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Ügyiratszám: 09/138-32/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 27. napján 13:00 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 

 

Balogh Csaba: Köszöntök mindenkit az október 27-i rendes testületi ülésünkön. A Képviselő-testület 

határozatképes 10 fővel. Fülöp Zoltán képviselő nem jelezte előre távolmaradását, illetve Vajda Viktória 

képviselő később csatlakozik be az ülésre. Mielőtt belekezdenénk a napirendekbe, elmondanám az 

elmúlt hónap történéseit. Volt egy segélyszállítmányunk Makkosjánosiba, a testvérvárosunknak, azt 

sikeresen átvittük. Amikor megérkeztünk, előtte egy-két nappal egy hosszas riasztás volt, mert 

elszabadult rakéták keringtek a Kárpát-medencén belül. Eléggé durva volt a hangulat, sétáltunk az utcán 

és láttam, hogy nincsen velem egykorú férfi, mivel mindenki háborúban van, vagy bujkál. Én további 

kitartást kívánok nekik, boldoguljanak még ilyen körülmények között is. Göd város tekintetében, ami 

egy sokkal pozitívabb történés, a golfparkba egy madártani tanösvény és egyéb ismeretterjesztő dolgok 

is kikerültek. Ez a Minden Állatért Alapítványnak köszönhető, és tényleg érdemes meglátogatni. 

Megvolt az október 23-i ünnepség. Szeretném most megköszönni mindazoknak, akik ilyenkor 

tiszteletüket teszik a városi rendezvényeken, de szeretném felhívni arra is a figyelmet, milyen meglepő, 

hogy olyan sok civil szervezetet, egyesületet támogat az Önkormányzat, és ennek ellenére olyan kevesen 

képviseltetik magukat. Azt gondolom, ha valami nem tetszik az eseményeken, akkor azt vissza lehetne 

jelezni, ha pedig nem az eseménnyel van a probléma, akkor a kölcsönös tisztelet kimutatása érdekében 

jelenjenek meg az ilyen rendezvényeken. Emellett a Financial Times-nak adtam interjút, akik a kínai 

befolyást vizsgálják Magyarországon, és az akkumulátorgyártásnak a terjeszkedését. Ez is egy nagyon 

érdekes beszélgetés volt. Ma délelőtt volt a külső védelmi tervnek a gyakorlata, ahol azt modelleztük le, 

ha egy gázszivárgás történne a Samsung területén belül, akkor mit kellene a polgári védelmi 

munkacsoportnak ellátnia. Megfeleltünk a próbának, felkészültek voltunk, tudtuk mindenre a választ, 

ilyen esetben jól le is tudnánk bonyolítani az egészet. A gyakorlat azzal kezdődik, hogy kapunk egy 

értesítést a Samsungtól. Korábban sajnos a jelzés hozzánk az utolsók között érkezett meg. Bízom benne, 

hogy a Samsung is átgondolja a védelmi gyakorlatozása során, hogy szükségük van az együttműködésre 

az ilyen ügyekben. 

 

Markó József: A testvérvárosi utazással kapcsolatban szeretném kérni polgármester úrtól, hogy előre 

jelezze felénk legközelebb, amikor készül egy ilyenre. Vannak ott személyes kapcsolataink, és 

küldenénk valamit. 

 

Balogh Csaba: Még egy alkalom lesz az idei évben. A pályázatban alapvetően kettőt terveztünk, de 

valószínűleg át fogjuk egy kicsit szervezni, hogy ne legyen fölöslegesen autóztatva annyit az áru, hanem 

két nap alatt letudjuk majd. Jelezzék akkor, hogy kinek van ilyen igénye, mert vele fölveszem majd 

külön is a kapcsolatot.  

 

Fülöp Zoltán képviselő megérkezett az ülésterembe. 

 

dr. Pintér György: Én kettő dolgot szeretnék említeni. Az egyik az, hogy hónapok óta várjuk 

polgármester úr javaslatát, hogy megfelelő formában tegyen javaslatot a Pénzügyi Bizottság ötödik 

tagjának személyére. Erről volt ígéret korábban. Úgyhogy kérem, ne nehezítse a Bizottság (Pénzügyi, 

Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság) munkáját, mert ha 2 tag esetleg nem tud eljönni, akkor 

határozatképtelen az ülés, öt személlyel pedig tudunk dolgozni. Emellett kifejezetten sérelmezem, hogy 

a bizottsági ülésen már többször, bizonyára okkal, de nem vett részt. Ellenben nem is helyettesítteti 



1460 

magát, az meg nonszensz, hogy jegyző úr vállalja magára, mivel a jegyző és a polgármester két külön 

feladatkör. Végezetül annyit mondanék tájékoztatásul, hogy tegnap előtt kértem és kaptam egy pénzügyi 

összefoglaló táblázatot, miszerint 2 milliárd 908 millió forint volt az Önkormányzat különböző 

számláin. Tudom, ez nem szabad felhasználású teljeskörűen, csak szerettem volna ezt elmondani. 

 

Balogh Csaba: Szilágyi László alpolgármesteren keresztül egyeztettem arról, hogy ötödik tagnak tudom 

javasolni Andrejka Zombor képviselőt, de mivel azt jelezte felém vissza, hogy egyeztetések alapján nem 

fogja megszavazni a Képviselő-testület, így nem készítettem erről határozati javaslatot, de 

természetesen a következő alkalomra be fogom hozni. De térjünk át a napirendre, öt előterjesztés 

érkezett be az eredeti meghívóhoz képest. Mindegyik nyílt, közvetlen a zárt napirendi pontok előtt 

tárgyalnánk. Illetve ezek közül a „Kiserdei játszótér” tárgyalását nem javaslom, mivel tudomásom 

szerint még nem lett jogilag megfelelően megvizsgálva, de ha a képviselők szeretnének ennek ellenére 

tárgyalni róla, akkor természetesen elfogadom. 

 

Fülöp Zoltán: Én kérném ennek a napirendi pontnak a tárgyalását. 

 

Balogh Csaba: Rendben.  

 

dr. Pintér György: Az eredetileg kiküldött számozás szerinti 17-es napirendi pont levételét javaslom, 

jegyző úrral is egyeztettünk. Ez egy belső ellenőrzési téma. Mivel átalakul az egész 

hulladékgazdálkodási rendszer, az esetlegesen onnan beérkező információval összefüggésben kerüljön 

az ellenőrzés majd megvalósításra. 

 

Balogh Csaba: Rendben. További javaslat? Akkor kérem a képviselőket, hogy szavazzanak a napirend 

elfogadásáról. 

 

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

 

Napirendi pontok: 

 

1) Önkormányzati bérlakások bérleti díjainak felülvizsgálata 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

2) Helyi partnerségi rendelet hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

3) A közterületek használatáról szóló helyi rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

4) Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelem 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

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

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

6) Döntés művészeti alkotás felajánlásának elfogadásáról 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

7) Önkormányzati lakások hasznosítása  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

8) Tulajdonosi hozzájárulás a Huzella Tornacsarnok sportpadlójának korszerűsítéséhez  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
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9) GSE Kajak-Kenu Szakosztály kérelme a Széchenyi Csárda bérlése csónakok tárolása 

céljából  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

10) Javaslat az Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési tervének módosítására 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

11) Folyószámlahitel-szerződés hosszabbítása  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

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

bankszámlaszerződés meghosszabbítása  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

13) Javaslat Göd város energiagazdálkodásával kapcsolatban szükséges intézkedésekre  

Előterjesztő: Szilágyi László Lajos alpolgármester 

 

14) 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 

 

15) Helyi adók mértékének felülvizsgálata 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

16) Bevételi előirányzatok módosítása  

Előterjesztő: Nyilassy Rita adóosztály-vezető  

 

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

forrásból megvalósuló beruházásokról 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

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) Nyaralóházak téli üzemeltetésének meghatározása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

22) Javaslat a Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat és Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírására  

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök 

 

23) Kiserdei játszótér felújítása 

Előterjesztő: Szilágyi László Lajos alpolgármester  
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24) HÉSZ szöveges módosítás előzetes ismertetése (zárt ülés) 

Előterjesztő: Aba Lehel főépítész 

 

25) Javaslat a „Villamos energia beszerzése Gödön” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

26) 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 

 

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

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

28) A Gödi Körkép főszerkesztői feladatkörének ellátására érkezett pályázatok elbírálása 

(zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

29) Javaslattétel Pest Megye Önkormányzata által alapított kitüntető sportdíjakra (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 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

III. Tájékoztatás közigazgatási perről 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) Önkormányzati bérlakások bérleti díjainak felülvizsgálata 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

dr. Kármán Gábor (aljegyző): Minden évben a SZELB (Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság) 

javaslatára az önkormányzati bérlakások bérleti díját felül kell vizsgálni. Idén az októberi munkaterv 

szerinti testületi ülésre lett betervezve. Szeptemberi hatállyal már történt egy módosítás, amint véget ért 

a moratórium nyáron. A Bizottság (SZELB) javasolt egy bizonyos fokú emelést, de most egy újabb 

módosítás következne, ami január 1-től lenne hatályos. Ki lett küldve egy táblázat, amit Pintér György 

elnök úr kért, ez kifejezetten a bevételi oldalról közelíti meg. Két javaslat született. Értelemszerűen az 

egyik a SZELB javaslata, a másik egy különálló jegyzői javaslat, külön előterjesztéssel, amelyben 

összesítéssel a teljes bevétel oldaláról közelíti meg az új tételeket.  

 

Lenkei György: Generálisan úgy számoltunk, hogy 25-30%-kal emeltük a lakbéreket, ami tetemes 

emelésnek tűnik, de még mindig nagyon a piaci ár alatt van. Egy 30-40 négyzetméteres lakásért a 

megemelt státuszban 30 ezer forintnál is kevesebbet kell fizetni. Az emelés január 1-től lenne aktuális, 

viszont a Pénzügyi Bizottságon opcióként fölmerült, hogy ne döntsünk most, hanem várjunk még egy 

hónapot, hogy alakul az inflációs ráta. Azzal együtt, ha elfogadjuk azt, amit a Bizottság (SZELB) 

javasolt, és most azt mondjuk, hogy január 1-től ez érvényes, akkor a Bizottságnak (SZELB) volt egy 
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olyan döntése is, hogy még fél év előtt fölülvizsgáljuk az összegeket, és a kialakult inflációs helyzetnek 

megfelelően 2023 második félévére módosítjuk, amennyiben szükséges. 

 

Hlavács Judit: Nyilván még ezek sem hatalmas összegek, ha számszerűleg nézzük. Összevetve ezzel a 

színes táblázattal, ahol mondjuk az egyik lakásnak a bérleti díja körülbelül 40.000 forintról 100.000 

forint fölé emelkedik, elgondolkodtató. Akik a gödi szociális bérlakásokban laknak, ők nyilvánvalóan a 

legelesettebbek közé tartoznak. Én nem tudom támogatni a magasabb emelést. 

 

Balogh Csaba: Te az átmeneti lakásról beszélsz, ugye? 

 

Hlavács Judit: Igen. 

 

Balogh Csaba: Mert az átmeneti lakásban most nincsen senki. Nem lakottak. 

 

Hlavács Judit: Ilyenkor tízezer forintok is számítanak ebben a helyzetben. Különösen, ha az összes 

bevételt nézzük, még az egymillió forintot sem éri el az Önkormányzatnak a bevételkülönbség, és ezt 

mégiscsak a legszegényebbektől szednénk be. Én a SZELB javaslatát támogatnám és azt, hogy döntsünk 

most, nem lesz jobb máskor és okosabbak sem leszünk jövő hónapban. 

 

dr. Pintér György: Én hajlanék arra, hogy ne most döntsünk, mivel nem volt kapacitás részletesen 

megvizsgálni a bizottsági (Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság) ülésen. Az nekem 

érdekes, hogy volt olyan opció, ahol összecsúszott az eredeti határozat a másik javaslattal. Legyen egy 

lépcső a kettő között, úgyhogy én egy második gondolkodást támogatok. Ha mindenképp ma szeretne 

dönteni a testület, akkor a SZELB-nek a javaslatát tudom elfogadni.  

 

Lenkei György: Ezt opcióként mondtam, hogy halasszuk el, én azt is el tudom fogadni, ha most döntünk. 

De az utóbbinak akkor van értelme, ha megváltoztatjuk, mert ha ugyanazt fogadjuk el, akkor annak 

nincs jelentősége. Talán segítség, ha a bérlők föl tudnak készülni erre az emelésre, de gondolom 

számítanak rá, hogy január 1-től megemelkedik ez az ár. 

 

Balogh Csaba: A visszajelzésekből kiindulva én úgy fogom megszavaztatni, hogy először a jegyző úr 

által javasoltat, ha az nem kerül elfogadásra, akkor a SZELB által javasoltat, és amennyiben az sem 

kerülne elfogadásra, akkor nyilvánvalóan egy következő hónapban tudjuk tárgyalni. Addigra a SZELB-

nek érdemes átgondolnia vagy alátámasztania, hogy miért indokolt ez az emelés. Kérem a képviselőket, 

hogy a jegyző úr által javasolt összegekről szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 1 „igen”, 5 „nem” és 5 „tartózkodik”, szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

243/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

nem fogadta el, az „önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

szóló 23/2018. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosítására” előterjesztett, a bérleti díjak 

alábbiak szerinti emelésére vonatkozó jegyzői javaslatot. 

 

I. Szociális bérlakások és átmeneti lakás bérleti díja: 

 

Lakás komfortfokozata Jegyző által javasolt 

bérleti díjak (Ft/m2/hó) 

Komfort nélküli 300 

Félkomfortos 500 

Komfortos 1 000 

Összkomfortos 1 500 
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II. Szolgálati lakások bérleti díja: 

 

Lakás komfortfokozata Jegyző által javasolt 

bérleti díjak (Ft/m2/hó) 

Komfort nélküli 300 

Félkomfortos 500 

Komfortos 1 000 

Összkomfortos 1 500 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: Kérem, szavazzanak a SZELB javaslatával kiegészített rendeletről. 

 

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

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

22/2022. (...) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló  

23/2018. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított 1993. évi 

LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2018. (VII. 4.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 

 

1. melléklet 

 

1. Az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2018. (VII. 4.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklet I. részében foglalt táblázat „Komfort nélküli” sora, „Félkomfortos” 

sora, „Komfortos” sora és „Összkomfortos” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„ 

(Lakás komfortfokozata Bérleti díj összege (Ft/m2/hó)) 

Komfort nélküli 170 

Félkomfortos 260 

Komfortos 480 

Összkomfortos 660 

” 
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2. Az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2018. (VII. 4.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklet II. részében foglalt táblázat „Komfort nélküli” sora, „Félkomfortos” 

sora, „Komfortos” sora és „Összkomfortos” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„ 

Komfort nélküli 250 

Félkomfortos 350 

Komfortos 650 

Összkomfortos 800 

” 

2) Helyi partnerségi rendelet hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Ennek kapcsán a jogalkotási előírásoknak megfelelően rendeletalkotási kötelezettsége 

van a testületnek, amellyel a hatályos partnerségi rendeletet hatályon kívül helyezhetjük. Erre 

vonatkozóan a módosító döntéstervezetet délelőtt kiküldte a Hivatal. Van-e kérdés, hozzáfűznivaló? 

Kérem, hogy szavazzanak és fogadják el a rendeletmódosító javaslatot. 

 

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

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

23/2022. (...) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 23/2017. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet  

hatályon kívül helyezéséről 

 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Hatályát veszti a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 23/2017. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János  

jegyző  

 

3) A közterületek használatáról szóló helyi rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Még az utolsó pillanatban is érkezett az anyaghoz kiegészítés. Most már lehetséges 

egy csomagban döntenie róla a testületnek, ezek a javaslatok mind célszerűek. Például az az egy sor, 

ami még belekerült a kettes számú mellékletbe, illetve lényegesek a mellékletnek a 8-as, 9-es, 10-es 

sorában egyértelműsített díjai. Ne kelljen újra visszahozni a testület elé. Ami viszont a leglényegesebb 

ennél az előterjesztésnél, az a könnyű közlekedési eszközökről szóló részletes szabályok, feltételek. Itt 

felhívnám a figyelmet arra, hogy a Kúriának van egy 1/2022-es Közigazgatási és polgári jogegységi 

határozata, ami elvi éllel világít rá arra, hogy minden közterület-használattal kapcsolatos döntése az 

Önkormányzatnak nem tulajdonosi, hanem elsősorban és főszabály szerint hatósági döntése. Ez lesz a 
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leglényegesebb mozzanata ennek a rendelet-tervezetnek, hogy minden részfeltételt rendeleten belül kell 

kiszabályozni, és az alapján egy hatósági határozat, egy közhatalmi aktus fogja mindig ugyanolyan 

feltételek mellett biztosítani a közterület-használatot, szerződéses formában csak polgárjogi kérdéseket 

lehet rendezni. Annyit még fontosnak tartok kiemelni, hogy egy széleskörű egyeztetés előzte meg, mind 

belső, illetve külső ellenőrzést követően szakmailag. A két bizottsági elnökkel egyeztetésre került a 

rendelet-tervezet szövege. Figyelembe vette a Hivatal azokat a javaslatokat, amik fontosak voltak, 

bizonyos logikai bukfenceknek a kivédésére is szolgáltak, ezek beépítésre kerültek. Ebben a formában 

tudom javasolni elfogadásra. 

 

Fülöp Zoltán: A rendelet-tervezetet a VKB (Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság) tárgyalta, 

korábbi alkalommal jelentős vita volt a tervezetről. Ennek alapján került kiegészítésre. A közterület- 

használati rendeletnek a kiegészítésével egyetértettünk, egy jól előkészített anyag került most a testület 

elé. Jó szívvel elfogadásra javaslom. A díjtétel tekintetében a Pénzügyi Bizottság javaslataira 

hagyatkoztunk. 

 

dr. Pintér György: A Pénzügyi Bizottság néhány órával később beszélt az előterjesztésről, mi a 

szabályozási részébe nem folytunk bele érdemben. A kölcsönös munkamegosztás alapján a 

következőkre jutottunk. A rollerek száma alapján 1000 forint/roller/hó díjtételt javasolt a Bizottság és 

100 ezer forint/könnyű közlekedési pont/év összeget. Ebből várhatóan 3-4 millió forint közötti összeg 

fog éves szinten befolyni. Ezt javasolja a Bizottság (PEKJB) a testület felé. 

 

dr. Kármán Gábor: Összesítve Magyarországon az ilyen településeket, ahol közterület-használati díjat 

szednek a könnyű közlekedési eszközökért, azt figyeltük meg, hogy 1.800.000 és 3.000.000 forint 

közötti díjtételek vannak összességében. Amennyiben a Képviselő-testület szavaz, akkor az újonnan 

kiküldött mellékleteket tartalmi értelmében szavazza meg.  

 

Balogh Csaba: Ha a teljes összegszerűség a lényeg, nem egyszerűbb egyfajta módon megállapítani a díj 

kiszabást, mondjuk a kijelölt pontok alapján? 

 

dr. Pintér György: Ezt a hibrid rendszert az előző bizottsági ülésen is tárgyaltuk. Ha több pont lesz, 

akkor egyfajta terhet jelent a városnak, de nem mentünk bele a beszélgetésbe részletesen. 

 

Andrejka Zombor: Csak szeretném megkérdezni, hogy a szolgáltató elfogadta vagy elfogadni látszik a 

javaslatunkat? Valamelyik képviselője a cégnek nem vett részt a bizottsági üléseken? 

 

dr. Pintér György: Ezt a város maga határozza meg ugyanúgy, mint bármilyen közterületnél.  

 

Hlavács Judit: Én aljegyző urat szeretném megkérdezni, hogy más városokban, hogy van ez? Ott is 

hibrid megoldások vannak, illetve ez az 1-3 millió, ez mire vonatkozik, település/év? 

 

dr. Kármán Gábor: Négy települést néztünk meg, és így jött ki ez a szórás. Én nem találkoztam még 

hibrid megoldással, vagy a pontokat díjaztatták, vagy a rollereket.  

 

Hlavács Judit: Nekem azzal kapcsolatosan van kétségem, hogy a rollerek darabszámát egyáltalán 

tudjuk-e ellenőrizni. Az Önkormányzat szempontjából hasznosabbnak találnám, ha magasabb összeget 

szabnánk ki a pontokra, ha több bevételhez szeretnénk jutni. Nem vagyok ellene ennek a megoldásnak, 

csak egyszerűbb lenne az életünk, illetve a szolgáltatónak is, ha egyféle díjat szabnánk meg. 

 

dr. Pintér György: Bízunk abban, hogy ez egy korrekt cég és azt fogja mondani, ami a valóság. 

 

Balogh Csaba: Ne a havi befizetés legyen, mivel akkor minden hónapban kell nekik jelentés kimutatást 

készíteni és a teljesítést igazolni kell. Az én alternatív javaslatom, legyen 125 ezer forint/pont/év, azzal 

kijön az éves 3 millió forint. Így húzzuk ki a határozatból azt a pontot, amiben a darabszámra áraznánk, 

ezáltal nem bonyolítjuk túl a feladatunkat. 
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dr. Kármán Gábor: Én arra még reflektálnék, hogy lehet ellenőrizni a rollerek számát és a helyzetét is, 

úgynevezett telematikai rendszeren keresztül. Ennek pont az a lényege, hogy a szanaszét hagyott 

rollerek megszűnjenek. A telematikai rendszerrel a cég is tudja ellenőrizni, meg az Önkormányzatnak 

is hozzáférhető. 

 

Balogh Csaba: Nem az a kérdés, hogy pillanatnyi helyzetet le tud-e mérni, hanem hogy akarunk-e 

fölöslegesen egy embert megbízni arra, hogy megnézze a rollerek darabszámát a városban. Fölösleges 

túlbonyolítás lenne. Emellett szerepel a rendelet-tervezetünkben már az, hogy ne lehessen rollereket 

szanaszét hagyni.  

 

dr. Kármán Gábor: Lehet ellenőrizni, de egyből vitathatóvá válik. 

 

Fülöp Zoltán: A rendelet-tervezetben is szerepel, hogy hozzáférést kell biztosítani a rollerek helyzetének 

ellenőrzéséhez. Ez egy viszonylag egyszerű ellenőrzési mód. Én Pintér György elnök úrral vagyok egy 

véleményen, remélhetőleg a cég korrekten jár el, és a szúrópróbaszerű ellenőrzés mellett az önbevallás 

helyes lesz. 

 

Balogh Csaba: És a teljesítésigazolást ki fogja aláírni?  

 

dr. Pintér György: Én maradnék az eredeti változatnál, annyival egészíteném ki, hogy az áfa kimaradt. 

Ezt szeretnénk még kiegészítésként hozzátenni. 

 

Balogh Csaba: A Hivatal dolgozói közül valakinek a teljesítést igazolni kell, egyértelmű utasítást kell 

leigazolnia. Szerintem erre nem alkalmas az, ha mind a kettőt kell nézni, sokkal egyértelműbb lenne, 

hogy 125.000 forint/pont/év lenne, plusz áfa a befizetési kötelezettség. Kérem, a módosító javaslatomról 

szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 5 „igen”, 1 „nem” és 5 „tartózkodik”, szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

244/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

nem fogadta el a közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 1. 

mellékletének kizárólag az alábbi ponttal történő kiegészítésére vonatkozó módosító javaslatot. 

17. Könnyű közlekedési pont kijelölt önkormányzati 

tulajdonú helyszíne 

125.000.- Ft/pont/év + áfa 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: Az Pénzügyi Bizottság által javasolt összegekkel kiegészített rendeletről szavazzanak, 

tehát 100.000 forint/pont/év plusz áfa, és az alatta levő sor 1000 forint/eszköz/hó plusz áfa. 

Kiegészítésként szintén megküldésre került a vásári, belépődíjas és belépődíj nélküli sportkulturális 

eseményeknek a díjazásánál az 5 m2 meghatározás, illetve 500 m2 meghatározással kiegészítendő. 

Kérem, hogy szavazzanak. 

 

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

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

24/2022. (...) önkormányzati rendelete 

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

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) 



1469 

„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.” 

 

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, 
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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 

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, 
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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 2. melléklete helyébe 

a 2. melléklet lép. 

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

4. melléklettel egészül ki. 

(4) A közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 

5. melléklettel egészül ki. 

 

8. § 

 

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

 

 

 

 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 

 



1472 

1. melléklet 

 

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

táblázat 8. Vásár, alkalmi vásár–10. Belépődíj (nevezési díj) nélküli sport, kulturális és egyéb 

rendezvény. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„ 

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 

” 

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

táblázat a következő 17. Könnyű közlekedési pont kijelölt önkormányzati tulajdonú helyszíne. és 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 

”  
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2. melléklet 

„2. melléklet 
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3. melléklet 

„4. melléklet 

 

1. 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 

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 
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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 

 

2. 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 

” 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 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 

” 
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4) Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelem 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Ez volt már korábban is napirenden. A cég azt is vállalta, hogy utólagosan kompenzálni 

szeretné a várost. Van lehetőség arra, hogy egy szerződés megállapodással létrejöhessen, ez az egyezség. 

A cégnek a felajánlása 420 forint/darab volt, a Pénzügyi Bizottság 2,5 millió forint egyösszegű kifizetést 

javasolt. Szavazzunk akkor a 2,5 millió forintos javaslatról, ha nem elégszik meg ezzel az összeggel a 

cég, akkor vissza kell hozni még egyszer a Képviselő-testület elé. 

 

dr. Pintér György: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a 2,5 millió forint az nem is egy évre vonatkozik, 

hanem közel másfél évre, 17 hónapra. 

 

Fülöp Zoltán: Jelezném, hogy az előttünk lévő előterjesztésben a cég címe hibásan szerepel, és a 

kiegészítésben sincs átírva, kérném, hogy javítsuk benne.  

 

Balogh Csaba: A sorrendiség miatt szavazzunk először az egyes határozati javaslatról, a 420 forint/roller 

szorozva a 90 darabbal 16 hónapra, de mindenképpen megszavaztatom a második határozati javaslatot 

is a 2,5 millió forintról. Ha a második opció kerül elfogadásra, abban az esetben az fölülírja az első 

határozatot. 

 

Hlavács Judit: Ha elfogadjuk a kevesebbet, akkor mi venné rá a céget, hogy többet fizessen? 

 

Balogh Csaba: Igazad van. 

 

Hlavács Judit: Szerintem próbálkozzunk elsőnek a magasabb összeggel, és ha azt elutasítja a testület, 

még mindig szavazhatunk még egyszer. 

 

Balogh Csaba: Akkor a kettes határozati javaslatról, a 2,5 millió forintos összegről kérem, hogy 

szavazzanak a képviselők, illetve befogadom a címre vonatkozó módosítást. Kérem, hogy szavazzanak.  

 

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

 

245/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

megvizsgálta a 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: 

 

a) 2021. június 1. napjától kezdődően a közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) 

önkormányzati 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. 

 

b) Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
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Melléklet a 245/2022. (X. 27.) Ök. határozathoz: 
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5) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. II. félévre vonatkozó szerződései 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

Balogh Csaba: A Hulladékgazdálkodási Kft. feladata a veszélyes hulladék begyűjtéséről és az illegálisan 

elhelyezett hulladékok elszállításáról való gondoskodás, a veszélyeshulladék-szolgáltatásnak a bruttó 

költsége 10.150.000 forint lesz. A zöldhulladék átvétele 9.152.000 forint, mert 640 köbméter 

zöldhulladékot számoltak. A veszélyes hulladék begyűjtése 4.200.000 forint. Kérem, hogy a szerződés 

aláírására hatalmazzanak fel. 

 

Fülöp Zoltán: A szerződések szükségesek, egy kiegészítő megjegyzésem van. Mindenképpen szükséges 

lesz a zöldhulladék-kezelés újragondolása, mert a városban már megjelentek az illegálisan lerakott 

hulladékok, mivel a kukás elszállítás már befejeződött, illetve a zöldhulladék zsákos gyűjtésének ára 

olyan magasra ment, amit a levelek tömeges elszállítására sokan nem kívánnak igénybe venni. Egyrészt 

olcsóbbá kellene tenni, másrészt a gyűjtés időpontjait át kell gondolni. 

 

dr. Pintér György: A második félévi szerződésekről döntünk az időszak kétharmadában. Emlékezetem 

szerint a forrás nem volt megjelölve a második félévben a dologi kiadások terhére. Ezzel módosuljon a 

határozat. 

 

Balogh Csaba: Befogadom. Van-e további kérdés, hozzáfűznivaló? Akkor a forráskiegészítéssel együtt 

kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

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

 

246/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

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 közterület-fenntartó 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 

közterület-fenntartó csoport által összegyűjtött zöldhulladék begyűjtéséről szóló megállapodások 

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

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének „Dologi kiadások” előirányzata 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

1. melléklet a 246/2022. (X. 27.) Ök. határozathoz: 
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6) Döntés művészeti alkotás felajánlás elfogadásáról 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

Balogh Csaba: Toronya Laura szobrászművésszel tettünk egy bejárást a városban. Megnéztük, hogy 

milyen helyszín lenne ideális a művészeti érték kiteljesedéséhez, egy ideális helyet találtunk a Duna-

parton, a felsőgödi gátnak a lehajtóján. Viszont földmunkára lenne ahhoz szükség, hogy olyan 

magasságba legyen, ahonnan látható minden irányból. Ennek kapcsán felhívtam már az illetékest. Én 

azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy a művészet teret kaphasson. Ezért kérem a Képviselő-

testületnek a támogatását ebben a feladatban. Természetesen ez még nem azt jelenti, hogy holnap ki lesz 

helyezve, mivel még szükséges elintézni a technikai dolgokat, például a vízüggyel. Jeleztük már feléjük, 

de ha jól tudom még nem érkezett válasz. Reméljük, hogy a napokban már válaszolni fognak. Van-e 

kérdés, hozzáfűznivaló? Akkor kérem a képviselőket, hogy az egyes határozati javaslatról döntsenek.  

 

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

 

247/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

megvizsgálta Toronya Laura szobrászművész közterületen elhelyezendő szobor felajánlására 

vonatkozó kérelmét és az alábbiak szerint határoz: 

köszönettel elfogadja Toronya Laura szobrászművész ülő nőalak témájú 100x50x180 cm 

nagyságú, süttői mészkőből készült szobor felajánlását. 

 

A szobor elhelyezésére a Göd külterület 0202 hrsz. alatt felvett, kivett töltés megjelölésű ingatlan 

Bocskai utca végén található rész (GPS-koordináta: 47.710407, 19.129646) helyszínt jelöli ki. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság mint vagyonkezelőtől előzetesen 

megkért tulajdonosi hozzájárulás megérkezése után,  

• rendelje meg a köztéri műalkotások szakvéleményezését az OMSZI Nonprofit Kft.-től, és  

• készítse el a megállapodást a szobor felállításához szükséges anyagok és szolgáltatások 

megrendelésére. (Az alapanyag és szolgáltatási árak finanszírozására 840.000 Ft + Áfa 

összeget különít el.) 

 

Felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Forrás: Feladattal nem terhelt tartalék 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: december 31. 

 

7) Önkormányzati lakások hasznosítása  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Az önkormányzati lakások közül vannak, amik jelenleg üresen állnak. Ennek ellenére 

nekünk felelősséget kell vállalnunk azért, hogy ezek a lakások ne omoljanak össze, mert az 

Önkormányzat tulajdona. Annyi pénzt lehet fordítani a karbantartására, amekkora a lakás, és ha lakbért 

fizetnek azok után. Mivel ezeket nem lakják, külön döntés kellene ahhoz, ha úgy szeretnénk felújítani, 

hogy azok lakhatóak legyenek. Az épületeket megvizsgálták a Településellátó Szervezet kollégái és 

szakértők is. Megállapították, hogy ezeknek egy része már felújításra is alkalmatlan, lakhatatlan 

állapotú. Én voltam az Albérlők Házában is, tudom, ott milyen állapotok vannak. Én azt láttam, hogy 

valamelyik jobb állapotúnak tűnik, mint az Albérlők Háza. Ezért kértem a Bizottságot (SZELB), hogy 

foglaljon állást, és szülessen döntés erről külön. 
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Lenkei György: A Bizottság megtárgyalta és pontosítani szeretnénk. A Széchenyi utca 87/1-ben van 

lakó. Egy hosszabb folyamat eredményeképpen a Bizottság kiutalta ezt a lakást, a lakhatási jogot. Azt 

ki kell venni mindenképpen az üres lakások közül. A többi lakásnak az állapota valóban rossz. A Zrínyi 

utca 24-et és a Zrínyi utca 24/A-t viszont nem mondanám lakhatatlannak, sem az Albérlők Házát. A 

Bizottságon jegyző úrral egyeztettünk, hogy áttekintjük a jogi helyzetet, ebben aktívan részt szeretnék 

venni. Viszont a hajléktalanokról mindenképpen gondoskodni kell. Ami tévesen hangzott el az előző 

testületi ülésen, a hajléktalanszállóban való elhelyezés. A szociális rendelet 14/14-es pontja alapján dönt 

az Albérlők Házába történő felvételről, és onnan történő elbocsátásról. Ez nem egy nyitott kérdés, ez 

rendezve van. Kérem, ilyen értelemben támogassák a Bizottság döntését. 

 

Balogh Csaba: Vannak bizottsági döntések arról, hogy kik lakhatnak ott? 

 

Lenkei György: Pillanatnyilag nincs. 

 

Balogh Csaba: Akkor elvileg most nem lakhatna ott senki, akkor nincsen rendezve még mindig. 

 

Lenkei György: Azért maradtunk jegyző úrral abban, hogy áttekintjük. Amennyiben szükséges, még az 

is szóba került, hogy egyéni ágybérletszerződést kötünk velük, és akkor nem Albérlők Házának hívjuk, 

hanem ágybérlők házának. Illetve sajnos még újabb lakók kerülhetnek oda a mostani gazdasági 

helyzetből kifolyólag. 

 

Szilágyi László: A határozati javaslat úgy szól, hogy „felkéri a jegyzőt, hogy az alábbi ingatlanokra 

készíttessen értékbecslést, és annak alapján pályázati kiírásra kerüljön sor az ingatlan értékesítése 

céljából.” Amennyiben a testület úgy dönt, hogy ezt elfogadja, akkor gyakorlatilag ki is mondjuk, hogy 

mi el akarjuk adni az ingatlanainkat. A Széchenyi utca 87/1. szám alatti ingatlan ki van adva, az kerüljön 

ki a határozatból. Szerintem elegendő lenne azt megnézni, hogy mennyi az értéke az épületeknek, azután 

a Képviselő-testület majd dönt arról, egyáltalán el kívánja-e adni, és utána ír ki pályázatot.  

 

Balogh Csaba: Természetesen befogadom azt, hogy a Széchenyi utca 87/1. szám kerüljön ki. De az, 

hogy értékbecslést milyen célból rendelünk meg, azt meg kell határozni, mert kétféleképpen is lehet. 

Nem mindegy, hogy bérleti célból vagy értékesítési célból rendeljük meg, más lesz az összege. 

 

dr. Pintér György: A két Zrínyi utcai lakás jó állapotú lakások, akár bérbeadható lenne. Kérdés 

számomra, hogy egyelőre vagyonvesztés nélkül lehet-e kezelni? A többi esetében elfogadta a Bizottság 

(PEKJB) azt a javaslatot, hogy vizsgáljuk meg az értékesítésnek a lehetőségét, de kerüljön vissza a 

testület elé.  

 

Balogh Csaba: Ezt a mondatot tehát úgy módosítanám, felkéri a jegyzőt, hogy az alábbi ingatlanokra 

készíttessen értékesítési célú értékbecslést. 

 

Vajda Viktória képviselő megérkezett az ülésterembe. 

 

Fülöp Zoltán: Ezzel a módosítással már én is el tudom fogadni, és az utolsó három pontot javaslom 

kivenni a listából. 

 

Hlavács Judit: Én szívesen látnám a Zrínyi utcai ingatlanok értékét. 

 

dr. Pintér György: A Zrínyi utcaihoz felmerült a bizottsági ülésen, hogy a bérbeadáshoz pályázatot 

lehetne kiírni. Elfogadom, hogy lássuk a díjat. 

 

Szilágyi László: Én is azt mondom, hogy a Zrínyi utca szerintem kerüljön ki. 

 

Markó József: A Zrinyi utca lakásokat, ha eladjuk, valószínűleg nem lakó fog odaköltözni, hanem üzleti 

céllal megveszik majd szálláshelynek. 
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Vajda Viktória: Nem látom értelmét annak, hogy mi oda beköltöztessünk bárkit is szolgálati lakás 

címén. 

 

Hlavács Judit: Most arról kellene beszélni, hogy kérünk-e róla értékbecslést. Szerintem, ha tudjuk, 

mennyit ér az ingatlan értéke az bármely jövőbeli döntésnek az alapja. 

 

Tóth János: A Hivatal fog készíteni egy becsült értéket, és amikor majd a testület dönt arról, hogy melyik 

lakást kívánja értékesíti vagy bérbe adni, arra fogunk kérni piaci alapú értékbecslést. Addig, amíg végső 

döntés nem születik, addig nem kellene többletkiadásba keverni az Önkormányzatot. 

 

Szilágyi László: Ezt támogatnám én is, felesleges minden ingatlanról független értékbecslést 

megrendelni, elegendő házon belül az irányszámokat látnunk. Továbbra is azt kérném, hogy a Zrínyi 

utca tekintetében ne szavazzunk.  

 

Balogh Csaba: A biztosítás miatt így is folyamatban van az, hogy egy saját értékbecslés készüljön az 

összes ingatlanra. 

 

Fülöp Zoltán: Amennyiben nem akarunk most az eladásról döntés hozni, akkor teljesen felesleges 

szakértői értékbecslést készíttetni ezekre az ingatlanokra. Ez egy okafogyott határozati javaslat, én 

annak örülnék, ha ezt most itt lezárnánk, és érdeklődéssel várjuk a biztosítási célú értékfelmérés 

eredményét. 

 

dr. Pintér György: Mivel házon belül van kapacitás a felmérésre, így az előterjesztésben szerepelhetett 

volna már a hozzávetőleges összeg az ingatlanokra. 

 

Balogh Csaba: Mindezek tudatában visszavonom ezt a határozatot, amikor meglesz az értékbecslés 

házon belül, akkor az alapján a Bizottságok aktív bevonásával, egy előzetes döntést kérek majd, hogy 

támogatják-e a külső értékbecslőnek a megrendelését. Azzal már be tud menni a következő testületi 

ülésre. Akkor térjünk át a következő napirendi pontra. 

 

8) Tulajdonosi hozzájárulás a Huzella Tornacsarnok sportpadlójának korszerűsítéséhez  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A GSE elnöke keresett meg ennek kapcsán. Én nagyon örülök neki, amikor a 

sportcsarnokban van bármilyen korszerűsítés. A legjobb az lenne, ha a beázó tetőt is sikerülne 

helyrehozni, de annak örüljünk, hogy támogatást kaptunk erre a fejlesztésre. Kérem a Képviselő-testület 

támogatását az előterjesztés megvalósításához. 

 

Hlavács Judit: Abszolút támogatom, csak pont ez merült fel bennem, hogy az új sportpadlót nem fogja 

tönkretenni a beázó tető? 

 

Szilágyi László: A háttérben már elkezdték a tárgyalásokat arról, hogy a beázásra milyen forrást 

találjanak. 

 

Balogh Csaba: Van-e további kérdés, hozzáfűznivaló? Akkor kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

248/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

megvizsgálta a Gödi Sportegyesület kérelmét a Huzella Tornacsarnok sportpadlójának pályázati 

összegből megvalósuló korszerűsítéséhez. 
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Göd Város Önkormányzata mint a Pest Megyei Kormányhivatal nyilvántartásába Göd belterület 

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

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

a Gödi Sportegyesület a Pest Megyei Önkormányzathoz benyújtott és nyert „Gödi Sportélet 

élhetőbbé tétele a korszerűsítés jegyében” című pályázat keretében történő felújításához azzal a 

feltétellel, 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 

 

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

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Bármennyire is szeretném segíteni ezt a helyzetet, nem tudom. A Széchenyi Csárdának 

és a Csónakháznak a helyzete tragikus. A sok éves elhanyagolásnak meglátszik az eredménye, utólag 

már sokkal nehezebb helyrehozni a statikai megromlását egy épületnek. Jegyző úr javaslatára 

megfogadtam, hogy nem fogunk tudni hozzájárulni a kérelem megadásához. A képviselőktől kérem, 

hogy a határozattal fogadják el a szakmai véleményt. 

 

Szilágyi László: Ha úgy döntene a testület, hogy nem tudja támogatni a GSE-nek ezt a kérését, akkor 

mindenféleképpen jelezni kellene feléjük, és egy alternatív lehetőséget biztosítunk. 

 

Balogh Csaba: Természetesen határozat nélkül is egyeztetünk majd velük. Van-e kérdés, 

hozzáfűznivaló? Akkor kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, 1 „nem” és 3 „tartózkodik”, szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

249/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

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 

 

10) Javaslat az Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési tervének módosítására 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Virok-Ujlaki Anikó: A testület által március 3-án elfogadott közbeszerzési tervet módosítani szükséges 

a Pest Megye Önkormányzata által nyújtott egyedi támogatási források megvalósítása érdekében, illetve 
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a pluszos pályázatok miatt nincs szükség pályázati tanácsadó beszerzésre. Javaslatot tettünk az 

előterjesztés melléklete szerinti közbeszerzési terv elfogadására. 

 

dr. Pintér György: Ez egy technikai jellegű szavazás, kötelező elfogadni a közbeszerzési tervet. A 

testület év közben karbantartja, bármikor kiegészíthető, módosítható, a Bizottság (PEKJB) javasolja az 

elfogadást. 

 

Balogh Csaba: További kérdés, hozzáfűznivaló? Akkor kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

250/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

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 Földgázbeszerzés 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 Villamosenergia-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 

 

11) Folyószámlahitel-szerződés hosszabbítása  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

Balogh Csaba: Tavaly is előkerült ez a téma, de addig nem érdemes új pályázatot kiírnunk, amíg van 

élő hitelszerződésünk a CIB Banknál. Valamikor ősz táján fog lejárni, szeptemberben ha jól emlékszem. 

A hosszabbítást javasoljuk a Pénzügyi Osztállyal egyeztetve. Van-e kérdés, hozzáfűznivaló? 

 

dr. Pintér György: A Pénzügyi Bizottság ezt a napirendet és a következőt is támogatta. 
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Balogh Csaba: Akkor kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

251/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

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 
 

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

meghosszabbítása  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

Balogh Csaba: A következő napirendi pont a CIB Bank Zrt.-vel hatályban lévő bankszámlaszerződés 

hosszabbítására, ugyanaz az indoklás. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

252/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

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. 

 

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

tervezni szükséges 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester, Tóth János jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Szünet. 

Balogh Csaba: Andrejka Zombor és dr. Pintér György képviselők még nem tértek vissza az ülésterembe.  

13) Javaslat Göd város energiagazdálkodásával kapcsolatban szükséges intézkedésekre  

Előterjesztő: Szilágyi László Lajos alpolgármester 

 

Szilágyi László: Az energiaárak drasztikusan megemelkedtek az elmúlt időszakban, a Kormány is 

felhívta az önkormányzatok figyelmét. A mai napon kiküldésre került a Belügyminisztériumnak a 

levele, hogy milyen intézkedéseket tettek és milyen intézkedések várhatóak az energiaválság kezelésére. 

Az előterjesztésemnek a célja, hogy további intézkedéseket megtéve költségcsökkenést tudjunk elérni. 

Több határozati javaslat is van az előterjesztésben. Ezeknek kardinális egy része, hogy milyen 

költségcsökkentést lehet elérni, milyen új bevételi forrásokat tudunk nyerni, továbbá a működési 

támogatások megszerzésére teszek javaslatot, illetve energetikai beruházások megvalósítása irányába 
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mozdulok el. Például a Polgármesteri Hivatalnak a nyitvatartása, egy pénteki zárvatartással jelentősebb 

gáz- és villamosenergia-megtakarítást lehet elérni. A másik a közvilágítás esetleges lekapcsolása 

éjszakai időpontban. Jött is hivatalos visszajelzés az áramszolgáltatótól, egyébként van erre lehetőség, 

viszont ők ezt nem javasolják, mert ennek minden kockázata Göd Város Önkormányzatát terhelné. 

Javasolják a közvilágítási lámpatesteknek a LED-es korszerűsítését, így az előterjesztésem tekintetében 

az egyes határozati javaslat hármas pontját vissza is vonnám. A kettes határozati javaslatnál pont a 

közvilágítási hálózat korszerűsítésére kérem fel a Hivatalt. A harmadik határozati javaslatnál, a 

termálstrand tekintetében milyen lehetőségek vannak a termálhő hasznosítására. A negyedik határozati 

javaslatom arról szól, hogy a Göd területén található Samsung SDI Zrt.-vel egyeztetéseket folytassunk. 

Az ötödik határozati javaslatnál a napelemek telepítésének a lehetőségét vizsgáljuk meg. Van egy 

határozatunk, melyben Pest Megyétől támogatást kérünk, ez a levélhez került még hozzácsatolásra, hogy 

módosítani szükséges, nem csak a gáz-, hanem a villamos áram energia tekintetében is kérünk 

támogatást. 

 

Andrejka Zombor képviselő és dr. Pintér György képviselő visszatértek az ülésterembe. 

 

Fülöp Zoltán: A VKB tárgyalta az előterjesztést és néhány helyen módosítani javasolta a határozatokat. 

A Bizottság a hetes pontot javasolta kiegészíteni azzal, hogy energetikai tanulmányt készíttessen az 

önkormányzati intézményekre, az elkészült tanulmányt mutassa be. Külön határozatot hoztunk arról, 

hogy felkérjük az előterjesztőt, készítsen előterjesztést az egyéb önkormányzati épületek 

energiafelhasználásának csökkentése tárgyában, erre külön testületi megerősítés nem kell. A 

közvilágítás korszerűsítés tekintetében javasoljuk, hogy a Beruházási Osztály tegye meg a vizsgálatokat. 

A többi határozati javaslatot pedig elfogadtuk. 

 

Vajda Viktória: Négyes pontban volt még módosításunk, eredetileg úgy szerepel a határozati 

javaslatban, hogy teljesen ki kell kapcsolni a fűtést a Polgármesteri Hivatalban. Ezt több hivatali 

munkatárs megerősítette, hogy ez nem tud működni, úgyhogy arra fogalmaztuk át, hogy temperáló 

módon kell működtetni, a megfelelő minimumhőmérséklet biztosítása mellett. Egyrészt sokkal nagyobb 

energiabefektetés visszafűteni a nulláról, másrészt az iratoknak és az épületnek sem tesz jót, ha 

túlságosan lehűl a hőmérséklet.  

 

Andrejka Zombor: Egy esetleges biogázüzem, részben át tudná venni a zöldhulladéknak a hasznosítását, 

illetve egyéb más anyagoknak is a megsemmisítését, illetve elégetéssel az energia termelését. 

 

Szilágyi László: A javaslatom elsősorban a napenergiára értetendő, de természetesen bármilyen 

javaslatkiegészítésen lehet gondolkozni. Viszont egy biogázerőműnek a létrehozása sok millió forintba 

kerülne. 

 

Hlavács Judit: Egy olyan személy foglalkozzon ezzel a témával komplex módon, aki ért hozzá. A 

Hivatal már felkérte az intézményeket arra, hogy tegyenek javaslatokat. Az előterjesztett javaslatokról 

én azt gondolom, nem igaz az, hogy nem kell hozzá forrás. Szeretném kérni, hogy egyesével, pontonként 

szavazzunk, könnyebb legyen átlátni.  

 

dr. Pintér György: A biogázötlet tekintetében én nem szavaznék, mivel beruházásigényes. A termálhőről 

futólag beszéltünk a bizottsági ülésen. A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási, nyitvatartási rendjéről 

szóló szabályozást támogatjuk, ugyanakkor konkrét javaslattal egészíteném ki, a módosított munkarend 

befejező dátumára egy 2023. április 30-ai javaslatot tennék. Amennyiben meleg áprilisunk lesz, ezt az 

időpontot előbbre lehet hozni. Házon belül volt egyfajta hatásköri bizonytalanság, az egyes 

önkormányzati intézményekben kinek a jogosultsága szabályozni a fűtést, ezt sürgősen ki kellene 

deríteni. A légkondival való fűtésről is szó esett bizottsági (PEKJB) ülésen, ott azt az információt kaptuk, 

hogy nincs érdemi különbség az azzal való fűtés és a gáz között. A napelemek hasznosítását tudom 

támogatni. 

 

Tóth János: A lakosság részére is pontosítsuk a dolgot. A javaslatunk november 7-től, hétfő 8 órától 12 

óráig és 13 órától 18 óráig ügyfélfogadás lenne, ugyanez vonatkozna szerdára is, de akkor délután 4 
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órakor lesz zárás, és pénteken nem lesz ügyfélfogadás, mert csütörtökön déltől a Hivatal otthoni 

munkavégzéssel fogja teljesíteni a heti 40 órás kötelező feladatát. Egyetértünk azzal, hogy november 7-

től visszavonásig, de legkésőbb április 30-ig? 

 

Balogh Csaba: Mivel ebben megvan a konszenzus, most szavazzunk is róla. 

 

Szilágyi László: A temperálásra vonatkozó, és az április 30-ai módosításokat befogadom. 

 

Balogh Csaba: Visszatérünk arra is. Rendelet formájában van a hivatali SZMSZ módosítása. Kérem a 

képviselőket, szavazzunk most azzal a kiegészítéssel, hogy legkésőbb április 30-ig szól a rendhagyó 

munkarend. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

253/2022. (X. 27.) 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. november 7. 

 

Melléklet a 253/2022. (X. 27.) Ök. határozathoz: 
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Fülöp Zoltán: Korábbi hozzászólásra reagálnék, hogy készüljön egy egységes szemléletű energetikai 

értékelés az összes intézményre, ez szerepel a javaslatban. 
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Andrejka Zombor: Az, hogy a biogázüzem telepítése komolytalan lenne, egy érdekes felvetés. Én egy 

biogázüzemeltető cégnek a vezetőjével beszélgettem. A véleménye az volt, hogy a helyi viszonyok 

ismerete fontos, és hogy mivel üzemelteti az ember az egy radikális kérdése a beruházásnak. 

 

Fülöp Zoltán: A biogázüzemhez csak annyit szólnék, hogy az zöldhulladék és szennyvíz 

kombinációjával működik. Jelen pillanatban nálunk nincs ilyen. 

 

Balogh Csaba: Menjünk végig egyesével a határozati pontokon. Az egyes határozaton belül az egyes 

pont, maradjon? 

 

Szilágyi László: Igen. 

 

Balogh Csaba: A kettes pontnál én azt látom, hogy ennek rendeleti formájúnak kellene lennie, hiszen 

rendeleteink vannak, amik a beszerzéseket befolyásolják. Inkább egy javaslattal készüljön a Hivatal, 

hogy a beszerzési rendeletet hogyan lehet módosítani. 

 

Tóth János: Igen, szükség szerinti rendeleti szabályozását készítse elő a Hivatal. 

 

Balogh Csaba: Ennek érdekében jegyző úr javaslatot tesz meglévő rendeletek módosítására, szükség 

szerint. 

 

dr. Pintér György: Ha marad ez a szövegszerű változat, akkor ne a hiteleket vizsgáljuk, hanem a 

különböző finanszírozási lehetőségeket, és abban benne van a pályázattól a hitelig minden. 

 

Balogh Csaba: Az egyes határozat második pontjában marad a felsorolás egészen odáig, hogy 

finanszírozási lehetőségek, töröljük a mondat végét, aztán a végére odaírjuk, hogy ennek érdekében 

jegyző úr javaslatot tesz meglévő rendeletek módosítására szükség szerint. Ez a 2-es ponton belül a 3-

as pont lesz. 

 

Szilágyi László: Befogadom. 

 

Balogh Csaba: A hármas pontot töröltük, a négyes pont pedig a Polgármesteri Hivatalnak a nyitvatartása. 

Igazából ez is kikerülhet, mert már szavaztunk róla. Akkor az ötös pont nyilvánvalóan a 4-es lesz. 6-os 

pont, 5-ös pont lesz. 

 

Szilágyi László: Az egy módosított változat, ne csak gázra, hanem villamos energiára is kérjünk 

támogatást. Az előterjesztéshez csatolva van. 

 

Balogh Csaba: A 7. pont a 6-os lesz. 

 

Szilágyi László: Az én elképzelésem szerint a VKB-nak van erre forráslehetősége, saját keretén belül. 

 

Balogh Csaba: Akkor itt lesz egy forrásmegjelölés. Így az egyes határozatot letisztáztuk. 

 

dr. Pintér György: A legutolsónál nem tudom, hogy műszakilag értelmezhető-e, az energetikai 

tanulmány az számomra egy képtelen fogalom. A VKB terjesszen elő valamilyen szakmai pontosítást. 

 

Fülöp Zoltán: Ezt a VKB beletette a javaslatba. 

 

dr. Kármán Gábor: Lehet érdemes lenne egy keretösszegben gondolkodni. Legyen egy maximum 

javaslat, például 3 millió. 

 

Fülöp Zoltán: Maximum a 3 millió forint. 

 

dr. Pintér György: Akkor 3 millió forintos keretet biztosít a forráshoz. 
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Szilágyi László: A VKB-nak a módosító javaslata az volt, hogy „energetikai tanulmányt készíttessen az 

önkormányzati intézményekre és az elkészült tanulmányt mutassa be.” Tehát az önkormányzati 

intézmények része ott kiegészül, ezt befogadom, illetve a forrásmegjelölést is. 

 

Balogh Csaba: Akkor a határozathoz tartozó módosításokat visszaolvasom. Az egyes határozat kettes 

pontjának az utolsó mondata úgy végződjön, hogy a „különböző finanszírozási lehetőségeket”, a mondat 

többi részét törüljük. Kettes pont, hármas pontnak fölsorolva. A fentiek érdekében jegyző úr javaslatot 

tesz meglévő rendeletek módosítására szükség szerint. A hármas és a négyes pont az törölve lesz. Ha 

mind a kettőről van szó, akkor rosszul mondtam a számozást. Az 5-ös pontból akkor hármas pont lesz, 

hatos pontból négyes pont lesz, és beleírjuk azt is, hogy a villanyra is kérünk támogatást, nemcsak a 

gázra. A hetes pontból ötös pont lesz, és kiegészül azzal, hogy az önkormányzati intézményekre és forrás 

3 millió forint, VKB keret. Jó, erről kérem a képviselőket, hogy szavazzunk most. 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

254/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

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 

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. 

2.3. A fentiek érdekében felkéri a jegyzőt a meglévő rendeletek szükség szerinti 

módosításának előkészítésére. 

 

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

1438/2022. (IX. 9.) Korm. határozata a központi költségvetési szervek földgáz-
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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 órától temperáló módon kell működtetni és csakis rendkívüli esetben, jegyzői 

hozzájárulás mellett lehet ezt meghaladó hőmérsékletet elérve 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 az 

önkormányzati intézményekre és az elkészült tanulmányt mutassa be a Képviselő-

testületnek. 

 

Forrás a 6. pont tekintetében: a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság költségvetési 

kerete legfeljebb 3 millió forint összegben 

 

Felelős: Tóth János jegyző, Balogh Csaba polgármester, Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Határidő: azonnal 

 

1. melléklet a 254/2022. (X. 27.) Ök. határozathoz: 

 

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 

 

Javasolt munkarend: 

Hétfő, kedd, szerda: normál 

Csütörtök: 07:30-12:00, délután home office 

Péntek: délelőtt home office 

 

Balogh Csaba: A kettes határozati javaslatban, a testület úgy dönt, hogy a pénzügyi helyzetre tekintettel 

célul tűzzük ki a közvilágítási hálózat korszerűsítését. Kérem a képviselőket, hogy szavazzunk.  

 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

255/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 



1507 

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 

 

Balogh Csaba: A hármas határozati javaslatban szükségesnek tartjuk, hogy a Beruházási Osztály 

foglalkozzon vele? 

 

Szilágyi László: A termálhő hasznosításának a lehetőségéről egy tájékoztatót készítsen. 

 

Balogh Csaba: Felkéri a Beruházási és Városüzemeltetési Osztályt, hogy vizsgálja meg a termálhő 

hasznosításának lehetőségét városunkban és egy tájékoztatást nyújtson be. Erről kérem, hogy 

szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

256/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

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

hasznosításának lehetőségét városunkban és ennek eredményéről készítsen tájékoztatót a 

Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Tóth János jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: Négyes határozati javaslatról beszéljünk. 

 

dr. Pintér György: Kicsit irányított legyen ez a megkeresés, összefüggésbe a korábbi ponttal, hogy azon 

épületeink tekintetében, ahol esetleg napelemet lehet elhelyezni, és a Samsungnak van erre 

technológiája, akkor akár célzottan is lehet a napelemes hűtés-fűtésnek a lehetőségét biztosító támogató 

beruházáshoz hozzájutni. 

 

Szilágyi László: Elnézést kérek, Samsung SDI Magyarország Zrt. a pontos neve a cégnek. 

 

Balogh Csaba: A kiegészítést befogadod, hogy napelemes korszerűsítés legyen? 

 

Szilágyi László: Befogadom, kiegészítéssel. Mivel egy hónappal ezelőtt a Continental Zrt. a Makói 

Közalapítványnak 3 millió forintot utalt azzal a céllal, hogy rászorulóknak rezsitámogatást vagy 

élelmiszercsomagot biztosítson. Ebbe gondolkoznék én is a gyár képviselete irányába. Ha konkrétan 

nevesítjük a napelemet, akkor az lesz a kérésem, hogy egy ilyen támogatás is legyen benne, ne legyen 

korlátozva a lehetőségem. 

 

Balogh Csaba: Ha bármilyen beruházást szeretnénk, akkor ugyanazon a beszerzési eljáráson kell 

lemenni az egésznek. Mi lenne, ha hasonlóképpen az egyes határozat, egyes pontjára hivatkoznánk, 

hogy az önkormányzati feladatellátás biztonsága érdekében kezdeményezze a tárgyalást. Ehhez a 

javaslatot terjessze elő a Képviselő-testület számára, és akkor már látni fogjuk, hogy milyen jellegű 

felajánlása van a Samsungnak. Akkor én azt javaslom, hogy az egyes határozat egyes pontjából az első 

mondatot addig azt emeljük ki, hogy „Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előre nem 

látható energiaszolgáltatásban jelentkező akadályozottságra tekintettel a közszolgáltatások folyamatos 

biztosításának szükségességét szem előtt tartva az önkormányzat energiaellátásnak biztosítása és a 
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kötelező önkormányzati feladatellátás biztonsága érdekében úgy dönt, hogy”… és akkor a négyesben 

folytatódik. Szilágyi László Lajos alpolgármester és Fülöp Zoltán képviselőket felhatalmazza arra, hogy 

közösen és haladéktalanul tárgyalásokat kezdeményezzenek Samsung SDI Zrt.-vel. 

 

Szilágyi László: Befogadom. 

 

Balogh Csaba: Ezzel a módosítással kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, 1 „tartózkodik”, szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

257/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

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 Magyarország Zrt.-vel is egyeztessenek. 

Szilágyi László Lajos alpolgármester vizsgálja meg a saját energia-előállítás lehetőségeit és 

a vonatkozó országos tapasztalatokat. 

 

2. 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 érdekében úgy dönt, hogy Szilágyi László Lajos alpolgármester és Fülöp Zoltán 

képviselő közösen és haladéktalanul tárgyalásokat kezdeményezzen Samsung SDI 

Magyarország Zrt.-vel annak érdekében, hogy a vállalkozás ebben az energiakrízisben 

milyen módon tudná segíteni településünket. 

 

Felelős: Szilágyi László Lajos alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szilágyi László: Az 5-ös határozati javaslatban a Kincsem Óvoda került szóba, tökéletes déli fekvése 

van, van már ott pár napelem, de akár bővíteni is lehet a rendszert, vagy keresünk további más 

lehetőséget, ahová napelemet lehet telepíteni. Amennyiben pályázati vagy hitelfelvételi lehetőséget 

biztosítunk, akkor ez is kerüljön megvizsgálásra. A hitelfelvételhez a stabilitási törvény miatt 

kormányengedély szükséges, de azt gondolom, hogy ebben az energiakrízisben egy kedvező 

kamatozású hitelfelvételnél is többet tudunk elérni. Elsősorban Pest megyei támogatásokra kell 

fókuszálnunk. A külső energetikai szakértő bevonása kifejezetten a Hivatal kérése volt, hogy a 

határozatba kerüljön bele, amennyiben napelemes rendszernek a telepítésére került sor, azt a Hivatal 

nem tudja szakszerűen ellenőrizni. 

 

Balogh Csaba: Azt nem látom igazán, hogy ez pontosan hogyan tér el az egyes határozatnak a hetes 

pontjától. Pont az ilyen jellegű felmérés részének kellene lennie. Ugyanúgy a Beruházási Osztályt és 

egy szakértőt kérnek fel. 

 

Szilágyi László: Részemről elfogadható, ha az energetikai tanulmány megvizsgálja azt is, hogy a 

napelemek telepítése hol lehetséges, akkor a két határozat összevonható. 

 

Balogh Csaba: Szövegezésben nem is kell módosítani, mert egyértelmű. 

 

Szilágyi László: Akkor ezt a határozatot így visszavonom. 

 

14) 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 
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dr. Pintér György: Jegyző úr álláspontját szeretném kérdezni, nyílt vagy zárt ülés? 

 

Tóth János: Addig nyílt, amíg a Képviselő-testület a személyét illető részletekbe nem megy bele. A 

Kormányhivatal korábban felhívta az Önkormányzat figyelmét arra, hogy feltétlenül indokolt esetben 

legyen zártülés-elrendelés. Ameddig a személyes érintettség nem megy az adott személyek tekintetében 

személyes adatai megtárgyalásra, addig maradhat a nyílt ülés. Ha a személyes adataik megtárgyalására 

kerül sor, akkor arról dönthet a testület, hogy a továbbiakban zárt ülésen tárgyalja az adott napirendet. 

Ebben a pillanatban az előterjesztés nyílt ülést javasol. 

 

Lőrincz László: Egyszer már a Nonprofit Kft. ügyvezetőjéről döntött a testület, ő végül 

összeférhetetlenség miatt nem tudta elvállalni a Kft. vezetését. A Cégbíróságtól és a NAV-tól is jött 

felszólítás a Kft. ügyeivel kapcsolatban. Mindenképp indokolt az, hogy a jogszabályi kötelezettségeknek 

eleget tegyen a Képviselő-testület mint tulajdonos, és ügyvezetőt jelöljön ki a cég élére. Mint a 

Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának egyik tagja, kötelességem ezt az előterjesztést beterjeszteni, 

mivel az előző üléseken nem lett tárgyalva az anyag. Köszönöm a Hivatalnak a kiegészítéseket hozzá. 

Amennyiben a Képviselő-testület támogatja, hogy a Cégbíróság felé is benyújtható legyen, illetve 

polgármester úr is meg tudja kötni azokat a szerződéseket, illetve az alapító okirat módosítását alá tudja 

írni. Jegyző úrral az elmúlt hetekben egyeztettünk arról, hogy mindenképp kell egy olyan határozati rész 

bele, ami biztosítja a Kft. ügyvezetőjének a részére azokat a forrásokat, amivel élni tud, és ezáltal eleget 

tud tenni azoknak a jogszabályi kötelezettségeknek, amik elmaradtak az elmúlt időszakban, illetve 

amiket köteles megtenni. Még ebben kérnék segítséget, hogy tudnánk megoldani, és amennyiben ezek 

támogatásra kerülnek, akkor a Kft.-t nullára tudjuk rendezni. 

 

Hlavács Judit: Én egy kérdést szeretnék feltenni, milyen végzettsége vagy cégvezetési tapasztalata van 

az ügyvezetőjelöltnek? 

 

Szilágyi László: Kezdjük azzal, hogy jelenleg végelszámolás alatt van a Kft., feladattal nem is lehetne 

jogilag megterhelni. Először helyre kell állítani egy ügyvezetővel, a végelszámolást be kell fejezni. 

Ezután el kell gondolkozni azon, hogy milyen feladatot tudunk biztosítani a jövőben a Kft. részére. 

 

Lőrincz László: A végzettségnek meg ehhez jelen esetben semmi köze, mivel az ügyvezetőnek a 

Képviselő-testület mondja meg azt, hogy milyen feladatokat lásson el. 

 

Fülöp Zoltán: Jelen pillanatban három darab elmaradt mérleggel adós a Kft., ismeretlen a vagyoni 

helyzete, amit rendezni kell. Erre bírósági felhívás is volt. Először a normál működést kell helyrehozni. 

 

Szilágyi László: A Pénzügyi Bizottságon még annyi módosítás került szóba, hogy a beszámolót május 

31-ig kell biztosítani. Ha nem készült el az erre vonatkozó módosító, akkor én javaslom, hogy az 

ügyvezető szerződése ideiglenesen május 31-ig szóljon. 

 

Fülöp Zoltán: Ha már a jogi hátteret nézzük, nyilatkoztatni kell az érintettet. Ez a nyilatkoztatás 

megtörtént? 

 

Balogh Csaba: Ez nem történt meg. Ebben az esetben zárt ülést rendelnénk el és ott folytatjuk tovább. 

Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak a zárt ülés elrendeléséről. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, 1 „nem” szavazattal a „Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

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

visszavonása és törvényes működésének helyreállítása” című napirendi pont tárgyalásának további 

folytatására zárt ülést rendelt el. 

 

Szünet. 
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Balogh Csaba: Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Nem hiányzik senki. Szavazzunk a nyílt 

ülés megkezdéséről.  

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal úgy dönt, hogy következő napirendi pontok 

tárgyalását nyílt ülés keretében folytatja. 

 

15) Helyi adók mértékének felülvizsgálata 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Az Adó Osztállyal egyeztetünk, hogy mekkora a maximális adó lehetősége, nem azt 

szeretnénk elérni, hogy a legmaximálisabb legyen, mert a fokozatosság elve is int minket. Ne a 

lakosoknak kelljen megfizetni azt, hogy az Önkormányzat is velük együtt szenved az energiaválságban. 

De azokat a feladatokat, amiket a lakosság elvár azokat el tudjuk látni, muszáj az adórendelethez is 

hozzányúlni. 

 

Tóth János: Egy korábbi döntésével a Képviselő-testület kedvezményt adott a lakosságnak, többek 

között a vírushelyzetre tekintettel. Az önkormányzati feladatok megállapításáról szóló törvényi 

rendelkezések úgy szólnak, amennyiben az állam az önkormányzatnak feladatot állapít meg, abban az 

esetben az ahhoz szükséges pénzügyi feltételeket részben biztosítja, azaz az önkormányzatnak is hozzá 

kell tennie a saját bevételeiből. Ahhoz, hogy bizonyos szolgáltatásokat ellássunk, a helyi adókat is meg 

kell határozni. Most már konkrét javaslatokat is tettünk, az Önkormányzat egy magasabb összegű 

adómérték megállapítására azért tett javaslatot, mivel a megelőző három évben mégiscsak infláció volt. 

A mértékmódosítás nem követi az infláció mértékét, annál azért kedvezőbb, az adómérték-maximumok 

közelébe sem szerettünk volna kerülni, de valamilyen mértékű adómódosítást mindenképpen el kellene 

fogadni. 

 

Markó József: „A nem üzleti célú építmények tekintetében a javasolt adómértékek, a lakosság teherbíró 

képességével arányosak.” Ezt ki kellene egészíteni, hogy ne értsék félre az emberek és nagyon meg kell 

indokolnunk. Valóban emelni kell, ez kétségtelen. A mérték az kérdés, de maga a tény elkerülhetetlen. 

 

Hlavács Judit: Rossz, hogy olyankor kell ilyesmihez folyamodni, amikor amúgy is nehezebb helyzetben 

vannak az emberek. Ugyanakkor szerencsére a gödiek anyagilag a magyar átlaghoz képest szerintem 

elég jó helyzetben vannak. Ezek az ingatlanok, amik alapján adóztatunk, túlnyomó része elég értékes 

ingatlan, az adómérték ahhoz képest nem jelentős. A rendeletünkben jó szociális szempontok 

érvényesülnek. Én tudom támogatni, akár a nagyobb mértékű javaslatokat is. Egyszerűen arról van szó, 

hogy akik sokkal inkább rászorulnak, azokat tudjuk támogatni, de ahhoz sajnos meg kell hoznunk ezeket 

a döntéseket. 

 

Tóth János: Lehetne azt mondani, hogy a Hivatal és az intézmények létszámát is csökkenteni kellene, 

de a feladatot valakinek el kellene végezni, ha van rá igény. Ha nem lesz bevétel, nem lesz ki intézze az 

ügyeket. Mi a 2019 előtti adómértékből indultunk ki. Ehhez az adómértékhez képest javasoltunk egyes 

esetekben egy minimális emelést, más esetben egy picit nagyobbat. X összegnek az 1 ezreléke az 

adóterhelés, tehát meglehetősen alacsony. Mi nem ragaszkodunk az általunk javasolt mértékekhez, de 

azokon jelentős csökkentést nem javaslunk, egyébként még nehezebb gazdasági helyzet jön. Minden 

egyes költségcsökkentés és bevételoptimalizálás esetén kifejezetten azt szeretnénk, hogy a jelenlegi 

szolgáltatási feltételeket tudjuk biztosítani a város számára. 

 

Szilágyi László: Az előző Képviselő-testület azért tudta csökkenteni a lakáscélú építményeknek az 

adóját 0 forintra 100 négyzetméter alatt, mivel idejött egy nagyüzem, és az onnan származó 

adóbevételtől elesett a város, mert nem Gödre adózik. Én egy kompromisszumos javaslatot látok majd 

elfogadni, ugyanis nem ezek az adómértékek lépnek érvénybe még, csak a Hivatal kezdjen el ebben az 

irányban dolgozni majd. Az én javaslatom az lenne, hogy azt az állapotot kellene első körben 

mindenféleképpen visszaállítani, ami az első oszlopban szerepel, a 2015-től 2018-ig időszak. Azt el kell 

mondani, hogy az Önkormányzat spórol. Azért, hogy a szociális háló továbbra is tudjon működni Gödön 
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meg kell tenni ezeket a lépéseket. Úgyhogy az én javaslatom, hogy ne ezzel az utolsó oszloppal kerüljön 

majd elfogadásra, hanem a 2015-2018. éves állapottal. 

 

dr. Pintér György: A jogszabály szerint november 30-ig kell meghozni a következő évre vonatkozó 

adórendeletet. Ami most előttünk van, az nem rendeleti formában van, de jó, hogy bekerült előbb. A 

bizottsági ülésen (PEKJB) a leglényegesebbet tárgyaltuk részletesen, a lakáscélú ingatlanokat. Azaz 

egyezség született, hogy várjuk meg, milyen irányba fog mozogni a testület, és mivel a rendeletről való 

döntését úgy is csak 1 hónap múlva hozza meg a Képviselő-testület, a Bizottság majd az elhangzottak 

függvényében alakítja az álláspontját. Ott is elhangzott, hogy növelni kell az adót, nem kérdés, továbbá 

a meglévő kedvezményrendszer maradjon fenn. Miután az üzleti és nem üzleti célú üdülők díjtétele 

között összesen 100 forint különbség volt, nem látjuk értelmét, egységesen 1000 forintban legyen 

meghatározva. Csak az üzleti célú üdülőknek a díjtétele emelkedne, a magáncélú üdülőké nem. Ha 

valakinek több ingatlana van, az most a második, harmadik után sem fizet, ez technikailag legyen 

kiküszöbölve. Az hangzott még el e tárgyban, hogy személyre nem lehet kedvezményt adni. Nézzük 

meg létezik-e esetleg olyan megoldás, hogy egy magasabb díjtétel kerül megállapításra, ugyanakkor az 

első ingatlan esetében lehet kérni a csökkentést. Ily módon ez a fajta társadalmi igazságosság 

bevezethető lenne. Alapvetően a lakás célját szolgáló ingatlanoknak a díjtétele ne legyen magas, 

ugyanakkor az üzleti célra fenntartott lakások esetében a városnak keletkezzen több bevétele. Ez volt a 

kérés a Hivatal felé, erre várjuk a következő ülésre a választ. Nem javaslom, hogy most hozzuk meg a 

végső döntést. 

 

Balogh Csaba: Konkrét módosító javaslatban átfogalmaznám, amik elhangoztak, tehát készüljön kettő 

rendelet. Az egyik verzióban a meglévő oszlopnak a számításai legyenek a magasabb árakkal, és 

mellette dolgozza ki a Hivatal azt, hogy van-e lehetőség arra, hogy az első lakás után valamilyen 

kedvezményt tudjon kérni. Illetve készüljön egy másik rendeletverzió, amiben a 2015-2018-as számok 

szerepelnek. 

 

Tóth János: A Bizottságok esetében is egyedül a lakások esetében van polémia. A mérték kérdéses, 

illetve a kedvezmények, ezt dolgozzuk ki a következő előterjesztésben. 

 

dr. Pintér György: Én felajánlom azt, amennyiben elkészül ez a fajta csökkentésre alapuló változat, 

akkor külön bizottsági ülést is összehívunk, hogy ezeket megvitassuk. 

 

Balogh Csaba: Én akkor azt javaslom, hogy legyen az a módosítás, hogy a rendeletet az eredetileg 

tervezett szerint készüljön el, de mellette készüljön el egy olyan változat is, ami a további 

kedvezményeket ismerteti az adókra. A határidő legyen november 8-a a Hivatal részére, addigra küldje 

meg a Pénzügyi Bizottság számára. A Bizottság (PEKJB) kivételesen ne a munkaterve szerint ülésezzen, 

hanem egy héttel korábban, addigra legyen meg minden előterjesztés, ami várható. 

 

Hlavács Judit: Szeretném javasolni a Hivatalnak, hogy nézze meg pontosan, mi az, ami működhet a 

városban és az elnevezése nem idősotthon, ne emiatt legyen rossz a rendeletünk. 

 

Tóth János: A helyi adórendeletünk értelmező rendelkezései között az idősek otthonára majd fogunk 

egy értelmező rendelkezést kiadni, és abban az fog szerepelni, hogy minden olyan tevékenység, amely 

az idősek vagy arra rászorultak ellátását üzleti céllal végzi, azok kerülnek ebbe a kategóriába, tehát nem 

egy nyugdíjas klub, ahova bejárnak az emberek beszélgetni, hanem ami kifejezetten üzleti céllal 

működik. 

 

Balogh Csaba: Határidő 8-ra módosul, és a kedvezmény lehetőségét is dolgozza ki a Hivatal.  

 

dr. Pintér György: Amennyiben erről a 12 pontról szavazunk, én nem szeretem azokat a szövegeket, 

ahol ki van pontozva egy rész, nehéz értelmezni. 

 

Tóth János: A megismert tájékoztató alapján a Hivatal dolgozza ki a rendelet-tervezetet. 
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dr. Pintér György: 11. b), a helyi rendeletben biztosító kedvezményeket az alábbiak szerint határozza 

meg...  

 

Balogh Csaba: A b) pontot húzzuk ki, és akkor az a mondat kerüljön be helyette, hogy Göd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, dolgozzon ki a helyi rendeletben a 

kedvezmények lehetőségére opciókat, és határozza meg. Így gyakorlatilag a pontozott rész kikerül 

onnan. Ezt megfelel? 

 

dr. Pintér György: Én javasolnám a b) pontban, hogy a korábban meglévő nagycsaládokra és 70 év 

fölötti egyedülállókra az eddig is meglévő adókedvezményeket biztosítja. Egy külön határozatban pedig 

felkérjük, hogy az esetleges további adókedvezményekre a Hivatal a képviselő-testületi ülésen 

elhangzottak alapján tegyen javaslatot. 

 

Balogh Csaba: A 11. b) még tovább rövidíthető, hogy a helyi rendeletben már most is biztosított 

kedvezményeket továbbra is biztosítja. A külön pontban pedig, hogy a további kedvezmények 

lehetőségét kidolgozza. Így már megfelelő? 

 

dr. Pintér György: Igen.  

 

Balogh Csaba: Kérem, hogy szavazzanak a képviselők, tehát az egyes határozatról és a módosításokról. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

263/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

2023. évre a helyi építményadó mértékeit az alábbiakban kívánja megváltoztatni: 

1. Az éves adó mértéke a lakás után 0-100 m2-ig 400 Ft/m2; 101-150 m2-ig 40.000 Ft és a 100 

m2 feletti részre vonatkozóan 550 Ft/m2; 150 m2 felett 67.500 Ft és a 150 m2 feletti részre 

vonatkozóan 850 Ft/m2. 

2. A nem üzleti célt szolgáló üdülők esetében az adó mértékét egységesen 1000 Ft/m2 

összegben határozza meg. 

3. 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. 

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

5. 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. 

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

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

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

műterem, fodrászüzlet, kozmetikai szalon, DVD- és video 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. 

8. 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 video 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, hűtőház 

után fizetendő helyi építményadó mértékét 500 Ft/m2 összegben határozza meg. 
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9. 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/m2 összegben határozza meg. 

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

valamennyi körzetben 900 Ft/m2 összegben határozza meg. 

11. a) A jelenleg hatályos rendeletben foglalt kedvezményeket 2023. évben is biztosítani 

kívánja. 

b) Az a) ponton felül további adókedvezmények lehetőségének kidolgozását kéri. 

12. Az építményadó mértékét egyebekben nem kívánja módosítani. 

 

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

építményadó-rendelet módosítását készítse elő. 

 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: 2022. november 8. 

 

16) Bevételi előirányzatok módosítása  

Előterjesztő: Nyilassy Rita adóosztály-vezető  

 

Nyilassy Rita: A 2022. évi szeptember havi zárást követően megállapítást nyert, hogy az év elején a 

költségvetésben tervezett bevételi előirányzathoz képest az adónemre elszámolt bevételeink jelentősen 

meghaladják a 100 százalékot, ezáltal szükséges a bevételi előirányzataink módosítása. 

 

Balogh Csaba: Van-e kérdés, hozzáfűznivaló? Akkor kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

264/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

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 

 

Balogh Csaba: Két napirendi pontot én előrébb vennék, a sportcsarnokok díjszabásának módosítását és 

a nyaralóházak téli üzemeltetését, illetve nem említettem az egyebek III. napirendi pontot, de egy 

tájékoztatást szeretnénk majd közölni közigazgatási perről, ami éppen kidolgozás alatt van. Van-e 

ellenvetés? Kérem a képviselőket, hogy a napirendi módosításról szavazzanak.  

 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az „Egyebek II. Sportcsarnokok 

díjszabásának módosítása” és a „21. Nyaralóházak téli üzemeltetésének meghatározása” című 
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napirendi pontok az elfogadott napirend sorrendjétől eltérő, következő napirendi pontokként történő 

tárgyalását. 

 

Egyebek II. - Sportcsarnokok díjszabásának módosítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Én közvetlenül egyeztettem a TESZ igazgatójával, Garai Győzővel, ő pedig Halmai 

Gáborral (sportcsarnokvezető) és a GSE vezetésével is tárgyalt. Így sikerült összehozni az alábbi 

táblázatot, határozatot. De azt is hozzá kell tenni, a GSE-vel való egyeztetésnél kiderült, hogy van olyan 

csoport, aki nem biztos, hogy tudná fedezni ezeket a költségeket. Én azt javasolnám nekik, egyedi 

támogatási igényléssel forduljanak az Önkormányzathoz és támogassuk őket ebben, hisz gyakorlatilag 

visszakapják majd azt az összeget. Amennyiben mégis az derülne ki, hogy valójában van forrásuk, vagy 

tudnak egy pályázatban bevételt szerezni, akkor a jogalapja meglesz annak, hogy kifizethessék a teljes 

összeget.  

 

Lőrincz László: Az elmúlt egy-két napban csöppentem ebbe bele, pont felkerestek a GSE-től. 

Tudomásom szerint velük nem történt egyeztetés a díjszabásokkal kapcsolatban, ezt nehezményezték. 

Azt kérik, hogy valóban történjen meg az egyeztetés, és toljuk előre ennek a tárgyalását, illetve a döntést 

ebben a kérdésben. Vannak nekik is tartalékaik, amivel valószínűleg hozzá fognak tudni járulni ahhoz, 

hogy az Önkormányzatnak plusz bevétele legyen. De ez az emelt összeg, amit kérnek, még egy jól 

működő szakosztályoknak is nehézségeket okozna. Ezáltal én tolmácsolom azt a kérést, amit az elnök 

úr, illetve több szakosztályvezető megfogalmazott. A tanácsnoki szerepben én szívesen bekapcsolódok, 

hogy gördülékenyebben menjenek az egyeztetések.  

 

Garai Győző (TESZ igazgató): Egyeztetések azért történtek tegnap, meg ma reggel is. Mi nagyon jó 

kapcsolatot ápolunk a GSE-vel, de itt kicsit gyorsabban kellett reagálnunk arra vonatkozóan, hogy elég 

magas rezsi-áremelkedés valósult meg a sportcsarnokok területén. Azt kell eldönteni a Képviselő-

testületnek, hogy milyen forrásból biztosítja a sportcsarnokok működésének fenntartását. A GSE jelezte, 

hogy csökkenteni kellene az árat a Balázsovits Sportcsarnok tekintetében. Nem 14.000 forintnak kellene 

lennie az árnak, hanem 11.000 forintnak, ők ezt tudnák vállalni. Mi azt javasoljuk a Képviselő-testület 

számára, vagy fogadja el a mi változatunkat és a GSE tud támogatást kérni, vagy legyen a 11.000 forint, 

és akkor ez a TESZ költségvetésében lesz kimutatva. A Gödi Sportegyesület még arról tájékoztatott, 

amennyiben lenne több idő egy olyan verzió kidolgozására, melyben mindent részletesen megnézünk, 

azt egy következő képviselő-testületi ülésre tudnánk vállalni, megfelelőbb lenne. Viszont azért kell 

ezeket az emeléseket meghoznunk, mert a nyakunkba szakadt ez a brutális áremelkedés.  

 

Balogh Csaba: Ha jól értem, és megemeljük az árakat, és csak a GSE-nek adunk kedvezményt, az 

gyakorlatilag az Önkormányzatnak kisebb költségbe kerül. 

 

Garai Győző: Igen. Hozzátenném, hogy a legnagyobb bérlőnk napközben a Tankerület, maga az iskola. 

Az iskolaidő után pedig a második legnagyobb állandó bérlő a GSE. Rajtuk kívül vannak egyéb bérlők, 

magáncsoport egyesületek, baráti társaságok. A táblázat egyébként hangsúlyosan úgy lett kidolgozva, 

hogy a külső bérlőknek jóval magasabb arányú emelést kalkuláltunk. 

 

Garai Győző: A Tankerülettel is egyeztettünk, ők is jelezték azt, hogy emelhetünk. A táblázatot amit 

készítettünk többféleképpen is lehet még variálni, de lehet a tankerület azt fogja mondani, hogy 

ugyanúgy nem tud fizetni. Azt számoltuk ki, hogy napközben és az esti órákban mennyibe kerül a 

felfűtés. Abszolút az energiafelhasználást vettük figyelembe. 

 

Balogh Csaba: Én nem szeretném elérni azt a szintet, amikor az energiaválság közepén leszünk, akkor 

még az államnak a többi szervét kell, hogy támogassuk azzal, hogy alacsonyabban tartjuk az árakat. 

 

Lőrincz László: Én továbbra is azt szeretném kérni, amit a GSE vezetése felém megfogalmazott, hogy 

legyen még egy egyeztetés. Nem gondolom, hogy ezen az egy hónapon, vagy pár heten múlik, és 

mindenki jó szájízzel tud felállni az asztaltól. 
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dr. Pintér György: Azt szeretném kérni, hogy a november végi ülésre tájékoztatást vagy előterjesztést 

kapjunk arról, hogy a téli szünetben, hogy fog működni a sportcsarnok.  

 

Szilágyi László: Engem is felhívott a GSE elnöke, ezt a 11 ezer forintot tudná elfogadni. Mi van abban 

az esetben, ha ezt az előterjesztést mégsem fogadnánk el? Mi lenne, ha ténylegesen leülnének, 

átbeszélnék a lehetőségeiket, a sporttanácsnok, a GSE és a TESZ. Ebben az esetben a november végi, 

testületi ülésre jönne vissza ez a téma, okozna ez problémát?  

 

Balogh Csaba: Igen, az egy hónap kiesést jelentene. Ha elfogadjuk, és az lesz a megállapodás, hogy a 

GSE-nek azt a 3000 forint különbözetet fedezi az Önkormányzat, azt meghozhatjuk visszamenőleg is. 

Lehet adni annyi támogatást a GSE-nek. Viszont, ha nem hozzuk meg a döntést, akkor alacsonyabb 

díjon fogjuk tudni futtatni a sportcsarnokokat az összes többi bérlővel szemben is 

 

Szilágyi László: Ezzel az érveléssel részben egyetértek. Én magam részéről el tudom fogadni ezt az 

utolsó táblázatot, de azért örülnék még egy visszajelzésnek a GSE-től. 

 

Lőrincz László: Akkor egy újabb javaslat lenne, amennyiben a KLIK-nél nem akarunk felülvizsgálatot, 

szerintem kellene. Tehát én azt a részét bent hagynám, vagy akár most megemelném azzal az összeggel, 

amit a TESZ javasolt, és utána ugyanúgy leellenőrizni azt a részét, hogy valóban, az legalább az 

önköltséget biztosítja. Illetve a GSE-nek a sorát kivenném jelen pillanatban a táblázatból, mert úgyis az 

Önkormányzat fogja odaadni nekik a támogatást. Utána, amikor az egyeztetés megtörtént, akkor a többi 

természetesen emelkedjen meg. 

 

Hlavács Judit: Miért nem hisszük el Garai Győzőnek és Szilágyi László képviselőnek, amit a GSE-vel 

tárgyaltak, hogy számukra van egy vállalható összeg. Mi nem érthető abban, hogy mi egy díjat 

határozunk meg, azt szedjük be minden bérlőtől, és ha konkrétan egy valakinek akarunk kedvezményt 

adni, ezt egy módon tudjuk csak megtenni. Számomra nem tűnik logikusnak ez a javaslat. 

 

Lőrincz László: Egyetlen délutáni tartós bérlőnk van, az a GSE, éves szerződéssel. Ebben meg van a 

bizonyos délutáni óradíj határozva. Míg van egy éves szerződéses bérlőnk délelőttre, aki ugye az iskola. 

Ezáltal a két összeget, a két szerződéshez meg tudjuk szabni.  

 

Szilágyi László: Én elfogadnám ezt az emelést, de ismétlem, mindenképpen üljünk le beszélni a GSE-

vel. Ha mi most nem emelünk, akkor a TESZ-be fogjuk tenni azt a pénzt, vagy pedig a GSE-nek adjuk 

oda és ő fizeti be. Csak az a kérdés, hogy hova tesszük be a megemelkedett rezsiáraknak az összegét. A 

Samsunggal is folytattunk tárgyalást, ott felvetődött az, hogy ne csak Dunakeszit, hanem a gödi 

sportolókat is támogathatnák, bízom benne, hogy a későbbiekben a gyár tud valami támogatást 

biztosítani a sportolóknak is. 

 

Vajda Viktória: Én szeretném kérni, hogy mindenképpen szavazzunk róla most, és a 11 ezer forintos 

javaslatról szeretnék szavazni, inkább a TESZ-nek fizessük ki a maradék rezsihiányukat. 

 

Balogh Csaba: Az eredeti határozatot szeretném megszavaztatni, és utána továbblépünk annak az 

eredményeképpen. Kérem, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, 1 „nem” és 3 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

265/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

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

től az alábbiakban határozza meg: 
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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. 

 

Balogh Csaba: A következő testületi ülésre egyeztetünk a GSE elnökével, és a szükséges támogatásra 

egy előterjesztést hozunk. 

 

dr. Pintér György: Szeretném kérni, hogy ezt az egész kalkulációs sémát a Bizottság (PEKJB) a 

következő ülésén hadd tárgyalja, mivel én azt látom, hogy nagy különbségek vannak az egyes bérlők 

között. A Hivatal véleményezze, és a kalkulációt küldje meg a Pénzügyi Bizottságnak. 

 

21) Nyaralóházak téli üzemeltetésének meghatározása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Erre több alternatív javaslat is készült, mivel az derült ki, amikor a TESZ-szel 

egyeztettünk, hogy télire nem nagyon van foglalás. A rezsiköltségek iszonyat magasak. Korábban már 

felkértem őket, hogy dolgozzák ki, mi lenne a megfelelő megoldás. A Nyaralóházaknak talán az egyik 

legnagyobb a rezsiköltsége, mivel egy régi épület. Másra nincs az épület használva. Legyünk bátrak és 

szavazzuk meg, hogy legyen bezárva erre a téli időszakra a Nyaralóházak. Mert ha kiderül az, hogy 

igazából mi a rezsiköltséget fizetjük az Önkormányzat és az adófizetők pénzéből úgy, hogy aktuálisan 

nem közfeladat-ellátás történik az épületben. Szeretném reálisan kezelni a költségvetési kalkulációkat, 

ott az legyen kalkulálva költségként, ami tényleges kiadás a téli időszakban. Ha nincsen ott ember 

gyakorlatilag foglalkoztatva, akkor annak a személynek a bére se abba a költségbe kalkulálódjon. A 

Településellátó Szervezet csoportosítsa át a személyeket. Egy teljes bezárással jelentős összeget lehetne 

megspórolni.  

 

Lőrincz László képviselő elhagyta az üléstermet. 

 

Markó József: Nagyrészt nem értek azzal egyet, amit elmondott. Ugyanis a téli időszakban felkészülnek 

egy újabb szezonra, azzal rengeteg feladat van. Végignéztük a határozati variációkat, rendezetlen az 

anyag. Amit beadtunk módosító javaslatként, a kettes variációt, abban benne van néhány lényeges 

szempont, hogy az igazgató törekszik a maximális megtakarításra. Én azt kérem öntől, hogy ezt a 
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negyedik javaslatot, szavaztassa meg a testülettel. Amennyiben az a véleményük, hogy ez elvetendő, 

akkor jöhet a másik három opció szavaztatásra. Ez volt a módosító javaslat. Az, hogy a TESZ helyezze 

át az embereket, azzal nem spórol, mert ugyanúgy megmarad a bérköltség. Szavazzunk a javaslatunkról, 

mert ez a szabályos rendje a módosító indítványnak. 

 

Szilágyi László: Egyetértek a Markó József képviselő úrnak a szavaival. Annyi kiegészítéssel, hogy a 

határozatban november 1-től március 31-ig szerepeljen a dátum, és a negyedik a lehetőséggel kellene 

kezdeni. 

 

Balogh Csaba: Pintér György képviselő, befogadjátok? 

 

dr. Pintér György: Igen. 

 

Andrejka Zombor: A különböző segítségeknek a mértéke nagyban azon fog múlni, hogy az 

önkormányzatok mennyi és milyen lépést tettek annak a célnak az érdekében, hogy a különböző 

költségeit csökkentsék. Amennyiben hibernáljuk a Nyaralóházakat úgy, hogy a fagynak az esetleges 

kárait meg tudjuk előzni, akkor a látszat szempontjából jobbnak érzem, ha abszolút elmegyünk a falig. 

 

dr. Pintér György: A bizottsági (PEKJB) ülésen is felvetődött, hogy a Nyaralóházakban vannak bérlők, 

velük lett-e egyeztetve? 

 

Garai Győző: Igen, volt velük egyeztetés. Több állandó bérlőnk is van. Itt az irodahelyiségekről külön 

beszélünk, mint a színházteremről. Az irodahelyiségekben van három állandó bérlőnk, az egyik a 

kalandpark, a másik a büfé, ők kiegészítő helyiségeket is bérelnek. A büfé és kalandpark nem használná 

az irodahelyiségeket. Ezen kívül van egy masszázzsal foglalkozó hölgy, neki más helyiséget fel tudunk 

ajánlani. A színházteremet a karatésok bérlik, ők esetleg nem fűtenek vagy kifizetik a rezsiköltséget, 

vagy szintúgy találunk nekik egy másik helyet. Kompromisszumos megoldást minden bérlővel tudunk 

találni. 

 

Szilágyi László: A Nyaralóházak területén a létszám mennyi? Például takarítók vannak ott? Valakik 

home office munkakörben is el tudják látni a feladataikat, fel tudnak készülni a szezonnyitásra. 

Takarítók tekintetében az átcsoportosítást meg lehet tenni. A teljes bezárást azért nem értem, mivel 

korábban a Polgármesteri Hivatalnál én befogadtam a temperálási javaslatot. Ellentétesnek érzem a 

logikát, e tekintetben is a temperálás lenne az ésszerű, főként a kettes döntési javaslat miatt is. 

Szeretnénk a Nyaralóházakat felújítás irányába elindítani, és ebben az időszakban kell nekiállni a 

felújításnak. Szerintem a TESZ látja azt, hogy tudja a működési költségeket úgy optimalizálni, hogy a 

városnak azért legyen megtakarítása. Azt gondolom, az állam honorálni fogja egyébként, hogy nem az 

van, hogy mindig mindent megszüntetünk. Az egy hibás gondolat, hogy mindig mindent 

megszüntetünk. Kérem, hogy a negyedik lehetőségről szavazzunk, azt fogadjuk el, és menjünk el Pest 

Megyéhez, próbáljunk meg forrást szerezni a fejlesztésére. 

 

Balogh Csaba: Azért tisztázás kedvéért, a Nyaralóházak a szezon végéig zárva tartana. A Hivatal 

tekintetében pedig azért szükséges a temperálás, hogy ne a nulláról kelljen felfűteni az épületet. 

 

Markó József: Egy jelentős beruházás készül azon a területen pályázatból nyert 300 millió forintért. Ha 

most bérlőket elküldünk, akkor többet nem jön vissza. Azon kívül egy hónapnak a bére, járulékai 

terhelik ezt az évet, a többi hónap már a következő költségvetési évre esik. 

 

Garai Győző: Reagálok a foglalkoztatottakra. A Nyaralóházakban a dolgozók létszáma 4,5 vagy 5 fő. 

Ebből van egy parkfenntartó gondozónk, az ő álláshelye nem veszélyeztetett, sem a többieké. Ezen kívül 

van még egy takarítónk. Neki, amennyiben nem tudunk a Nyaralóházak területén ennyi munkát adni, a 

TESZ-nél szívesen fogadjuk. Három ember van, akik irodai adminisztrációs munkát végeznek, ők 

tudnak home office-ban dolgozni. A temperálásra visszatérve, két helyiség van, amiben egyáltalán 

fűtünk gázzal. Jelentős mértékű, körülbelül 8 ezer köbméternyi gázfogyasztásról beszélünk, ami volt az 

elmúlt években, ami csökkentve 5000 köbméter, ezt tudjuk úgy lecsökkenteni akár temperálással vagy 
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teljes víztelenítéssel. A temperálás is már egy nagy előrelépés lenne, mondjuk 5-8 Celsius-fokon. 

Rendezvények alkalmával pedig nem zárnánk el azt a lehetőséget, hogy bevételt tudjunk generálni. 

Adott esetben egy jól fizető rendezvényen ki tudjuk adni a termet attól még, hogy viszonylag nagyon 

alacsony költséggel működtetjük vagy bezárjuk úgy a Nyaralóházakat, hogy home office-ban működjön. 

Akkor nyitjuk meg a rendezvényhelyszínt, hogyha szükség van rá, és valóban ki is fizetik. 

 

Fülöp Zoltán: Azt mondom, a temperálás egy jó köztes megoldás lehet. 

 

Balogh Csaba: Először a négyes lehetőséget fogom szavazásra bocsátani. Kérem, a képviselőket 

szavazzunk a négyes lehetőségről.  

 

A Képviselő-testület 7 „igen”, 2 „nem”, és 2 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

266/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a 2132 Göd, Jósika utca 14 alatti Nyaralóházak színházépületét a 2022-es 

energiaválság okán a téli időszakban (november 1. napjától március 31. napjáig) 7-8 Celsius-fokon 

temperáltatja. A költségvetésben biztosított alkalmazotti létszámot a Nyaralóházak feladaton a 

téli időszak alatt is folyamatosan foglalkoztatja, célszerűen home office szükség szerinti 

igénybevételével. A Településellátó Szervezet az érdekeltekkel való egyeztetés útján az épületben 

üzemelő szolgáltatásokat lehetőség szerint átirányítja más helyszínekre, szükség esetén a bérletet 

felfüggeszti. Egyedi elbírálással esetenként megnyithat, amennyiben az azzal felmerülő 

többletrezsiköltségeket a bérlő teljes mértékben finanszírozza.  

 

Felelős: TESZ igazgató 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: A római kettes javaslatról kérem, hogy külön szavazzanak a képviselők.  

 

A Képviselő-testület 10 „igen”, 1 „tartózkodik”, szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

267/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a 2132 Göd, Jósika utca 14. alatti Nyaralóházak faházainak felújítását elvégezteti 

annak érdekében, hogy a szállásadási engedélyt megkaphassa. A szükséges feladatok ellátására a 

Településellátó Szervezetet kéri fel, a forrás fedezetére pedig egyedi támogatási igényt nyújt be 

Pest Megye Önkormányzatához. 

 

Felelős: polgármester, TESZ igazgató 

Határidő: azonnal 

 

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

megvalósuló beruházásokról 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Virok-Ujlaki Anikó: Egy tájékoztatást csatoltunk az előterjesztéshez, melyben hosszasan kifejtjük, hogy 

melyek azok a beruházások, amelyek idén nem valósulnak meg, vagy például egyedi támogatási 

kérelemből, Pest Megye Önkormányzata finanszírozásával valósulnak meg. Egy táblázati összefoglalót 

is csatoltunk. Továbbá javaslatot teszünk két darab elektromos kerékpár beszerzésére a Polgármesteri 

Hivatal részére, maximum bruttó 860 ezer forint összegben. 
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Lőrincz László képviselő visszatért az ülésterembe. 

 

Hives Gábor képviselő elhagyta az üléstermet. 

 

Balogh Csaba: Van-e kérdés, hozzáfűznivaló? Kérem a képviselőket, hogy szavazzunk. 

 

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

 

268/2022. (X. 27.) 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 

 

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 

 

Virok-Ujlaki Anikó: A Pénzügyi Osztály jelzése alapján voltak olyan beruházások, amelyek képviselői 

keretből valósultak meg, de ezek működési célra lettek elkülönítve. Az átsoroláshoz szükséges utólagos 

képviselő-testületi jóváhagyás, illetve volt dologi sorról vállalt kötelezettség. Ez a Pacsi Parkban 

szivattyúk telepítése, térfigyelő kamerák terveztetése és telepítése, Rétesház előtti parkoló 

forgalomtechnikai terveztetése és a Bolla Árpád fasornál csapadékcsatorna kiváltásának terveztetése. Itt 

javaslom az egyben szavazást azzal a kiegészítéssel, hogy a pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott, 

utólagos jóváhagyás szó hiányzik belőle. 

 

dr. Pintér György: Utólagosan jóváhagyja, amit minden határozatba bele kell írni. 

 

Balogh Csaba: Rendben. Markó József képviselő, befogadta? 

 

Markó József: Nem a tárgyhoz szólok. Jegyző urat kértem a pénzügyi ülésen, hogy az egyéni képviselők 

keretéről küldjék meg az adatokat. 

 

Tóth János: Felírtam. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, szavazzunk egyben.  

 

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

 

269/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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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. 

 

270/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

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. 

 

271/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

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. 

 

272/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy utólagosan jóváhagyja a Bolla Árpád fasornál, magántelkeken keresztül menő 

csapadékcsatorna kiváltásának terveztetését a 2022. évi költségvetés Dologi kiadások 

előirányzatról bruttó 635.000,- Ft összegben. 

 

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

bruttó 635.000,- Ft. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 
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Határidő: 2022.11.30. 

 

19) Javaslat forgalomrendezésre és tájékoztatás forgalmi rend felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Virok-Ujlaki Anikó: Ebben az előterjesztésben a Petőfi Sándor utcában javasoljuk, hogy a K+R 

parkolók számát 9-re bővítse a testület. Itt a táblázáshoz maximum bruttó 65 ezer forintos keretösszeget 

kell biztosítani, és az Alkotmány utcában lévő parkolók használatát pedig korlátozni szeretnénk. 

Munkanapokon 7 és 17 óra között maximum 2 órás várakozási időt engedélyeznénk. Ehhez is maximum 

bruttó 60 ezer forintos keretösszeg szükséges a táblázásokhoz. Ez a két határozati javaslatunk van, illetve 

egy tájékoztatást is adtunk a forgalmi rend felülvizsgálatáról, amely egy tavaly elfogadott terv alapján 

már részben megkezdődött, ennek a részeredménynek a tájékoztatását a következő testületi ülésre fogjuk 

előterjeszteni. 

 

Hives Gábor képviselő visszatért az ülésterembe. 

 

Fülöp Zoltán: A VKB tárgyalta és elfogadta. 

 

Balogh Csaba: Akkor kérem, szavazzunk egyben. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

273/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

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. 

 

274/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

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. 

 

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

eljárás lezárására 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
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Virok-Ujlaki Anikó: Ebben a beszerzési eljárásban egy darab ajánlat érkezett. A legjobb ajánlattevő 

Kormos Krisztián egyéni vállalkozó, bruttó 5 millió 35 ezer forintos összegű ajánlata. A Pénzügyi 

Bizottság az eljárást eredményesnek nyilvánította, és javasolta a Képviselő-testületnek a szerződés 

megkötését a nyertes vállalkozóval, a testületnek a forrást kell biztosítania, amely Pest Megye 

Önkormányzata által nyújtott egyedi támogatási forrásból biztosítható. 

 

Balogh Csaba: Van egy kérdés, hozzáfűznivaló? Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

275/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

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 

 

Tóth János: Ehhez a napirendhez van egy kiegészítés. A korábbi testületi döntéssel a lakossági faültetési 

akciót terveztük támogatni. A média hathatós közbenjárására elhúzódott, és ennek az lett a 

következménye, hogy a napokban sikerült összeszámolni ezeket az igényeket. Meghaladja az indikatív 

ajánlat az egymillió forintot, a beszerzési érték, mindenképpen pályázatot kell kiírni. Viszont a jelen 

gazdasági körülmények miatt nem biztos, hogy az igénylőket arra kárhoztatnánk, hogy a következő 

évben a víz- és a csatornadíj megemelkedett összegét fizetve öntözgessék ezeket a fákat. Azt javasoljuk, 

hogy egy évvel halasszuk el a fatelepítési akciót. 

 

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

lehetetlenüléséről 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Az Emergency Kft. van megbízva az orvosi ügyeletre a Kistérség által. Velük nagyon 

régen, 2012-ben lett a szerződés megkötve, ez alapból egy problémás dolog, mert a közbeszerzési 

törvény már nem akarja engedni ezt a lehetőséget. Szükséges lett volna felülvizsgálni azt, hogy mind a 

kettő félnek egy profitábilis beruházás legyen, úgy tudjon működni. Bejelentették az ellehetetlenülést a 

cég részéről. Az ügyeleti ellátást december elsejétől már nem fogják tudni biztosítani. Így nekünk egy 

gyors döntést kellene hozni arról, hogy mi lehet az alternatíva. Viszont jövő évben elviekben az OMSZ 

be fogja vezetni azt a megoldást, hogy nem lesznek orvosi ügyeletek, hanem a mentőszolgálat fogja 

ellátni ezt a feladatot. Ez állami szervezés viszont, nem tudjuk, hogy mikor fog megvalósulni. Nem 

biztos, hogy nekünk erre a pár hónapra kellene lebonyolítani egy beszerzési eljárást. Még az 

egyeztetések zajlanak, de mindenképpen egy tájékoztatást szerettem volna közölni, mert ez lehet, hogy 

érinteni fogja a lakosságot. 

 

Vajda Viktória: Csak annyival szeretném kiegészíteni, hogy ez a törvénymódosítás be is lett nyújtva. 

 

Lenkei György: Az ügyeletes cég alkalmazottjával beszéltem erről, ő is alátámasztotta szóban, miszerint 

január elsejétől a mentők átveszik. 
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Balogh Csaba: Holnap megyek a Kistérséghez, hogy egyeztessünk a témában, ennyi tájékoztató 

információt szerettem volna közölni. 

 

22) Javaslat a Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat és Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírására 

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök 

 

dr. Pintér György: Évek óta fut a Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat az 

Önkormányzat meghirdetésében. Szomorúan jelezték, hogy nem került napirendre, ezért vállaltam, 

hogy a Hivatal helyett beterjesztem változatlan feltételekkel. A forrása benne is van a költségvetésben. 

A jövő évi várható összegre utalás történik ugyanabban a formában, mint az elmúlt években. 

Ugyanakkor a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra az Önkormányzat idén nem 

jelentkezett. Szeptember 30. volt a határidő, nem készült el az előterjesztés. Ez a Kulturális és 

Innovációs Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő meghirdetésében, majd 

működtetésében üzemelt. A Bursa tekintetében arra tettem javaslatot az előterjesztésben, hogy hirdessük 

meg a korábbi, Bursával azonos feltételekkel az ösztöndíjpályázatot, és amennyi pénzt a város korábban 

beletett, annyit osszunk is ki. Ez egyfajta kármentés, legalább ennyit tudjunk a gödi felsőoktatásban 

résztvevő fiataloknak nyújtani, a két Bizottság támogatta. Kérem a Képviselő-testület támogatását. 

 

Szilágyi László: Annyi módosítást tennék bele az előterjesztésbe, a benyújtási határidőnek ne egy pontos 

dátumot adjunk meg, hanem a pályázat megjelenését követő 10 napon belül, tehát 10 napon belül 

lehessen benyújtani a támogatási kérelmet. 

 

Tóth János: Legyen 15 nap. 

 

dr. Pintér György: Igen, legyen 15 nap. 

 

Hlavács Judit: Az idei költségvetésben még van pénz, de ez a jövő évben is igényel majd költséget. Nem 

azért kérdezem, hogy jövőre mennyit igényel, hanem összességében ki fogunk adni ezek szerint 

nagyjából 15 millió forintot erre a tanulmányi ösztöndíjra, amit én maximálisan támogatnék, csak a 15 

millió forintokból jön össze az, hogy nem tudunk majd miből gazdálkodni a jövő évben. 

 

dr. Pintér György: A Képviselő-testület elfogadott egy költségvetést, a törvény előírásoknak 

megfelelően, azt kötelező végrehajtani. Abban szerepelnek ezek az ösztöndíjak. 

 

Lőrincz László képviselő távozott az ülésteremből. 

 

Hlavács Judit: Én ezzel nem vitatkozom, csak ha ezt most kiírjuk, az nemcsak az idei költségvetésre 

vonatkozik, hanem a jövő évire is. Amennyiben megszavazzuk, akkor a következő évre is 

mindenképpen be kell tervezni. 

 

Balogh Csaba: Van-e további kérdés, hozzáfűznivaló? Akkor azzal a módosítással, hogy a kiíráshoz 

képest 15 nap lesz a határidő. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, 1 „nem” és 2 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

276/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Wigner Jenő Középiskolai Ösztöndíjpályázat 2022/2023. tanévre történő, melléklet szerinti 

kiírásáról dönt 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  
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Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 276/2022. (X. 27.) Ök. határozathoz: 
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277/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer mintájára, a melléklet 

szerinti helyi Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról dönt a 2022/2023. tanév 

második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan.  

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezni szükséges  

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 277/2022. (X. 27.) Ök. határozathoz: 
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23) Kiserdei játszótér felújítása 

Előterjesztő: Szilágyi László Lajos alpolgármester 
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Szilágyi László: A Samsung 2020 nyarán jelezte először, hogy egy gödi játszóteret szeretne teljeskörűen 

felújítani. Ez az ügy most már két éve húzódik. Elsősorban az Önkormányzat miatt, mivel az első 

helyszínt nem tudta elfogadni, a későbbi próbálkozásnál Várdomb tekintetében pedig egy régészeti 

lelőhely miatt az Örökségvédelmi Hivatal nem tudott hozzájárulni a felújításhoz. Immár a Samsung 

elkészítette a tervet egy kivitelezővel, minden szükséges dolgot egyeztettek, mellékletként csatoltam 

három látványtervet. A teljes költséget átvállalva, az itt található játszótér tekintetében egy nagyon 

modern és szép játszótér kerülne kialakításra. Ezzel kapcsolatosan kérik a tulajdonost, a gödi 

Önkormányzatot, hogy járuljon hozzá, forrást nem kell biztosítanunk. Kérem a képviselőktől, az ilyen 

projekteket mindig támogassuk jó szívvel. 

 

Vajda Viktória: Alapvetően ez egy jó kezdeményezés, és nem szeretnék lenni semmi jónak az elrontója, 

de amit kaptunk látványterv, az nem illeszkedik bele egy erdeijátszótér-kategóriába, sem esztétikai, sem 

jogi kategóriában. A másik problémám az, hogy nagyon sokszor felemeltük a szavunkat azért, hogy egy 

integratív játszótér épüljön. Ennek a törekvését sem látom a tervekben, és nincs egy leírás, hogy milyen 

típusú játszótér épül. Én nem tudom, hogy erdei játszótérnek ez az alapvetően fémből készült játszótér 

meg fog-e felelni, jogi szempontból. Esztétikailag semmiképpen. 

 

Szilágyi László: Én inkább üzemeltetési szempontból nézem, egy fém-műanyagból készült játszótér 

sokkal tartósabb tud lenni, mint egy fa játszótér. Egy fa játszótérnek a működési, fenntartási költsége 

sokkal nagyobb. A helyszín szempontjából nem egy nagy helyszínről beszélünk. Viszont, ha területi 

viszonyokban nagyobb helyszínt akarunk, akkor az fák kivágásával járna. A tervekről annyit kell tudni, 

előzetes egyeztetések alapján a kicsi gyermekek is, és a nagyobb korosztály is megtalálja a maga 

megfelelő játékát.  

 

Hlavács Judit: Van egy főépítészünk, főkertészünk, aki véleményezhetné az ilyesmit. Előterjesztésként 

beadják 26-án, és mi 27-én döntsünk. Én ezt nem tartom indokoltnak. Amennyiben rászánunk még egy 

hónapot, részletesen át lehetne tekinteni a terveket. Az elképzelésről a gödi szakemberek is 

mondhatnának véleményt, azután támogatnám nyugodt szívvel. Az, hogy jó vagy rossz ez a tervezet, én 

nem tudom 3 kép alapján eldönteni. 

 

Lenkei György: Örülök a kezdeményezésnek, és támogatom. Operatív javaslatom lenne, amennyiben 

olyan játékok vannak a mostani Marignane téren, ami használható, az kerüljön át a bócsai játszótérre. 

 

Andrejka Zombor: Ha erdei játszótérnek nevezzük, akkor az egész egyszerűen csak fa játszótérként 

tudom elképzelni. Én alapvetően támogatnám a helyszínt is, nyilván a játszótér létét szintén, csak az 

lenne a kérésem, hogy legyen egy kis idő az aggályoknak az elsimítására. 

 

Balogh Csaba: Amit jogszabályokat kaptam ennek kapcsán, az alapján egyértelműen nem telepíthető, 

mert erdei játszóhelynek kellene lennie a terület jellegéből adódóan, ami pedig elsősorban gyermekek 

számára létesített jellemzően fa játszótérből, játszóeszközökből és kapcsolódó biztonsági eszközökből 

álló létesítmény. Még van pár dolog felsorolva, amiknek egyértelműen ellene megy. Nem látom a 

lehetőséget annak, hogy ezt elfogadjuk. 

 

Tóth János: A mai nap folyamán kaptunk a Marignane téri játszótérrel kapcsolatban egy felhívást, hogy 

milyen módon kellene azt rendbe tenni. Én is azt javaslom, hogy az előírásoknak a figyelembevételével 

a következő testületi ülésre hozzuk vissza a napirendet, és úgy járuljon hozzá az elfogadáshoz. Ezt a 

fémjellegű játszóteret nagyon meg kell vizsgálni. Miközben köszönjük szépen, a Samsung SDI 

Magyarország Zrt. támogatását. 

 

Szilágyi László: Most is bőven van fém játszótér a Marignane téren. 

 

Balogh Csaba: Az sem volt szabályos. 

 

Szilágyi László: Mindig szidjuk, hogy a Samsung nem ad semmit, amikor meg jön egy ajánlat, 

kukacoskodunk. 
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Hlavács Judit: Az nem kukacoskodás, ha az ember nem akar egy tegnap érkezett grafika alapján dönteni. 

Amikor egy ilyen döntést hoznánk a város legkomolyabb játszóteréről, azt minimum egy egyeztetés 

előzze meg. Lehet döntenünk mondjuk a jövő hónapban. Nem tehetjük tönkre a várost azért, mert a 

Samsung ajánlotta fel. Felmerült bennem 1-2 gyakorlati kérdés. Lesz-e ott például vízcsap, gondolom, 

terveznek. Honnan vezetik oda a vizet? Hogy lesz a parkolás? Van-e ott bármi akadály, amit esetleg az 

ezzel foglalkozó szakemberek a Hivatalból felülvizsgálhatnak. Azt szeretnénk, hogy jó legyen, ha már 

lesz ilyen.  

 

Balogh Csaba: Jegyző úr megerősíted, hogy nem lehet erről szavazni, mert magasabb jogszabályoknak 

ellentmond? 

 

Tóth János: Természetesen szavazhat a Képviselő-testület. Amennyiben a mai hatósági levelet 

megvizsgáljuk, és a hasonló területekre történő szakmai előírást figyelembe vesszük, akkor mi 

szakmailag nem javasoljuk ennek a létesítését. 

 

Balogh Csaba: Szeretnének kifejezetten ellene menni a jogszabálynak, tudatosan ellentmondani, utána 

felelőséget vállalni azért? 

 

Szilágyi László: A Képviselő-testület szavazhat és eldönti. Utána meg majd csodálkozunk, ha a 

Samsung inkább máshol fog játszóteret építeni, mert két év alatt nem jutottunk el odáig, hogy egy 

játszótér felújításához hozzájáruljunk. El kell indítani a folyamatot, menet közben lehet ezen még 

korrigálni. Én is kértem például őket, hogy közterület-figyelő kamerának a kihelyezésére is fordítsanak 

figyelmet, hogy a vagyonbiztonságot, rongálást biztosítani tudjuk. Pont jó dolognak kellene lennie, hogy 

nem az Önkormányzat beruházásában valósul meg. Egy cég tudja a különböző beérkező észrevételeket 

módosítani. Mielőtt megkezdődik a beruházás, ami már valószínűleg tavasszal valósul meg, akkor 

ezeket a szakvéleményeket majd beépíti. 

 

Lenkei György: Itt nem arról van szó, hogy kiirtjuk az erdőt a tisztáson, és ott játszóteret csinálunk, 

hanem egy meglévő játszótérnek a játékait cseréljük ki. Ha én a Samsung fejével gondolkoznék, azt 

gondolnám, hogy fölajánlottam nektek egy játszóteret, az nem kellet, legközelebb miért segítsek. Én 

megszavazom. 

 

dr. Pintér György: Ha csak tavasszal valósul meg, akkor első lépésként egy elvi támogatást legalább 

szavazzunk meg.  

 

Tóth János: Ha nem jött volna ma az a levél a Marignane téri játszótérrel kapcsolatban, akkor arra 

hagyatkozhattam volna. Részletesen nem tudtam elolvasni, de már jelezte, hogy ott a jelenlegi 

játszótérrel problémák vannak. Én azt mondom, az ott szereplő szakmai előírások betartása mellett erre 

a területre játszóteret minden további nélkül lehet építeni. Ha a szakmai előírások, meg a jogszabályban 

meglévő szakmai előírások lehetővé teszik, akkor valósítsuk meg ezt, de ha nem teszik lehetővé, akkor 

ne ezt valósítsuk meg. A Hivatal három napon belül meg fogja mondani, hogy lehetséges-e a 

megvalósítás.  

 

Fülöp Zoltán: Tisztelettel kérném a jegyző urat és polgármester urat, hogy mondják meg, el akarják 

lehetetleníteni ezt a programot, vagy nem? Polgármester úr mindenfajta alátámasztás, írásbeli 

tájékoztatás nélkül bemondja, hogy felsőbb jogszabály akadályozza. Akkor tessék megnevezni a helyet, 

és megnézzük. Jegyző úr azt mondja, hogy hatósági levél érkezett ezzel kapcsolatban. Milyen 

kezdeményezésből küldött ide bárki, bármilyen levelet ebben a témában? 

 

Tóth János: Kifejezetten arra hivatkoztak, hogy fenti megfigyelésből észlelték, hogy nem megfelelő.  

 

Balogh Csaba: A magasabb jogszabály, amire én hivatkozok, az a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az 

erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról. 

Fölhívja a figyelmet arra, hogy erdei játszótérnél, faalapúnak kell lennie elsősorban, ki kell vonni a 
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művelésből az adott területet, azonban csereerdősítési kötelezettséget von maga után Helyi Építési 

Szabályzatunknak is ellene megy. Továbbá felhívta a Hivatal a figyelmemet arra is, amennyiben nem 

készül tervtanúsítvány, és baleset történik, kártérítés és büntetőjogi felelősségünk lesz, ami a78/2003. 

(XI. 27.) GKM rendeletben szerepel, a játszótéri eszközök biztonságáról. Ezeket az információkat tudom 

felmutatni. Ezért is javasoltam már a testületi ülés elején, hogy ne vegyük napirendre. 

 

Vajda Viktória: Én csak annyit szerettem volna kérdezni, hogy ez a három oldal volt a 

tervdokumentáció, amit küldtek?  

 

Fülöp Zoltán: Nem. Nem küldték meg a tervdokumentációt. 

 

Vajda Viktória: Akkor szerintem nincs miről beszélni. 

 

Virok-Ujlaki Anikó: Csak a lakosok megnyugtatása érdekében említem meg. Nem egy dologról 

beszélünk, a kondiparkokra vonatkozó felülvizsgálatnak eredményeként kértek be még egy 

hiánypótlást, azt a levelet küldték meg, amit a mai napon teljesítettünk is. Tehát a téren nem a 

játszóeszközökkel van a probléma, hanem a kondigépekkel. 

 

Vajda Viktória: Szeretném még egyszer elmondani, hogyha szavazunk, akkor az alapján szavazzunk. A 

kérelmet felolvasnám, a Marignane téren található játszótér saját költségen történő felújításához, és a 

mellékelt műszaki tartalom szerint a tulajdonosi hozzájárulást adjuk a tervdokumentáció alapján. Nem 

látjuk a tervdokumentációt és nem látjuk a műszaki tervet. 

 

Csányi József képviselő elhagyta az üléstermet. 

 

Balogh Csaba: Jegyző úr, végrehajtható lenne, hogyha megszavaztatom?  

 

Tóth János: Szavazzon a Képviselő-testület. Azokat a dolgokat, amiket egy ilyen telepítésnél elő kell 

írni, elő fogjuk. De mindaddig, amíg az nem teljesül, addig nem valósulhat meg. 

 

Balogh Csaba: Akkor mindezek tudatában kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

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

 

278/2022. (X. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy az 1934/1 helyrajzi szám alatt (természetben: 2131 Göd, Marignane tér) terület 

tulajdonosaként hozzájárul ahhoz, hogy az ezen ingatlanon felépített játszótér felújításra kerüljön 

a Samsung SDI Magyarország Zrt. által, de azzal a kitétellel, hogy az Önkormányzat a 

megvalósításhoz önerőt, forrást nem biztosít. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglaltak szerinti jognyilatkozat aláírására. 

 

Felelős: Tóth János jegyző, Balogh Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Egyebek III. - Tájékoztatás közigazgatási perről 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

dr. Nyitrai Judit (ügyvéd): Hat darab közigazgatási per van folyamatban a Helyi Építési Szabályzat 

2016-os megalkotása kapcsán. A pernek a tárgya az, hogy a Kormányhivataltól a tulajdonosok kértek 

kártalanítást a Helyi Építési Szabályzatra tekintettel. A Kormányhivatal ezt a kérelmet elutasította. 

Indult egy közigazgatási per ez ellen a határozat ellen. Az Önkormányzat ebben a perben másodrendű 
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alperesként vesz részt. A tegnapelőtti napon az ügyeknek a megosztása folytán dr. Kondorosi Mátyás 

ügyvéd úr kollégánk vett részt a perben. Ott kaptunk 15 napot arra, hogy vádiratot terjesszünk elő, arról 

majd a Képviselő-testületet fogjuk tájékoztatni, ha áttekintettük a jogi helyzetet. 

 

Balogh Csaba: Ehhez nem kell szavazás, mert ez csak tájékoztatás volt. 

 

dr. Pintér György: Tájékoztatást kaptunk az előbbiekben a faültetésről. Szerintem a költségvetésben 

biztosítva van a faültetéshez forrás, és egyszerűen kaptunk egy olyan információt, hogy ez idén elmarad. 

Amennyiben ez az egymillió forintos küszöb a probléma, akkor találjon a Hivatal arra megoldást, hogy 

kereten belül maradjon a faültetés lehetősége. Én határozottan ellenzem, hogy elmaradjon idén a 

faültetés, bár erről nem lettem megkérdezve mint képviselő. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak a zárt ülés megkezdéséről. 

 

A Képviselő-testület 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalására zárt ülést 

rendelt el: 

 

24) HÉSZ szöveges módosítás előzetes ismertetése (zárt ülés) 

Előterjesztő: Aba Lehel főépítész 

 

25) Javaslat a „Villamos energia beszerzése Gödön” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 

(zárt ülés) 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

26) 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 

 

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

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

28) A Gödi Körkép főszerkesztői feladatkörének ellátására érkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

29) Javaslattétel Pest Megye Önkormányzata által alapított kitüntető sportdíjakra (zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Szünet. 

 

Balogh Csaba polgármester további hozzászólás hiányában a Képviselő-testület nyílt ülését bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Balogh Csaba Tóth János 

 polgármester jegyző 


