjainak felülvizsgálata 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

2) Önkormányzati lakások hasznosítása  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

3) Helyi partnerségi rendelet hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

4) A közterületek használatáról szóló helyi rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

5) Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelem 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

6) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. II. félévre vonatkozó szerződései 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester   

 

7) Tulajdonosi hozzájárulás a Huzella Tornacsarnok sportpadlójának korszerűsítéséhez  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

8) GSE Kajak-Kenu Szakosztály kérelme a Széchenyi Csárda bérlése csónakok tárolása 

céljából  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

9) Javaslat az Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési tervének módosítására 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

10) Folyószámlahitel-szerződés hosszabbítása  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

11) Göd Város Önkormányzata és a CIB Bank Zrt. között hatályban lévő 

bankszámlaszerződés meghosszabbítása  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  
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12) Javaslat Göd város energiagazdálkodásával kapcsolatban szükséges intézkedésekre  

Előterjesztő: Szilágyi László Lajos alpolgármester 

 

13) Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v. a.” ügyében hozott 

149/2022. (VII. 18.) képviselő-testületi határozat visszavonása és törvényes működésének 

helyreállítása 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

14) Helyi adók mértékének felülvizsgálata 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

15) Bevételi előirányzatok módosítása  

Előterjesztő: Nyilassy Rita adóosztály-vezető  

 

16) Nyaralóházak téli üzemeltetésének meghatározása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

17) Javaslat a Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat és Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírására 

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök 

 

18) Javaslat egyes beruházási célú, de képviselői keretből és dologi sorról kötelezettséget 

vállalt feladatok képviselő-testületi utólagos jóváhagyására  

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

19) Javaslat forgalomrendezésre és tájékoztatás forgalmi rend felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

20) Javaslat a „Gödi intézmények faápolási és fakivágási munkáinak elvégzése” tárgyú 

beszerzési eljárás lezárására 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

21) Tájékoztató a 2022. évben tervezett, de meg nem valósuló, vagy egyedi támogatási 

forrásból megvalósuló beruházásokról 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

22) Javaslat a „Villamosenergia beszerzése Gödön” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

23) Javaslat a „Göd, Bozóky Gyula tér környezet- és térrendezése”, a „Göd, Duna úti járda 

felújítása” és a „Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út járdaépítése (I. ütem) és csapadékvíz-

elvezetésének építése (II. ütem)” tárgyú közbeszerzési eljárások megindítására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

24) Tájékoztatás a Penta Kft. keretmegállapodás megszüntetés kérelme ügyében (zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Egyebek:  

 

I. Tájékoztatás az Emergency Kft.-vel kötött ügyeleti szerződés várható lehetetlenüléséről 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

II. Sportcsarnokok díjszabásának módosítása 
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Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Napirenden kívüli tájékoztatás: 

 

HÉSZ szöveges módosítás előzetes ismertetése (zárt ülés) 

Előterjesztő: Aba Lehel főépítész 

 

Napirendi pont(ok) tárgyalása:  

 

1) Önkormányzati bérlakások bérleti díjainak felülvizsgálata 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Tóth János: Mind a Szociális Bizottság, mind a Hivatal javaslatot tett a bérleti díjak megállapítására. A 

Hivatal nyilvánvalóan abból indult ki, hogy a piaci ár legalább 50 százalékát érjük el, de nyilván mi nem 

ragaszkodunk ehhez. A Szociális Bizottság elnökével beszéltünk erről a témáról többször, el tudom 

fogadni bármelyik megoldást, de kétségtelen, hogy emelni kell. 

 

Lenkei György: Körülbelül 30 százalékot emeltünk, ez még mindig bőven a piacár alatt van, úgyhogy a 

Bizottság azt a határozatot hozta, hogy ezt támogatva, év közepéig egy újabb felülvizsgálatot teszünk és 

tovább emelünk.  

 

dr. Pintér György: Első olvasatban megtárgyaltuk, majd a novemberi ülésen hozzon a Bizottság döntést.  

 

2) Önkormányzati lakások hasznosítása  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Lenkei György: Megtárgyalta a Bizottság. A Széchenyi utca 87/1-es lakást vegyük ki a listából. 

 

dr. Pintér György: Az merült fel a VKB-n, hogy a Zrínyi utca 24-24/A kerüljön ki.  

 

dr. Kármán Gábor: A VKB úgy javasolta, hogy az egyes pontnál a „felkéri a jegyzőt” mondatrészből 

kihagyja azt a részt, hogy „pályázat kiírására kerüljön sor”.  

 

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

módosításokkal elfogadtuk. 

 

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

 

159/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. Úgy határoz, hogy az alábbi, önkormányzati tulajdonú, felújításra szoruló ingatlanokat a 

további állagromlás megelőzése, megakadályozása érdekében értékesíteni kívánja, 

figyelemmel arra, hogy a jelenlegi gazdasági körülmények között a költségvetés nem 

rendelkezik kellő forrással a karbantartásra, felújításra, illetve a felújítást nem igénylő 

ingatlanok esetében nem rendelkezik kellő forrással az állagmegőrzésre. 

Felkéri a Jegyzőt, hogy az alábbi ingatlanokra készíttessen értékbecslést: 

• a Göd, Nemeskéri út 78/5 szám alatti, 1203/6/A/4 hrsz. alatti ingatlanban található 

27 m2-es lakás, 
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• a Göd, Nemeskéri út 72/8 szám alatti, 1203/3/A/8 hrsz. alatti ingatlanban 

található 43,2 m2-es lakás 

• a Göd, Kádár utca 13/A/4. szám alatti, 6321/1/A/4 hrsz. alatti ingatlanban 

található 50,55 m2-es lakás 

• a Göd, Kádár utca 37/2. szám alatti, 6320/A/2 hrsz. alatti ingatlanban található 

17 m2-es lakás 

  

2. A Pest Megyei Kormányhivatal nyilvántartásába Göd, belterület 1835/1 hrsz. alatti, Göd, 

Nemeskéri- Kiss Miklós út 63. számú lakóház ingatlanban a Településellátó Szervezet által 

működtetett ún. „Albérlők Háza” vonatkozásában felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja meg a 

működtetés szabályszerűségét, tegyen javaslatot a szabályszerű működtetés biztosítása 

érdekében szükséges rendeletalkotásra, egyéb szabályzatok megalkotására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

3) Helyi partnerségi rendelet hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

dr. Pintér György: Jogszabályváltozás alapján kell módosítani, nem gondolom, hogy vitát kéne erről 

nyitni. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

 

160/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, 

településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

szóló 23/2017. (VIII. 1.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

4) A közterületek használatáról szóló helyi rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Rövidre fognám. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ez a könnyű közlekedési 

eszközöknek a jogszabályi, normatív rendezése. Nagyon lényeges viszont amit kiosztottam és kérném, 

hogy akkor a rendelet-tervezetet ezzel a módosítással javasolja a Képviselő-testület felé. A 17-es és 18-

as pontban a kiküldött anyag kapcsán javaslat kellene a Pénzügyi Bizottságtól, hogy hogyan szeretné a 

díjaztatást.  
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dr. Pintér György: Azt mondanám, hogy 1.000.- forint/roller/hó és 100.000.- forint/pont/év. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

 

161/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

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

 

„Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

.../2022. (...) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet 

alkotja meg: 

 

1. § 

(1) A közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 4. § 1–20. pontja 

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(Ezen rendelet alkalmazásában) 

„1. árusítás: üzleten kívül közterületnek minősülő helyen történő értékesítés (üzlet nélküli 

kereskedők is); 

2. árusító fülke, pavilon, stand: bármikor könnyen szétszedhető szerkezetből készült, illetve 

könnyen eltávolítható, szabadon álló vagy telepített, környezetbe illeszkedő, közterületen 

elhelyezett földszintes építmény; 

3. büfétermék: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rendelet 28. § b) pontjában foglalt fogalom; 

4. cégér: a cégtáblának többnyire az épület síkjára merőleges elhelyezésű, esetenként figurális 

elemekkel díszített változata; 

5. cégtábla: egy vállalkozás azonosítására szolgáló, jogszabályban rögzített adattartalmú, 

főszabályként a vállalkozások székhelyének, telephelyének bejáratánál elhelyezett, többnyire 

falhoz rögzített, annak síkjához alkalmazkodó, reklámot nem tartalmazó tábla; 

6. engedélyes: a közterület-használati engedélyben, valamint az önkormányzati hozzájárulásban 

megjelölt közterület-használat jogosultja; 

7. építmény: az Étv. 2. § 8. pontjában foglalt fogalom. Az építményhez tartoznak annak 

rendeltetésszerű és biztonságos használatához, működéséhez, működtetéséhez szükséges 

alapvető műszaki és technológiai berendezések is.; 

8. elemi csapás, elemi kár: minden olyan káresemény, vagy veszélyt előidéző helyzet, ami a 

természet működése, vagy emberi tevékenység során következik be és aminek ellenállni 

megfelelő gondosság mellett sem lehet (különösen: földrengés, árvíz, belvíz, csőtörés, tűzeset, 

robbanás és más hasonló esemény); 

9. épület: az Étv. 2. § 10. pontjában foglalt fogalom; 

10. járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló része; 

11. jármű közterületi elhelyezése, tárolása: a közúti közlekedési szabályokon túl a jármű őrizetlenül 

hagyása a közforgalom előtt nyitva álló helyen; 

12. kereskedelmi egység: kereskedelmi tevékenység céljából létesült vagy használt épület, illetve 

önálló rendeltetési egységet képező épületrész; 

13. kereskedelmi tevékenység: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 9. pontjában 

foglalt fogalom; 
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14. közterület: az Étv. 2. § 13. pontjában foglalt fogalom; 

15. közút: a gyalogosok vagy a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület; 

16. mozgóárusítás: a város közterületein a kereskedő vagy alkalmazottja, illetve megbízottja által az 

eladásra kínált termék, szolgáltatás - akár egyéb eszköz (pl.: tricikli, kosár stb.) segítségével 

történő - kereskedelmi tevékenysége; 

17. mozgóbolt: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 17. pontjában foglalt fogalom; 

18. műtárgy: az Étv. 2. § 15. pontjában foglalt fogalom; 

19. szolgáltatási tevékenység: a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 

szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 2. § l) pontjában foglalt fogalom; 

20. tereptárgy: minden építménynek nem minősülő tárgy (különösen: szikla, szegélykő, kaloda, pad, 

díszkerékpár, vagy bármilyen anyagból készült egyéb tárgy);” 

(2) A közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 4. § 22. és 23. pontja 

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(Ezen rendelet alkalmazásában) 

„22. üzemképtelen jármű: az a jármű, amely sérülése, vagy műszaki állapota miatt alkalmatlanná vált 

a közúti közlekedésre; 

23. zöldfelület: Göd Város Önkormányzata Polgármesterének a környezetvédelem helyi szabályairól 

szóló 8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § 20. pontjában foglalt fogalom;” 

(3) A közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő 

24–28. ponttal egészül ki: 

(Ezen rendelet alkalmazásában) 

„24. könnyű közlekedési eszköz: a kerékpár, a roller, továbbá az emberi erővel hajtott, illetve ennek 

segítésére vagy önálló hajtás céljából legfeljebb 350 W névleges teljesítményű és 25 km/h vagy 

azt meghaladó sebesség esetén a teljesítményleadást megszüntető elektromos motorral 

rendelkező, kifejezetten valamely személy szállítására szolgáló egyéb eszköz, így különösen az 

önkiegyensúlyozó eszköz; 

25. könnyű közlekedési pont: ezen rendelet 4. mellékletében szereplő, a közterületnek könnyű 

közlekedési eszközök elhelyezése, tárolása céljából kijelölt és ebből a célból üzemeltetett része, 

amely a jelöléstől számított 2 méter sugarú kört fed le, azzal, hogy az eszközök elhelyezése nem 

akadályozhatja sem a közúti, sem a gyalogos közlekedést; 

26. könnyű közlekedési szolgáltató: kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszközök üzemeltetője, aki 

üzletszerű gazdasági tevékenység keretében könnyű közlekedési eszköz bárki számára elérhető, 

jellemzően rövid távú bérbeadására irányuló szolgáltatási tevékenységet végez; 

27. kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszköz: könnyű közlekedési szolgáltató által üzletszerű 

gazdasági tevékenység keretében, szolgáltatás nyújtása céljából üzemeltetett könnyű közlekedési 

eszköz; 

28. telematikai rendszer: a könnyű közlekedési szolgáltató által működtetett olyan műholdas 

navigációs rendszer, melynek segítségével azonnali és rendszeres visszajelzéseket kap könnyű 

közlekedési eszközeinek helyzetéről, illetve a programozás során beállított paraméterekről.” 

 

2. § 

A közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése a 

következő t) és u) ponttal egészül ki: 

(Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:) 

„t) kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszközök közterületi elhelyezéséhez, tárolásához, ide nem 

értve a könnyű közlekedési eszközzel használat közben való olyan ideiglenes megállást, ami az 

eszköz adott személy általi bérleti szerződés szerinti használatát (kölcsönzését) nem szakítja meg,  

u) közterületen bármilyen típusú üzletszerű vagy kereskedelmi, illetve egyéb bevételszerző 

tevékenység végzéséhez.” 
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3. § 

A közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (8) és 

(9) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) Göd Város területén lévő közterületeken kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszköz – ha e 

rendelet eltérően nem rendelkezik – kizárólag az erre a célra kijelölt könnyű közlekedési ponton 

helyezhető el és tárolható. Erre vonatkozó közterület-használati engedélyt a kölcsönzési célú könnyű 

közlekedési eszközökkel rendelkező könnyű közlekedési szolgáltató kérhet az Önkormányzattól. 

(9) Kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszközök közterületen történő elhelyezése, tárolása, használata 

illetve bérbeadása céljából akkor adható közterület-használati engedély a könnyű közlekedési 

szolgáltató részére, ha a könnyű közlekedési szolgáltató 

a) az általa üzemeltetett valamennyi könnyű közlekedési eszközt – a jogszerű közterület-használat 

ellenőrizhetősége érdekében – olyan egyedi azonosító jellel látta el, amely 

aa) latin ábécé nagybetűiből és arab számokból képzett, legalább négy, legfeljebb hét karakterből 

áll, 

ab) a könnyű közlekedési eszköz két oldalán egy-egy példányban, minimum 30 mm magas és 4 

mm vonalvastagságú karakterekkel, az eszköz hátulján pedig egy példányban, minimum 50 

mm magas és 7 mm vonalvastagságú karakterekkel jelenik meg, 

b) a könnyű közlekedési eszközök kölcsönzésére vonatkozó szerződés megkötésére előre meg nem 

határozott személyek számára nyilvánosan ajánlatot tett közzé (különösen általános szerződési 

feltételek) 

c) vállalja, hogy könnyű közlekedési eszközeit az egész város területén üzemelteti és kizárólag a 4. 

mellékletben feltüntetett, de valamennyi önkormányzati tulajdonú könnyű közlekedési pontokon 

helyezi el és tárolja, továbbá a könnyű közlekedési pontokon általa kihelyezett táblával jelzi az 

eszközök tárolásának, elhelyezésének lehetőségét, 

d) vállalja, hogy a könnyű közlekedési eszközeinek földrajzi pozícióját – telematikai rendszerén 

keresztül - az egész város területén ellenőrzi, a jogellenes elhelyezéseket 24 órán belül 

megszünteti 

e) igazolja, valamint jogi, kártérítési felelősséget vállal, hogy az általa üzemeltetett minden egyes 

könnyű közlekedési eszköz közterületi elhelyezésének helye és időtartama és az adott eszköz 

adott időpontban fennálló használati állapotára (kölcsönzött, illetve kölcsönzésre váró) a saját 

telematikai rendszerében hitelesen, olyan adatrögzítési eljárással kerül rögzítésre, amely 

biztosítja ezen adatok változatlansága utólagos ellenőrzésének lehetőségét; és 

f) folyamatos hozzáférést biztosít az e) pontnak megfelelő telematikai rendszeréhez az 

Önkormányzat számára az általa üzemeltetett eszközök közterület-használatának ellenőrzéséhez 

szükséges – személyes adatokat nem tartalmazó – adatok megismerhetősége érdekében.” 

4. § 

A közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 14. §-a a következő (4) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Gépi meghajtású könnyű közlekedési eszközzel csak korlátozott sebesség mellett vehetők igénybe 

az 5. mellékletben foglalt közterületek. Ezen területek teljes terjedelmének tekintetében a könnyű 

közlekedési szolgáltató köteles a könnyű közlekedési eszközök sebességét telematikai rendszerén 

keresztül 10 km/órát nem meghaladó mértékre korlátozni.” 

 

5. § 

A közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 19. §-a a következő (5) 

és (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A közterület használatával jelentkező egyéb költségeket (vízvételezés, szennyvíz-elvezetés, 

takarítás, szerelés, elektromos áram vételezése vagy más hasonló tevékenység költségei) az engedélyes 

köteles viselni. Amennyiben elektromos áramkapacitás megrendelése is szükséges, akkor a tervezett 
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tevékenység (rendezvény) megkezdése előtt legalább 90 nappal jelezni szükséges a jegyző felé, valamint 

kérelmező köteles – az áramszolgáltató által megadott – eljárási díjat megfizetni. 

(6) Amennyiben az engedélyes a közterület-használati engedélyben foglalt időszakon túl, vagy az 

engedélyben meghatározott területet meghaladóan használja az adott közterületet, úgy – ezen 

rendeletben foglalt eltérő rendelkezés hiányában - az engedélyezett időszakon túli, illetve engedélyezett 

m2 feletti használatra vonatkozóan az 1. mellékletben előírt közterület-használati díj kétszeresét köteles 

megfizetni.” 

 

6. § 

A közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 31. §-a a következő (5)–

(7) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) Az (1) – (4) bekezdésben foglaltakon túl jogellenesen használja a közterületet az a könnyű 

közlekedési szolgáltató, 

a) amelynek a közterületen elhelyezett, tárolt kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszköze a 

vonatkozó jogszabályok szerint megkövetelt műszaki követelményeknek nem felel meg, 

rendeltetésszerű használatra nem alkalmas; 

b) amelynek a kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszköze közterület-használati engedély nélkül, 

vagy a közterület-használati hozzájárulásában foglaltaktól eltérően kerül elhelyezésre, tárolásra 

c) amelynek a kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszköze könnyű közlekedési ponton kívül kerül 

elhelyezésre, tárolásra a közterületen. 

(6) Nem minősül jogellenesnek a közterület-használat, ha a kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszköz 

teljes terjedelmében a könnyű közlekedési ponttól számított 5 méteren belül került elhelyezésre azzal, 

hogy ez az elhelyezés egyébként a közterület rendeltetésszerű használatát, így különösen a gyalogos 

közlekedést nem akadályozza, a közúti közlekedés rendjét, a biztonságos járműközlekedést semmilyen 

módon nem zavarja. 

(7) A könnyű közlekedési szolgáltató az (5) bekezdés szerinti jogellenes közterület-használata esetén a 

jogellenesen elhelyezett, tárolt könnyű közlekedési eszközei után – a 19. § (6) bekezdésében foglaltaktól 

eltérően – minden eltelt 24 órát követően, a jogellenes használattal érintett napokra – a 4. mellékletben 

foglalt díjtételen felül - 3000,- Ft/eszköz/nap közterület-használati díjat köteles megfizetni. Amennyiben 

a jogellenesen elhelyezett könnyű közlekedési eszközt a szolgáltató 48 órán belül nem távolítja el, úgy 

az Önkormányzat gondoskodik azok összegyűjtéséről és napi 5.000 Ft tárolási díjat számít fel.” 

 

7. § 

(1) A közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. 

melléklet szerint módosul. 

(2) A közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 

4. melléklettel egészül ki. 

(3) A közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 

5. melléklettel egészül ki. 

8. § 

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

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 
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1. melléklet 

A közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt 

táblázat 8. 9. és 10. sora az alábbiak szerint módosul: 

 
8. Vásár, alkalmi vásár 5.000 Ft/nap/ 5 m2 

9. Belépődíjas (nevezési díjas) sport, kulturális és 

egyéb rendezvény 

10.000 Ft/nap/500 m2 

10. Belépődíj (nevezési díj) nélküli sport, kulturális és 

egyéb rendezvény 

3.000 Ft/nap/500 m2  

 

A közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt 

táblázat a következő 17. Könnyű közlekedési pont kijelölt helyszíne, valamint 18. Könnyű közlekedési 

eszköz kölcsönbe (bérbe) adása sorral egészül ki: 

„ 

17. Könnyű közlekedési pont kijelölt önkormányzati tulajdonú 

helyszíne 

 100.000 Ft/pont/év 

18. Könnyű közlekedési eszköz kölcsönbe (bérbe) adása  1.000 Ft/eszköz/hó 

” 

2. melléklet 

„4. melléklet 

I. Önkormányzati tulajdonú könnyű közlekedési pontok 

 Megnevezés Hrsz. GPS- 

koordináták 

Megjegyzés Tulajdonos 

1 Göd Vasútállomás 2092 47.6879 / 

19.13702 

Rákóczi F. u. Ök 

2 Szakáts-kert biciklis pihenő 935 47.6719 / 

19.12842 

 Ök 

3 gróf Széchenyi Ödön tér 524 47.67898 / 

19.12714 

Béke út 2. 

(Óvoda előtt) 

Ök 

4 Béke út 71 47.67824 / 

19.13317 

Don Papa sarok Ök 

5 Napfény Áruház 414 47.6806 / 

19.133 

 Ök 

6 Göd-alsó Vasútállomás 1441 47.67698 / 

19.13496 

Kiss János utca Ök 

7 Mosoly ABC 1826 47.68067 / 

19.14132 

 Ök 

8 Göd-Újtelep buszforduló 6497 47.68546 / 

19.16636 

 Ök 

9 Termál Csemege 6601/

1 

47.69318 / 

19.15243 

 Ök 

10 Termálstrand 6602/

2 

47.69277 / 

19.15016 

Összekötő út Ök 

11 Kádár utca – Fenyves játszótér 6227 47.69582 / 

19.15058 

 Ök 

12 Bozóki Gyula tér 5637/

2 

47.70341 / 

19.14886 

 Ök 

13 Göd-felső Vasútállomás 6025 47.7053 / 

19.14357 

 Ök 



489 

 

14 Honvéd sor – Jácint utca 

kereszteződés 

4202 47.71431 / 

19.14969 

Buszforduló Ök 

15 Árokparti fasor – István utca 

kereszteződés 

4003 47.71253 / 

19.14393 

Hídnál befelé Ök 

16 Kikelet utca 3729 47.71566 / 

19.13299 

Sportterasz Ök 

17 Felsőgödi szabadstrand 3355 47.71041 / 

19.13021 

 Ök 

18 Határ út 3195 47.70471 / 

19.12893 

utolsó utca Ök 

19 Várdomb 4732/

9 

47.70359 / 

19.13748 

 Ök 

20 Fűzfa utca 2838 47.6988 / 

19.1355 

 Ök 

21 Jegenye utca 2957 47.69478 / 

19.132 

 Ök 

22 Sercli pékség 2224 47.69603 / 

19.13926 

 Ök 

23 Bartók Béla utca 351 47.68542 / 

19.12971 

Feneketlen-tónál Ök 

24 Bajcsy-Zs. utca 221 47.68714 / 

1913251 

 Ök 

II. Magántulajdonú könnyű közlekedési pontok 

 Megnevezés Hrsz. GPS- 

koordináták 

Megjegyzés Tulajdonos 

1 Príma ABC 8/3 47.68327 / 

19.13401 

CBA Magán 

2 Hotel Aphrodite 1825 47.67904 / 

19.14449 

 Magán 

3 Spar 4747/

4 

47.70148 / 

19.13601 

 Magán 

4 Penny 2837 47.69096 / 

19.13406 

 Magán 

” 

3. melléklet 

„5. melléklet 

Könnyű közlekedési eszközzel korlátozott sebességgel igénybe vehető közterületek 

 Megnevezés 

1 Felsőgödi gát (hrsz:0202) 

2 Pesti út 

3 Duna út Pesti út és Honvéd sor közötti szakasza 

4 Ady Endre út Vasút utca és Kinizsi utca közötti szakasza 

” 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 
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5) Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelem 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

dr. Kármán Gábor: Van egy szerződés mintánk, ezt Kondorosi Ügyvéd úr szövegezte. Két variációt 

terjesztett elő polgármester úr. Az egyik az eredeti ajánlatuk, a 420 forint/roller, de a VKB a második 

határozati javaslatot küldte tovább a testületnek. A székhelyek címét javítani kell, ami oda van írva, az 

pontatlanságból került bele sajnos.  

 

dr. Pintér György: Tehát a kettes határozati javaslatról és a címek javításáról szavazunk. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

 

162/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

megvizsgálta Lime Technology Kft. (1092 Budapest Ráday utca 9. földszint 8., cg. 01-09-332596., 

adószám: 26569242243) közterület használatára vonatkozó kérelmét és az alábbiak szerint 

határoz: 

 

Göd Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2021. június 01. napjától kezdődően a 

közterületek használatára vonatkozó 16/2022. (VII. 21.) számú Ök. rendelet módosítása 

hatálybalépésének az időpontjáig terjedő időszakra vonatkozó közterület használata után 

megállapodást köt a Lime Technology Kft.-vel a közterület könnyű közlekedési eszközökkel 

történt igénybevételének a kompenzálására. 

 

A kompenzáció összege: 2 500 000 Ft. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

6) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. II. félévre vonatkozó szerződései 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester   

 

Tóth János: A költségvetés elfogadása kapcsán elég későn került sor a Gödi Hulladékgazdálkodási Kft. 

első féléves szerződésének megkötésére. Azonos feltételekkel, az általuk javasolt és a testület által 

elfogadott korábbi díjtételekkel került sor a szerződések előkészítésére. A szerződésben lényegi változás 

nem történt.  

 

dr. Pintér György: Nincs forrás megjelölve a határozati javaslatban, azzal javaslom kiegészíteni. Aki 

ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A Bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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163/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

a zöldhulladék begyűjtéséről és a zöldhulladék-telep üzemeltetéséről szóló megbízási szerződést, 

valamint a veszélyes hulladék begyűjtéséről, köztéri hulladék elszállításáról, a közterületen 

illegálisan elhelyezett hulladék elszállításáról, illetve a közterületfenntartó csoport által 

összegyűjtött zöldhulladék begyűjtéséről szóló megállapodásokat jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a zöldhulladék begyűjtéséről és a zöldhulladék-telep 

üzemeltetéséről szóló megbízási szerződés, valamint a veszélyes hulladék begyűjtéséről, köztéri 

hulladék elszállításáról, a közterületen illegálisan elhelyezett hulladék elszállításáról, illetve a 

közterületfenntartó csoport által összegyűjtött zöldhulladék begyűjtéséről szóló megállapodások 

(1.sz. melléklet) Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel történő megkötésére. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tervezett dologi kiadások 

előirányzata 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

7) Tulajdonosi hozzájárulás a Huzella Tornacsarnok sportpadlójának korszerűsítéséhez  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

dr. Pintér György: Szerintem szavazzuk meg, szükség van rá, pénz is van hozzá. Aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

 

164/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

megvizsgálta a Gödi Sportegyesület kérelmét a Huzella Tornacsarnok sportpadlójának pályázati 

összegből megvalósuló korszerűsítéséhez. 

 

Göd Város Önkormányzata mint a Pest Megyei Kormányhivatal nyilvántartásába Göd, 

belterülete 378 hrsz. alatt felvett „kivett általános iskola” megjelölésű 3907 m2 területű ingatlan 

tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy az ezen ingatlanon felépített ún. Huzella Tornacsarnok 

sportpadlózatának felújításához a Gödi Sportegyesület a Pest Megyei Önkormányzathoz 

benyújtott és nyert pályázat keretében a „Gödi Sportélet élhetőbbé tétele a korszerűsítés 
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jegyében” címmel azzal, hogy az Önkormányzat a pályázat megvalósításához önerőt, forrást nem 

biztosít. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a határozatban foglaltak szerinti jognyilatkozat aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

8) GSE Kajak-Kenu Szakosztály kérelme a Széchenyi Csárda bérlése csónakok tárolása céljából  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

dr. Pintér György: Ha jól értem ezt a helyzetet, akkor nincs mozgásterünk az életveszélyes állapot miatt. 

Szerintem érdemi vita nem alakulhat ki a kérdésben. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

 

165/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

megvizsgálta a Gödi Sportegyesület a Széchényi Csárda bérlésére benyújtott kérelmét. 

 

Göd Város Önkormányzata elutasítja a Gödi Sportegyesület Kajak-Kenu Szakosztályának azon 

kérelmét, hogy a Göd, belterület 525 hrsz. alatt felvett, kivett strandfürdő megjelölésű, 11444 m2 

területű ingatlanon álló Széchenyi Csárda épületét (amely egy 150 m2 alapterületű étteremből, 

314 m2 alapterületű teraszból és 6,6 m2 alapterületű külső raktárból áll) csónaktárolás céljára 

használja. Az elutasítás indoka, hogy az ingatlan vonatkozásában 2018-ban készült statikai 

szakvélemény szerint az épület omlásveszélyes állapotban van, amely a használatot bármely 

jogcímen kizárja. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

9) Javaslat az Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési tervének módosítására 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Virok-Ujlaki Anikó: A közbeszerzési tervet, amit márciusban fogadott el a testület, módosítani 

szükséges, részben a Pest Megye Önkormányzata által támogatott egyedi támogatási források 

megvalósítása miatt, részben pedig, hogy a pályázatok közül sok meg sem jelent, ezért nincs szükség 

pályázati tanácsadókra.  

 

dr. Pintér György: Gyakorlatilag kötelező feladat ezt a tervet karbantartani, és akkor módosítjuk, amikor 

akarjuk. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A Bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

166/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy jóváhagyja Göd Város Önkormányzata 2022. évi módosított közbeszerzési tervét 

az alábbi tartalommal: 

Göd Város Önkormányzata 

2022. évi összesített közbeszerzési terve 

 

Közbeszerzés 

tárgya 

Közbeszerzés megnevezése Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett eljárás fajtája 

Árubeszerzés Földgáz beszerzés 2022.10.01-

2023.10.01 

KEF Kbt. 105. § (2) bekezdés c) 

pontja szerinti 

Szolgáltatás- 

megrendelése 

Kaszálási feladatok ellátása 2022-

2024 

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pontja szerinti nyílt eljárás 

Árubeszerzés Villamos energia beszerzés 

2023.01.01-2023.12.31. 

Uniós 

(közvilágítás) 

KEF 

(intézményi) 

Kbt. 81. § szerinti nyílt 

eljárás 

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) 

pontja szerinti 

Építés Göd, házi bekötő csatornák 

kiépítése 

Nemzeti Kbt. 115. § (1) bekezdés 

szerinti meghívásos 

Építés Göd, Bozóky Gyula tér környezet- 

és térrendezése 

Nemzeti Kbt. 115. § (1) bekezdés 

szerinti meghívásos 

Építés Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út 

járda és vízelvezetés 

Nemzeti Kbt. 115. § (1) bekezdés 

szerinti meghívásos 

Építés Göd, Duna úti járda felújítása Nemzeti Kbt. 115. § (1) bekezdés 

szerinti meghívásos 

 

Forrás: A szükséges forrást Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezni 

szükséges. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: Jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

10) Folyószámlahitel-szerződés hosszabbítása  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

Tóth János: Én kicsit összevonom a két napirendet, a 10-est, 11-est. Ebben az évben, amikor a 

hitelkamatok jelentősen megváltoztak, nem biztos, hogy érdemes most kifizetni azt a hitelt, amire hitelt 

kellene felvennünk. Így aztán azt mondjuk, hogy a 11-es pontban hosszabbítsuk meg egy évvel a CIB 

Bankkal kötött hatályban lévő bankszámla-szerződésünket, illetve azt a folyószámlahitel-szerződést, 

amelyet mind a mai napig nem kellett igénybe vennünk. 
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dr. Pintér György: Köszönöm szépen a pénzügytől kapott anyagot. Tájékoztatom a tisztelt Bizottságot, 

hogy jelenleg az Önkormányzat számláin több mint 2 milliárd 900 millió forint van. Nyilván ezeknek 

egy jó része kötelezettséggel terhelt, mindazonáltal ez az összeg pillanatnyilag itt van. Jó, akkor először 

volt a folyószámlahitel szerződés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

 

167/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a CIB Bank Zrt-vel megkötendő folyószámlahitel szerződést 2023. január 01. - 

2023. december 31. közötti időszakra változatlan feltételekkel meg kívánja kötni. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester, Tóth János jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

11) Göd Város Önkormányzata és a CIB Bank Zrt. között hatályban lévő bankszámlaszerződés 

meghosszabbítása  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

dr. Pintér György: Van írásos ajánlatunk? 

 

Tóth János: Igen. 

 

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

 

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

 

168/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a CIB Bank Zrt-vel 

megkötendő bankszámlaszerződést 2023. január 01. - 2023. december 31. közötti időszakra a 

határozat 1. számú mellékletében foglalt feltételekkel elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Fedezet: Göd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében intézményenként a forrást 

tervezni szükséges 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester, Tóth János jegyző 

Határidő: azonnal” 
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Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

12) Javaslat Göd város energiagazdálkodásával kapcsolatban szükséges intézkedésekre  

Előterjesztő: Szilágyi László Lajos alpolgármester 

 

Szilágyi László: Érkezett a Belügyminisztériumtól egy levél, hogy az önkormányzatok milyen 

intézkedéseket tesznek az energiakrízis kezelésére. Az előterjesztésem három nagy részre bontható. Az 

egyik egyfajta spórolás, hogy mit tudna a város spórolni és megtakarítani. A másik, hogy további 

bevételi forrásokat kell találni, részben pályázatból, részben működési forrásokból. A harmadik az pedig 

gyakorlatilag egy tárgyalási rész. A határozati javaslatok több részből tevődnek össze. Az egyik ilyen 

például a közvilágításnak az ideiglenes lekapcsolása. Erre érkezett is levél, melyben az áramszolgáltató 

nem javasolja semmilyen módon a kikapcsolását. Ők azt javasolják, hogy inkább LED izzókra cseréljük 

le a közvilágítást. Ezen kívül a határozat szól arról is, hogy egyeztessünk a Samsunggal. Tehát meg kéne 

nézni, hogyan tudna a város csökkentést elérni, és milyen fejlesztésekre van lehetőség. A termálhőnek 

a hasznosítására van-e lehetőség, napelemet is lehetne telepíteni egyes intézményekre. Illetve azt 

gondolom, hogyha csütörtök déltől zárva tartana a Polgármesteri Hivatal, akkor az jelentős 

energiamegtakarítást jelentene. 

 

dr. Pintér György: Az otthoni munkavégzést a VKB támogatta. Én magam is tudom támogatni. Az 

éjszakai világítás-lekapcsolást egyértelműen elutasította mindenki. A termálhőnek a hasznosítása az 

egyrészt borzasztó beruházás igényes és nem gyorsan megvalósítható intézkedés. Szerintem egy jó 

javaslat volt, hogy a Hivatal vizsgálja meg a többi önkormányzati ingatlan vonatkozásában is az 

energiatakarékossági intézkedéseknek a lehetőségét. Ez lenne a kiegészítő javaslatom. A hármas pont 

kerüljön ki. 

 

Tóth János: Csak annyit mondanék, hogy szombatonként esküvő van, ráadásul fizetnek is a 

teremhasználatért. Ezt biztosítanunk kell.  

 

dr. Pintér György: Jó, akkor aki ezekkel a módosításokkal az előterjesztést elfogadja, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

 

169/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve a humanitárius 

katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása 

érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 

24.) Korm. rendelet 1. és 4.§-a, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 

foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előre nem látható, 

energiaszolgáltatásban jelentkező akadályozottságra tekintettel, a közszolgáltatások 

folyamatos biztosíthatóságának szükségességét szem előtt tartva az önkormányzat 

energiaellátásnak biztosítása és a kötelező önkormányzati feladatellátás biztonsága 
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érdekében úgy dönt, hogy a költségvetés tehervállaló képességéhez igazodóan jelentősen 

csökkentenie kell a beszerzendő energiamennyiséget 2021. bázisévhez képest. Göd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzati 

feladatellátásban résztvevő szervezetekkel (intézmények, cégek) működtetésében lévő 

vagyontárgyak energiafelhasználásának csökkentését célzó javaslatot készítsen elő és 

erről 2022. november végi rendes testületi ülésre előterjesztésként egy tájékoztatás 

kerüljön benyújtásra. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg, szükséges egyeztetéseket 

folytassa le és a tárgyalások során a munkahelyek megtartását is vegye figyelembe. 

2. Az önkormányzati fejlesztések tervezése, megvalósítása során érvényesíteni kell az 

alábbiakat: 

2.1. A jövőbeni fejlesztésekben prioritás az energiafelhasználás csökkentése, a megújuló 

energiaforrások felhasználása és a körforgásos gazdaság előmozdítása. 

2.2. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati saját forrás lehetősége erősen korlátozott, 

ezért a fejlesztések tervezése során figyelembe kell venni a különböző finanszírozási 

lehetőségeket, elsősorban a vissza nem térítendő támogatásokat, de emellett a hiteleket 

is.  

3. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Kormány 

1438/2022. (IX. 9.) Korm. határozata a központi költségvetési szervek földgáz-

beszerzésével összefüggő további kötelezettségvállalásairól határozatnak eleget téve a 

Polgármesteri Hivatal nyitvatartási idejét 2022. november 1. napjától átmeneti jelleggel 

csökkentse az 1. számú melléklet szerint. A Polgármesteri Hivatal fűtését nyitvatartási 

napon 12:00 ig ki kell kapcsolni és csakis rendkívüli esetben, jegyzői hozzájárulás mellett 

lehet fűteni pénteken, szombaton vagy vasárnap. 

4. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a városi 

rendezvényeket vizsgálják meg és javaslatot kell tenni, hogy a 2023. májusáig lezajló 

rendezvények hogyan tarthatóak meg a legalacsonyabb költségek mellett. 

5. 194/2022. (IX. 13.) képviselő-testületi határozat (Döntés a „Földgáz beszerzése Gödön 

2022.10.01-2023.10.01.” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról - egyedi támogatási 

kérelem benyújtása) módosítása szükséges. A módosítással az alábbi szöveg lép érvénybe: 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy Göd Város 

Önkormányzata vonatkozásában jelentkező villamos energia és gázártöbblet miatti 

kiadások finanszírozását segítő működési támogatás igénylése céljából nyújtson be egyedi 

támogatás iránti kérelmet Pest Megye Önkormányzatához.” 

6. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottságot, hogy energetika tanulmányt készíttessen el és az elkészült 

tanulmányt mutassa be a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Tóth János jegyző és Balogh Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

1. számú melléklet 

 

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI NYITVATARTÁSI IDEJE 

 

Javasolt ügyfélfogadási idő: 

 

Hétfő: 8:00-12:00, 13:00-18:00 

Szerda: 8:00-12:00, 13:00-16:00 

Péntek: NINCS 
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Javasolt munkarend: 

 

Hétfő, kedd, szerda:  normál 

Csütörtök:  7:30-12:00, délután otthoni munkavégzés 

Péntek:  délelőtt otthoni munkavégzés” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

170/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel célul tűzi ki a közvilágítási 

hálózat korszerűsítését. Göd Város Önkormányzatának Képviselő Testülete felkéri a Beruházási 

és Városüzemeltetési osztályt, hogy a közvilágítási hálózat korszerűsítésére dolgozzon ki több 

megoldási javaslatot, lehetőséget. 

 

Felelős: Tóth János jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

171/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy felkéri a Beruházási és Városüzemeltetési osztályt, hogy vizsgálja meg a termálhő 

hasznosításának lehetőségét városunkban. 

 

Felelős: Tóth János jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

172/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy  

1. Szilágyi László Lajos alpolgármestert felhatalmazza, hogy Energia Közösség ügyében 

tárgyalásokat kezdeményezzen a szomszédos településekkel, továbbá Fülöp Zoltán 

képviselővel ebben az ügyben a Samsung SDI Zrt-vel is egyeztessenek. Szilágyi László 
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Lajos alpolgármester vizsgálja meg a saját energia-előállítás lehetőségeit és a vonatkozó 

országos tapasztalatokat. 

 

2. Szilágyi László Lajos alpolgármester és Fülöp Zoltán képviselő közösen és haladéktalanul 

tárgyalásokat kezdeményezzen Samsung SDI Zrt-vel annak érdekében, hogy a vállalkozás 

ebbe az energiakrízisben milyen módon tudná segíteni településünket. 

 

Felelős: Szilágyi László Lajos alpolgármester 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

173/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy felkéri a Beruházási és Városüzemeltetési osztályt, hogy vizsgálja meg napelemek 

önkormányzati épületeken elhelyezésének lehetőségét. Jelenlegi villamos energia árak mellett 

energetikai beruházások finanszírozására kerüljön áttekintésre hitelfelvétel folyamata. 

Amennyiben szükséges, akkor külső, energetikai szakértő bevonására kerüljön sor. 

 

Forrás: A szakértői díj fedezete a 2022. évi önk-i költségvetés Feladattal nem terhelt tartalék 

előirányzatáról maximum bruttó 1 milli forint. 

 

Felelős: Tóth János jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

174/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy készüljön energiagazdálkodási intézkedési terv az 

önkormányzati intézményhálózat esetében.  

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

13) Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v. a.” ügyében hozott 149/2022. 

(VII. 18.) képviselő-testületi határozat visszavonása és törvényes működésének helyreállítása 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

Markó József: Jött egy levél, amely szerint harminc napos határidővel nyilatkozni kell, hogy elfogadjuk-

e annak a megállapítását, hogy törvénytelen helyzetben vagyunk. Erre válaszolni kell harminc napon 

belül. Lehet kérni határidő-hosszabbítást az intézkedés végrehajtására.  

 

Tóth János: Amikor dilemma volt az ügyvezető kapcsán, mi azt jeleztük a Törvényszéknek, és azt is 

jeleztük, hogy a Képviselő-testület döntött, illetve dönteni szeretne ebben a kérdésben, tehát most már 

döntési helyzetben van. Azt gondolom, a Törvényszék erre tekintettel hozta meg döntéseit, hogy itt a 

Képviselő-testület nem ellenállni, hanem együttműködni szeretne. Az eredeti előterjesztésben a korábbi 
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határozat visszavonásával rendben vagyunk, viszont a másik javaslat három olyan dolgot tett egy 

határozati javaslatba, aminek ott külön-külön kell szerepelni, mert ha bármelyikhez a későbbiek során 

hozzá kell nyúlni, akkor mindig, minden egyes esetben azt a határozatot kellene módosítgatni.  

 

dr. Pintér György: Akkor azt kérjük a Hivataltól, hogy a testületi ülésre készítsen egy olyan előterjesztést 

a benyújtott anyag alapján, ami ezt jogilag normálisan összefoglalja. Ha kell, akkor utaljon ki erre a 

most megkapott végzésre, egyúttal akkor lehet prezentálni az új ügyvezető kinevezéséről szóló testületi 

döntést, amennyiben a testület ezt csütörtökön elfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

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

 

175/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

felkéri a jegyzőt, hogy készítsen jogilag megfelelő határozati javaslatokat a „Gödi Szolgáltató 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v. a.” ügyében hozott 149/2022. (VII. 18.) képviselő-

testületi határozat visszavonása és törvényes működésének helyreállítása” című előterjesztés 

tárgyában, melynek során térjen ki a Budapest Környéki Törvényszék cégbíróságának cgt.13-22-

003617/2 számú végzésében foglaltakra tekintettel szükséges alapítói intézkedésekre.  

 

Felelős: jegyző  

Határidő: azonnal 

 

14) Helyi adók mértékének felülvizsgálata 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

dr. Pintér György: A jövő évi adómértékekről a november 30-ig kell dönteni. Tehát, ha most nem 

döntünk, akkor se dől össze a világ.  

 

Tóth János: Az elmúlt egy évben azért többször szóba került a helyi adók mértékének rendezése. A 100 

négyzetméterig terjedő lakóegységek esetén a négyzetméterenkénti adómértéket 400 forintban 

javasoljuk meghatározni. Minden más témában inkább csak egy kis kiegészítés van. Mi azt mondjuk, 

hogy legalább a korábbi szintet állítsuk vissza. 

 

Nyilassy Rita (adóosztály-vezető): Jelenleg a rendeletben 0 forintos adómérték vonatkozik mindenkire 

0-100 négyzetméteres lakástulajdon esetén.  

 

dr. Pintér György: Javaslom, hogy az üzleti célt szolgáló lakás és üdülőépület éves adómértéke 1000 

forint legyen. Az építményadóról most ne döntsön a Bizottság, majd novemberben állást foglalunk a 

testületi ülésen elhangzottak függvényében. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

 

176/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

2023. évre a helyi építményadó mértékeit az alábbiakban kívánja megváltoztatni: 
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1. A nem üzleti célt szolgáló üdülők esetében az adó mértékét egységesen 1000 Ft/m2 

összegben határozza meg. 

 

2. Az egyéb nem lakás céljára szolgáló építmények esetében az adó mértéke 0-250 m2- ig 500 

Ft/m2, a 250 m2 felett 125.000 Ft és a 250 m2 feletti részre vonatkozóan 700 Ft/m2. 

 

3. A III. és IV. körzeteket megszünteti és a területeket a II. körzethez csatolja. 

 

4. Az I. körzet 1. kategóriájában üzem, üzemcsarnok, gyár, raktár, műhely, iroda, szálloda, 

hotel, áruház és a II. körzet 1. kategóriájában áruház után fizetendő helyi építményadó 

mértékét 2000 Ft/m2 összegben határozza meg. 

 

5. A vállalkozók üzleti célt szolgáló épületei között nevesíti az „idősek otthona” megnevezést 

az I. és II. körzetben 2000 Ft/m2 adómértékkel. 

 

6. Az I. körzet 2. kategóriájában panzió, fogadó, motel, szálló, vendégház, vadászház, 

műterem, fodrászüzlet, kozmetikai szalon, DVD- és videó kölcsönző és állatklinika és a II. 

körzet 2. kategóriájában üzem, üzemcsarnok, gyár, raktár, műhely, iroda, szálloda, hotel, 

panzió, fogadó, motel, szálló, vendégház és vadászház után fizetendő helyi építményadó 

mértékét 800 Ft/m2 összegben határozza meg. 

 

7. Az I. körzet 3. kategóriájában kereskedelmi üzlet, bolt, abc, üzletház, játékterem, csárda, 

bisztró, borozó, söröző, büfé, cukrászda, kávézó, kávéház, teaház, fagylaltozó, étterem, 

vendéglő, presszó, rendelő, kórház, szanatórium, gyógyszertár, garázs, gépjárműtároló, 

üvegház, szerviz, présház, hűtőház és a II. körzet 3. kategóriájában műterem, fodrászüzlet, 

kozmetikai szalon, DVD- és videó kölcsönző, állatklinika, kereskedelmi üzlet, bolt, abc, 

üzletház, játékterem, csárda, bisztró, borozó, söröző, büfé, cukrászda, kávézó, kávéház, 

teaház, fagylaltozó, étterem, vendéglő, presszó, műterem, rendelő, kórház, szanatórium, 

gyógyszertár, garázs, gépjárműtároló, üvegház, szerviz, présház, hütőház után fizetendő 

helyi építményadó mértékét 500 Ft/m2 összegben határozza meg. 

 

8. Az üzleti célú egyéb nem nevesített épület, épületrészek után az I. körzet 4. kategóriájában 

és a II. körzet 4. kategóriájában az adó mértékét 500 Ft/nf összegben határozza meg. 

 

9. Az üzleti célt szolgáló lakás- és üdülőépület, -épületrész után az éves adó mértékét 

valamennyi körzetben 1000 Ft/m: összegben határozza meg. 

 

10. Az építményadó mértékét egyebekben nem kívánja módosítani. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület soron következő munkaterv szerinti ülésére a 

fentieknek megfelelően az építményadó rendelet módosítását készítse elő. 

 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: 2022. november 30.” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

177/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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2023. évre a helyi telekadó mértékeit az alábbiakban kívánja megváltoztatni: 

 

1. A helyi telekadóról szóló 23/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet 8. §-ának hatályon 

kívül helyezését javasolja. 

2. A helyi adók mértékeit egyebekben nem indokolt módosítani. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület soron következő ülésére a fentieknek megfelelően a 

telekadó rendelet módosítását készítse elő. 

 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: 2022. november 30.” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

15) Bevételi előirányzatok módosítása  

Előterjesztő: Nyilassy Rita adóosztály-vezető  

 

dr. Pintér György: Szerintem ez egy technikai szavazás. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel 

jelezze.  

 

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

 

178/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a 2022. évi költségvetés bevételi előirányzatait az alábbiak szerint módosítja. 

 

Építményadó 228.000.000 Ft 

Telekadó 157.000.000 Ft 

Helyi iparűzési adó 643.000.000 Ft 

Talajterhelési díj 11.000.000 Ft 

Késedelmi pótlék, bírság, egyéb 17.000.000 Ft 

Összesen: 1.056.000.000 Ft 

 

Az eredeti és a módosított bevételi előirányzat különbségét 414.000.000 Ft-ot a 2022. évi 

költségvetés tartalékába helyezi. 

 

Felelős: Tóth János jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

16) Nyaralóházak téli üzemeltetésének meghatározása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Tóth János: Amikor az energiaválság megjelent, elkezdtünk gondolkodni, hogy mit lehet esetleg úgy 

átalakítani, hogy azzal megtakarítás jöjjön létre. A Nyaralóházak is egy ilyen terület. Polgármester úr 

kidolgozott három alternatívát. Ebben a három alternatívában szerepel, hogy a város működése 
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biztosított legyen hosszabb távon. Úgy ahogy az elnök úr is javasolta, hogy vizsgáljuk meg az 

intézmények működésében az esetleges megtakarítás lehetőségét, itt is szerepel egy háromlépcsős 

megtakarítási lehetőség.  

 

Markó József: Kettes lehetőség lenne a támogatandó, mert ebben vannak előremutató dolgok, de úgy, 

hogy a dolgozókat megtartják.  

 

dr. Pintér György: Ha itt lenne az előterjesztő, megkérdezném, hogy ez le van-e egyeztetve a bérlőkkel. 

 

Garai Győző: Azt gondolom, hogy a kettes és a hármas közötti variáció volna ideális, ha megvalósulna. 

Itt ez a táblázat egyébként elsősorban a gázfogyasztásra koncentrált, jelentősen az növeli meg a 

költségeket, nem is az áramfogyasztás. Maga a színházterem és az előtér, illetve a recepció és az 

irodahelyiségek együtt fogyasztanak körülbelül 8 ezer köbmétert. Hogyha csökkentett mértékben 

működnek, akkor 5 ezer köbméterre lehetne csökkenteni. Azt gondolom, hogy az egy járható út lenne, 

hogy a színháztermet és az előterét csak temperáljuk, és az érdeklődő fizesse ki a felfűtés költségét. A 

létszámcsökkentést mi sem szeretnénk.  

 

dr. Pintér György: Én is ezt látom, hogy a kettes és hármas közti átmenet az valószínűleg egy 

működtethető változat. Tehát nekem az a javaslatom, hogy a Bizottság azt kéri a hivataltól, hogy 

egészítse ki egy olyan határozati javaslattal, ami az itteni kettes és hármas modell között van, azzal a 

megkötéssel, hogy egyeztessen a bérlőkkel, illetve, hogy a Bizottság nem támogatja, hogy ember 

elbocsátásra kerüljön. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

 

179/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

felkéri az előterjesztőt, hogy a „Nyaralóházak téli üzemeltetésének meghatározása” című 

előterjesztést dolgozza át az előterjesztésben szereplő 2. és 3. határozati javaslatokból kiindulva 

azzal a megkötéssel, hogy egyeztessen az ottani helyiségek bérlőivel, illetve álláshelyek 

megszűntetését nem támogatja.  

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

17) Javaslat a Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat és Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírására 

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök 

 

dr. Pintér György: Ez az én előterjesztésem, nem lett beterjesztve időben. Elbukta a város egyetemista 

ifjúsága a Bursát, ahhoz csatlakozni kellett volna szeptember 30-ig. Arra teszek javaslatot, hogy a 

Wigner legyen kiírva, és hogy azt az összeget, amit a Bursába beletettünk volna, azt adjuk ki, erről szól 

ez az előterjesztés és ehhez szükséges a forrás biztosítása. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze.  

 

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

 

180/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  
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javasolja a Képviselő-testületnek a Wigner Jenő Középiskolai Ösztöndíjpályázat 2022/2023. 

tanévre történő kiírását a 2021. évi Wigner Jenő Középiskolai Ösztöndíjpályázattal azonos 

feltételekkel. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tartalék előirányzat 26. sora, 

illetve Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezni szükséges  

 

Felelős: PEKJB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

181/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 

 

javasolja, hogy Göd Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer mintájára, ugyanazon feltételekkel helyi Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot írjon ki.  

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezni szükséges  

 

Felelős: PEKJB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

18) Javaslat egyes beruházási célú, de képviselői keretből és dologi sorról kötelezettséget vállalt 

feladatok képviselő-testületi utólagos jóváhagyására  

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

dr. Pintér György: Ez egy technikai szavazás szerintem, ezek rég megvalósult dolgok. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

 

182/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy utólagosan jóváhagyja a Pacsi parkban a szivattyúk telepítését a 2022. évi 

költségvetés Tartalék 33-as Körzetfejlesztési keretek sorról, a 6. sz. körzet fejlesztési keretből 

bruttó 329.999,- Ft összeggel. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének Tartalék 33-as Körzetfejlesztési 

keretek sorról, a 6. sz. körzet fejlesztési keretből bruttó 329.999,- Ft. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: 2022.11.30” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 
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183/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy utólagosan jóváhagyja a térfigyelő kamerák terveztetését és telepítését (az Alagút 

utca Erdész utca sarokra, valamint a Zrínyi u. és Mayerffy utcai játszótérhez) a 2022. évi 

költségvetés Tartalék 33-as Körzetfejlesztési keretek sorról, az 1. sz. körzet fejlesztési keretből 

bruttó 1.398.524,- Ft összegben. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének Tartalék 33-as Körzetfejlesztési 

keretek sorról, az 1. sz. körzet fejlesztési keretből bruttó 1.398.524,- Ft. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: 2022.11.30” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

184/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy utólagosan jóváhagyja a Rétesház előtti parkoló (I. Körforgalmi út) – Kék Duna 

utcai környezetének forgalomtechnikai terveztetését a 2022. évi költségvetés Tartalék 33-as 

Körzetfejlesztési keretek sorról, az 5. sz. körzet fejlesztési keretéből bruttó 900.000,- Ft összegben. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének Tartalék 33-as Körzetfejlesztési 

keretek sorról, az 5. sz. körzet fejlesztési keretéből bruttó 900.000,- Ft. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: 2022.11.30.” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

185/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy utólagosan jóváhagyja a Bolla Árpád fasornál, magántelkeken keresztülmenő 

csapadékcsatorna kiváltásának terveztetését a 2022. évi költségvetés Dologi kiadások 

előirányzatról bruttó 635.000,- Ft összegben. 
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Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének Dologi kiadások előirányzatáról 

bruttó 635.000,- Ft. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: 2022.11.30.” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

19) Javaslat forgalomrendezésre és tájékoztatás forgalmi rend felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

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

 

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

 

186/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a Petőfi Sándor utcában, a Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

előtti K+ R parkolók számát 9-re bővítteti. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének Dologi kiadások előirányzatáról 

maximum bruttó 65.000.- Ft keretösszeget. 

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Kihelyezésért felelős: TESZ Igazgató 

Határidő: 2022.11.30.” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

187/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy az Alkotmány utcában lévő parkolók használatát korlátozza. Munkanapokon 7-

17 óra között, maximum 2 órás várakozási időt engedélyez. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének Dologi kiadások előirányzatáról 

maximum bruttó 60.000.- Ft keretösszeget. 

 

Felelős: Jegyző, Polgármester 

Kihelyezésért felelős: TESZ Igazgató 

Határidő: 2022.11.30.” 
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Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

20) Javaslat a „Gödi intézmények faápolási és fakivágási munkáinak elvégzése” tárgyú beszerzési 

eljárás lezárására 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

Virok-Ujlaki Anikó: Egy ajánlat érkezett és eredményesnek kell nyilvánítani az eljárást. 

 

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

 

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

 

188/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a „Gödi intézmények faápolási és fakivágási munkáinak elvégzése” tárgyú 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és javasolja a bruttó 5.035.000, -Ft összegű 

szerződés megkötését Kormos Krisztián e.v. (2132 Göd, Rákóczi Ferenc utca 137., adószáma: 

56761564-1-33., képviselő: Kormos Krisztián) nyertes ajánlattevővel. 

 

Forrás: Pest Megye Önkormányzata által nyújtott egyedi támogatási forrás. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

189/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a „Gödi intézmények faápolási és fakivágási munkáinak elvégzése” tárgyú 

beszerzésben a bruttó 5.035.000, -Ft összegű ajánlatot elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert 

a szerződés megkötésére Kormos Krisztián e.v. (2132 Göd, Rákóczi Ferenc utca 137., adószáma: 

56761564-1-33., képviselő: Kormos Krisztián) nyertes ajánlattevővel. 

 

Forrás: Pest Megye Önkormányzata által nyújtott egyedi támogatási forrás. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 
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21) Tájékoztató a 2022. évben tervezett, de meg nem valósuló, vagy egyedi támogatási forrásból 

megvalósuló beruházásokról 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

dr. Pintér György: Két dolgot sikerült egy előterjesztésbe berakni. A fel nem használt, vagy megmaradó 

pénzeket, és hogy 800 ezer forintért a Hivatal vehessen magának két biciklit terepjárási célból. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

 

190/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

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” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

Egyebek I. – Tájékoztatás az Emergency Kft.-vel kötött ügyeleti szerződés várható 

lehetetlenüléséről 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Tóth János: Az orvosi ügyelettel kapcsolatosan az azt üzemeltető már kétszer kezdeményezte a 

szerződés felmondását. Mindkétszer ellenálltunk, mármint a Kistérségi Társulás. Az utóbbi időben 

olyan mértékben változtak az árak, díjak, bérek és minden más, hogy nem lehet ezt a dolgot tovább 

fenntartani. Végül az Emergency Kft. is lehetetlenülés miatt mondta fel a szerződést, ezt tudomásul kell 

vennünk.  

 

dr. Pintér György: Meddig van velük szerződés? 

 

Tóth János: Talán jövő év április 15-e. 

 

dr. Pintér György: Köszönjük szépen.  

 

Egyebek II. – Sportcsarnokok díjszabásának módosítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Garai Győző: A tavalyi javaslat mintája alapján készült, csak kicsit emelkedtek a számok. Most már 

tudjuk a valós energiaárakat, meg gázárakat, és ahhoz mérten, nem olyan nagy százalékos emelés lenne. 
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dr. Pintér György: Állandó bérlőkkel konzultáltatok? 

 

Garai Győző: Természetesen, már szeptember óta egyfolytában.  

 

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

 

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

 

191/2022. (X. 25.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a TESZ üzemeltetésében lévő sportcsarnokok minimum bérleti díját 2022.11.01-

től az alábbiakban határozza meg: 

 

Csarnok Szerződés típusa Igénybevehető időszakok ÁRAK 

Huzella 

Tornacsarnok 

Alkalmi árak eseti szerződéssel 
Hétköznap délután 6-10 14,000 Ft 

Hétvége 8-20 20,000 Ft 

Éves szerződés esetén 

kedvezményes árak 

Hétköznap délután 6-10 10,000 Ft 

Hétköznap napközben 4,000 Ft 

Hétvége 8-20 14,000 Ft 

Balázsovits 

Sportcsarnok 

Alkalmi árak eseti szerződéssel 
Hétköznap délután 6-10 20,000 Ft 

Hétvége 8-20 25,000 Ft 

Éves szerződés esetén 

kedvezményes árak 

Hétköznap délután 6-10 14,000 Ft 

Hétköznap napközben 5,500 Ft 

Hétvége 8-20 18,000 Ft 

Kistornaterem 

Alkalmi árak eseti szerződéssel 
Hétköznap délután 7-9 9,000 Ft 

Hétvége 8-20 9,000 Ft 

Éves szerződés esetén 

kedvezményes árak 

Hétköznap délután 6-10 7,000 Ft 

Hétvége 8-20 8,000 Ft 

 

Felelős: TESZ igazgató, polgármester 

Határidő: 2022. november 1.” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

dr. Pintér György: Kérem, szavazzunk a zárt ülésről.  
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A Bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendelt 

el:  

 

22) Javaslat a „Villamosenergia beszerzése Gödön” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 

(zárt ülés) 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

23) Javaslat a „Göd, Bozóky Gyula tér környezet- és térrendezése”, a „Göd, Duna úti járda 

felújítása” és a „Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út járdaépítése (I. ütem) és csapadékvíz-

elvezetésének építése (II. ütem)” tárgyú közbeszerzési eljárások megindítására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

24) Tájékoztatás a Penta Kft. keretmegállapodás megszüntetés kérelme ügyében (zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Napirenden kívüli tájékoztatás: 

 

HÉSZ szöveges módosítás előzetes ismertetése (zárt ülés) 

Előterjesztő: Aba Lehel főépítész 

 

 

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

napirendi pontok tárgyalását. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 dr. Pintér György Hives Gábor 

 elnök bizottsági tag 

  jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


