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Ügyiratszám: 09/129-16/2022. 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2022. 

október 25. napján 9:00 órakor kezdődő, munkaterv szerinti – nyílt – ülésén a Gödi 

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

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Tárgy: a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság – nyílt – ülése  

 

Fülöp Zoltán: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom a határozatképességét, dr. Pintér György 

képviselő késik. Lenkei György, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke kéri, hogy a kiküldött 

napirend szerinti 6. napirendi pontot vegyük előre. Továbbá, kaptunk egy sürgősségi előterjesztést. 

Jelenleg nincs előterjesztésünk a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. II. félévre vonatkozó 

szerződéseiről, így azt levenni javaslom a tárgyalandó napirendi pontok közül. Kérem a Bizottság 

tagjait, hogy ezek tudatában szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

 

Nincs jelen Baranyák Zoltán bizottsági tag, aki távolmaradását előre nem jelezte.  

 

A Bizottság 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Önkormányzati lakások hasznosítása  

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) Döntés művészeti alkotás felajánlásának elfogadásáról 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

6) Tulajdonosi hozzájárulás a Huzella Tornacsarnok sportpadlójának korszerűsítéséhez  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

7) GSE Kajak-Kenu Szakosztály kérelme a Széchenyi Csárda bérlésére csónakok tárolása 

céljából  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

8) Javaslat az Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési tervének módosítására 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

9) Javaslat Göd város energiagazdálkodásával kapcsolatban szükséges intézkedésekre  

Előterjesztő: Szilágyi László Lajos alpolgármester 

 

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

forrásból megvalósuló beruházásokról 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
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11) 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 

 

12) Javaslat forgalomrendezésre és tájékoztatás forgalmi rend felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

13) Javaslat a Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat és Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírására 

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök 

 

14) 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 

 

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

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) Önkormányzati lakások hasznosítása  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Lenkei György: (Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke) A bizottsági ülésen (Szociális, 

Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság ülésén) tárgyaltuk és pontot tettünk egy régóta húzódó ügy végére. 

A 2132 Göd, Széchenyi utca 87/1. szám alatti lakás bérleti jogáról van szó, miszerint kiadjuk bérbe egy 

TESZ által alkalmazott ember részére. A Bizottság felé az a kérésem, hogy e lakást vegyük ki a 

fölmérendő és eladandó lakások közül. 

 

dr. Pintér György képviselő bizottsági tag megérkezett az ülésterembe. 

 

Góra Attila: Kérem, hogy a határozatból vegyük ki a Zrínyi út 24-et és 24/A-t, mert ezekre a házakra 

nem kell költeni, eladni vétek. 

 

Fülöp Zoltán: A felmérés nem eladás, még hivatalos értékbecslés is szükséges. 

 

Góra Attila: Kőkeményen ellenzem a határozati javaslatot. 

 

Fülöp Zoltán: Részemről a felméréssel egyetértek, a felmérés nélküli értékesítési döntéssel nem értek 

egyet. A határozati javaslatot én sem támogatom. 

 

Vajda Viktória: Piaci árat tekintve, nincs jó állapotban. Hagyjuk meg opcióként az eladást. 

 

Góra Attila: A bérlő is felújíthatja, az Önkormányzatnak nem kerül pénzbe. 

 

dr. Pintér György: Úgy készítsük el az előterjesztést, hogy a bérleti szerződést kell megpályáztatni. 

 

Fülöp Zoltán: Értékesítési döntéssel nem értek egyet, a felméréssel egyetértek. Kérem a bizottsági 

tagokat, hogy szavazzanak Lenkei György képviselő módosító javaslatáról.  

 

A Bizottság 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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65/2022. (X. 25.) VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

 

elfogadja Lenkei György SZELB elnök módosító javaslatát, miszerint a 2132 Göd, Széchenyi utca 

87/1. szám alatti önkormányzati lakás kerüljön ki az értékesítési célból ingatlanforgalmi 

értékbecslésre kijelölt önkormányzati ingatlanok közül. 

 

Felelős: VKB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Fülöp Zoltán: Kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak Góra Attila módosító javaslatáról. 

 

A Bizottság 3 „igen”, 1 „nem” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

66/2022. (X. 25.) VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

 

elfogadja Góra Attila bizottsági tag módosító javaslatát, miszerint a 2131 Göd, Zrínyi Miklós utca 

24. és 24/A szám alatti önkormányzati lakóházak kerüljenek ki az értékesítési célból 

ingatlanforgalmi értékbecslésre kijelölt önkormányzati ingatlanok közül. 

 

Felelős: VKB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Lenkei György SZELB elnök elhagyja az üléstermet. 

 

dr. Pintér György: Góra Attila módosító javaslata kiegészítésként szerepeljen. 

 

Vajda Viktória: Elő kell készíteni a Zrínyi utcai lakások piaci alapú bérlését. 

 

Góra Attila: Befogadom. 

 

Fülöp Zoltán: Kérem a bizottság tagjait, hogy szavazzanak Góra Attila bizottsági tag módosító 

javaslatáról. 

 

A Bizottság 3 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

67/2022. (X. 25.) VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

 

elfogadja Góra Attila bizottsági tag módosító javaslatát, miszerint a Képviselő-testület kérje fel a 

jegyzőt, hogy az alábbi ingatlanokra készíttessen értékbecslést és annak alapján készítsen 

pályázati kiírást az ingatlanok piaci alapú bérbeadása céljából: 

a) Göd, Zrínyi utca 24. szám alatti 6447/1 hrsz. alatti ingatlanban található 90 m2-es lakás 

b) Göd, Zrínyi utca 24/A. szám alatti 6447/2 hrsz. alatti ingatlanban található 130 m2-es lakás 

 

Felelős: VKB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
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Fülöp Zoltán: Kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak egyben a határozati javaslatról.  

 

A Bizottság 2 „igen”, 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

68/2022. (X. 25.) VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

 

nem fogadta el az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

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

további állagromlás megelőzése, megakadályozása érdekében értékesíteni kívánja, 

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

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

ingatlanok esetében nem rendelkezik kellő forrással az állagmegőrzésre. 

Felkéri a jegyzőt, hogy az alábbi ingatlanokra készíttessen értékbecslést és annak alapján 

készítsen pályázati kiírást az ingatlanok értékesítése céljából: 

a) a Göd, Nemeskéri út 78/5 szám alatti, 1203/6/A/4 hrsz. alatti ingatlanban található 27 

m2-es lakás, 

b) a Göd, Nemeskéri út 72/8 szám alatti, 1203/3/A/8 hrsz. alatti ingatlanban található 

43,2 m2-es lakás 

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

50,55 m2-es lakás 

d) a Göd, Kádár utca 37/2. szám alatti, 6320/A/2 hrsz. alatti ingatlanban található 17 m2-

es lakás 

Felkéri a jegyzőt, hogy az alábbi ingatlanokra készíttessen értékbecslést és annak alapján 

készítsen pályázati kiírást az ingatlanok piaci alapú bérbeadása céljából: 

e) Göd, Zrínyi utca 24. szám alatti, 6447/1 hrsz. alatti ingatlanban található 90 m2-es 

lakás 

f) Göd, Zrínyi utca 24/A szám alatti, 6447/2 hrsz. alatti ingatlanban található 130 m2-es 

lakás 

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

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

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

működtetés szabályszerűségét, tegyen javaslatot a szabályszerű működtetés biztosítása 

érdekében szükséges rendeletalkotásra, egyéb szabályzatok megalkotására.  

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: VKB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
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2) Helyi partnerségi rendelet hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Nagy Éva: A 314-es kormányrendelet lehetőséget adott arra, hogy az önkormányzatok partnerségi 

rendeletet alkossanak a fejlesztési és rendezési terveik véleményezésére. 2017-ben az Önkormányzat 

megalkotta ezt a rendeletet, amiben meghatározta, hogy a kötelezően előírt államigazgatási szerveken 

kívül milyen partnerekkel kívánja még véleményeztetni a dokumentumait. Ezek a helyi civil gazdálkodó 

érdekképviseleti szervezetek, egyházi közösségek és a lakosság. 2021. július 1-jétől átalakult a 

településtervezéssel összefüggő jogszabályi rendszer, és a 314-es kormányrendelet helyett hatályba 

lépett a 419-es kormányrendelet, ami viszont lehetőséget ad arra, hogy a Lechner Tudásközpont által 

működtetett elektronikus felületen véleményezzék a partnerek a készülő településrendezési terveinket, 

településképi rendeletet, arculati kézikönyvet. Mivel továbbra is lehetősége van a partnereknek 

véleményt nyilvánítani, csak most már egy országos elektronikus felületen, ezért javasoljuk a helyi 

partnerségi rendelet hatályon kívül helyezését. 

 

Fülöp Zoltán: Kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a javaslatról. 

 

A Bizottság 4 ,,igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

69/2022. (X. 25.) VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

 

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

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

településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

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

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: VKB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

3) A közterületek használatáról szóló helyi rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Könnyű közlekedési eszközök jogszabályi leszabályzása viszi a gerincét az 

előterjesztésnek, mellékesen 1-2 szabályt kellene még belevinni, ami a közterület-használatra vonatkozó 

egyéb költségek viselése, illetőleg az elektromos áramvételezés különös eljárási szabályai. Fontosnak 

tartom hangsúlyozni a Kúria 1/2022-es közigazgatási jogegységi határozatát, ami idén egyértelműen 

rávilágított arra, hogy a közterület használatáról szóló döntés nem tulajdonosi minőségű, hanem hatósági 

döntés. Minden részletszabályt bele kell vinni a rendeletbe. Én úgy gondolom, hogy széles körű 

egyeztetés előzte ezt meg. Természetesen az élet fogja hozni, hogy mi az, amit még szükséges igazítani. 

Kitértem a díjtételek mértékére, de ezt Pintér elnök úr külön kérte, hogy ezek legyenek benne. Teljesen 

önkényesen, kerek számokkal számolva, rollerszám alapján, illetőleg a közlekedési pontok alapján, így 

nézne ki a bevétel oldaláról. A Pénzügyi Bizottság fog végső javaslatot tenni a díjtételekre. 

Hozzáteszem, hogy országon belül maximum 3 millió forint között mozognak ezek a bevételek. Tehát 

a kiugró értékeket igazítani kell. 
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Fülöp Zoltán: Széles körű és hatékony egyeztetések történtek. Kérem a Bizottság tagjait, hogy 

szavazzanak. 

 

A Bizottság 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

70/2022. (X. 25.) VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága  

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

„Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

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

 

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

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

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

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

alkotja meg: 

1. § 

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

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(Ezen rendelet alkalmazásában) 

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

kereskedők is); 

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

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

földszintes építmény; 

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

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

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

elemekkel díszített változata; 

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

főszabályként a vállalkozások székhelyének, telephelyének bejáratánál elhelyezett, többnyire falhoz 

rögzített, annak síkjához alkalmazkodó, reklámot nem tartalmazó tábla; 

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

megjelölt közterület-használat jogosultja; 

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

rendeltetésszerű és biztonságos használatához, működéséhez, működtetéséhez szükséges alapvető 

műszaki és technológiai berendezések is.; 

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

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

gondosság mellett sem lehet (különösen: földrengés, árvíz, belvíz, csőtörés, tűzeset, robbanás és más 

hasonló esemény); 

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

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

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

hagyása a közforgalom előtt nyitva álló helyen; 

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

önálló rendeltetési egységet képező épületrész; 

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

foglalt fogalom; 

14. közterület: az Étv. 2. § 13. pontjában foglalt fogalom; 
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15. közút: a gyalogosok vagy a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület; 

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

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

- kereskedelmi tevékenysége; 

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

fogalom; 

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

19. szolgáltatási tevékenység: a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

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

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

pad, díszkerékpár, vagy bármilyen anyagból készült egyéb tárgy);” 

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

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(Ezen rendelet alkalmazásában) 

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

a közúti közlekedésre; 

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

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

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

24–28. ponttal egészül ki: 

(Ezen rendelet alkalmazásában) 

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

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

meghaladó sebesség esetén a teljesítményleadást megszüntető elektromos motorral rendelkező, 

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

eszköz; 

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

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

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

sem a közúti, sem a gyalogos közlekedést; 

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

aki üzletszerű gazdasági tevékenység keretében könnyű közlekedési eszköz bárki számára elérhető, 

jellemzően rövid távú bérbeadására irányuló szolgáltatási tevékenységet végez 

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

gazdasági tevékenység keretében, szolgáltatás nyújtása céljából üzemeltetett könnyű közlekedési 

eszköz; 

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

navigációs rendszer, melynek segítségével azonnali és rendszeres visszajelzéseket kap könnyű 

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

2. § 

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

következő t) és u) ponttal egészül ki: 

(Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:) 

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

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

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

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

tevékenység végzéséhez.” 

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

használata, illetve bérbeadása céljából akkor adható közterület-használati engedély a könnyű 

közlekedési szolgáltató részére, ha a könnyű közlekedési szolgáltató 

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

ellenőrizhetősége érdekében – olyan egyedi azonosító jellel látta el, amely 

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

karakterből áll, 

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

és 4 mm vonalvastagságú karakterekkel, az eszköz hátulján pedig egy példányban, minimum 

50 mm magas és 7 mm vonalvastagságú karakterekkel jelenik meg, 

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

határozott személyek számára nyilvánosan ajánlatot tett közzé (különösen általános szerződési 

feltételek) 

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

4. mellékletben feltüntetett, de valamennyi önkormányzati tulajdonú könnyű közlekedési pontokon 

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

tárolásának, elhelyezésének lehetőségét, 

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

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

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

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

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

rendszerében hitelesen, olyan adatrögzítési eljárással kerül rögzítésre, amely biztosítja ezen adatok 

változatlansága utólagos ellenőrzésének lehetőségét; és 

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

Önkormányzat számára az általa üzemeltetett eszközök közterület-használatának ellenőrzéséhez 

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

4. § 

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

bekezdéssel egészül ki: 

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

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

közlekedési szolgáltató köteles a könnyű közlekedési eszközök sebességét telematikai rendszerén 

keresztül 10 km/órát nem meghaladó mértékre korlátozni.” 

5. § 

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

és (6) bekezdéssel egészül ki: 

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

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

köteles viselni. Amennyiben elektromos áramkapacitás megrendelése is szükséges, akkor a tervezett 

tevékenység (rendezvény) megkezdése előtt legalább 90 nappal jelezni szükséges a jegyző felé, valamint 

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

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

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

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

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

megfizetni.” 

6. § 

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

(7) bekezdéssel egészül ki: 

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

közlekedési szolgáltató, 

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

vonatkozó jogszabályok szerint megkövetelt műszaki követelményeknek nem felel meg, 

rendeltetésszerű használatra nem alkalmas; 
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b) amelynek a kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszköze közterület-használati engedély nélkül, 

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

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

kerül elhelyezésre, tárolásra a közterületen. 

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

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

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

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

módon nem zavarja. 

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

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

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

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

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

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

7. § 

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

melléklet szerint módosul. 

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

4. melléklettel egészül ki. 

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

5. melléklettel egészül ki. 

8. § 

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

 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 

1. melléklet 

 

1. 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 

……….. Ft/pont/év 

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

” 

2. melléklet 

 

„4. melléklet 

I. Önkormányzati tulajdonú könnyű közlekedési pontok 

 Megnevezés Hrsz. GPS- 

koordináták 

Megjegyzés Tulajdonos 

1 Göd Vasútállomás 2092 47.6879 / 

19.13702 

Rákóczi F. u. Ök 

2 Szakáts-kert biciklis pihenő 935 47.6719 / 

19.12842 

 Ök 

3 gróf Széchenyi Ödön tér 524 47.67898 / 

19.12714 

Béke út 2. 

(Óvoda előtt) 

Ök 
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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 

22 Sercli pékség 2224 47.69603 / 

19.13926 

 Ök 

23 Bartók Béla utca 351 47.68542 / 

19.12971 

Feneketlen-tónál Ök 

24 Bajcsy-Zs. utca 221 47.68714 / 

1913251 

 Ök 

II. Magántulajdonú könnyű közlekedési pontok 

 Megnevezés Hrsz. GPS- 

koordináták 

Megjegyzés Tulajdonos 

1 Príma ABC 8/3 47.68327 / 

19.13401 

CBA Magán 
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2 Hotel Aphrodite 1825 47.67904 / 

19.14449 

 Magán 

3 Spar 4747/

4 

47.70148 / 

19.13601 

 Magán 

4 Penny 2837 47.69096 / 

19.13406 

 Magán 

” 

3. melléklet 

 

„5. melléklet 

Könnyű közlekedési eszközzel korlátozott sebességgel igénybe vehető közterületek 

 Megnevezés 

1 Felsőgödi gát (hrsz:0202) 

2 Pesti út 

3 Duna út Pesti út és Honvéd sor közötti szakasza 

4 Ady Endre út Vasút utca és Kinizsi utca közötti szakasza 

„ 

Felelős: VKB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

4) Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelem 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Fülöp Zoltán: Kérem a Hivatalt, hogy fésülje össze a határozatot a rendelet-tervezettel, mert más összeg 

szerepel benne. Van egy másik határozati javaslat, amelyik korábban úgynevezett próbaüzemben 

végzett szolgáltatás után adandó kompenzációról szól. 

 

dr. Kármán Gábor: Sajnos hibás a határozati javaslat, miszerint Felcsút nem a Lime Kft. székhelye, mert 

Budapesten székel. Testületi ülésre javítsuk az eltérést. 

  

Fülöp Zoltán: A cím pontosítása után, kompenzációs összege helyett, a módosított közterületi rendelet 

szerinti összeget írjuk be. 

 

Vajda Viktória: Jelentős eltérést jelent? 

 

dr. Kármán Gábor: Lehet azt mondja a cég, hogy nem kíván tovább itt tevékenykedni. A 30 napos 

felkészülési időt meg kell adni, december elsejével. 

 

Fülöp Zoltán: A kompenzációs összegre vonatkozó javaslatot visszavonom. Kérem a Bizottság tagjait, 

hogy szavazzanak az eredeti I. határozati javaslatról. 

 

A Bizottság 1 „igen”, 3 „nem” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

71/2022. (X. 25.) VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

 

nem fogadta el az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága  
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a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

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

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

határoz: 

 

2021. június 17. napjától kezdődően a közterületek használatára vonatkozó 16/2022. (VII. 21.) 

számú Ök. rendelet módosítása hatálybalépésének az időpontjáig terjedő időszakra vonatkozó 

közterület használata után megállapodást köt a Lime Technology Kft.-vel a közterület könnyű 

közlekedési eszközökkel történt igénybevételének a kompenzálására. 

 

A kompenzáció összege: 420 Ft / roller x 90 db roller x 16 hónap = 604 800 Ft. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: a rendelet hatályba lépésének napja” 

 

Felelős: VKB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Fülöp Zoltán: Kérem a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a II. határozati javaslatról. 

 

A Bizottság 3 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

72/2022. (X. 25.) VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

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

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

határoz: 

 

2021. június 01. napjától kezdődően a közterületek használatára vonatkozó 16/2022. (VII. 21.) 

számú Ök. rendelet módosítása hatálybalépésének az időpontjáig terjedő időszakra vonatkozó 

közterület használata után megállapodást köt a Lime Technology Kft.-vel a közterület könnyű 

közlekedési eszközökkel történt igénybevételének a kompenzálására. 

 

A kompenzáció összege: 2 500 000 Ft. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

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

Felelős: VKB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
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5) Döntés művészeti alkotás felajánlásának elfogadásáról 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Fülöp Zoltán: A szobrot a felsőgödi szabadstrandhoz közel helyeznék el. 

 

dr. Pintér György: A gátra nem lehet elhelyezni semmit. 

 

Fülöp Zoltán: A KÖVIZIG-gel való egyeztetés után lesz meg a helyszín. 

 

dr. Pintér György: Előbb kellett volna a KÖVIZIG-gel egyeztetni, így lenne logikus. 

 

Fülöp Zoltán: Teljesen egyetértek, de ezt kaptuk. Kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak az I. 

határozati javaslatról.  

 

A Bizottság 4 „igen,” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

73/2022. (X. 25.) VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„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. 

 

Valamint felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Fedezet: feladattal nem terhelt tartalék 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: december 31.” 

 

Felelős: VKB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Fülöp Zoltán: A második határozati javaslatról nem szavazunk. 
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6) Tulajdonosi hozzájárulás a Huzella Tornacsarnok sportpadlójának korszerűsítéséhez  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Fülöp Zoltán: Kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

A Bizottság 4 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 

 

74/2022. (X. 25.) VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

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

től az alábbiakban határozza meg: 

 

Csarnok Szerződés típusa Igénybevehető időszakok ÁRAK 

Huzella 

Tornacsarnok 

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

Hétvége 8-20 20,000 Ft 

Éves szerződés esetén 

kedvezményes árak 

Hétköznap délután 6-10 10,000 Ft 

Hétköznap napközben 4,000 Ft 

Hétvége 8-20 14,000 Ft 

Balázsovits 

Sportcsarnok 

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

Hétvége 8-20 25,000 Ft 

Éves szerződés esetén 

kedvezményes árak 

Hétköznap délután 6-10 14,000 Ft 

Hétköznap napközben 5,500 Ft 

Hétvége 8-20 18,000 Ft 

Kistornaterem 

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

Hétvége 8-20 9,000 Ft 

Éves szerződés esetén 

kedvezményes árak 

Hétköznap délután 6-10 7,000 Ft 

Hétvége 8-20 8,000 Ft 

 

Felelős: TESZ igazgató, polgármester 

Határidő: 2022. november 1.” 

 

Felelős: VKB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
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7) GSE Kajak-Kenu Szakosztály kérelme a Széchenyi Csárda bérlésére csónakok tárolása 

céljából  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Góra Attila: A csárda semmiképp nem menthető meg? 

 

Fülöp Zoltán: Nem vagyok építési szakértő, de jelen állapotában életveszélyes. Kérem a Bizottság 

tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

A Bizottság 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

75/2022. (X. 25.) VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

megvizsgálta a Gödi Sportegyesületnek a Széchényi Csárda bérlésére benyújtott kérelmét. 

 

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

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

területű ingatlanon álló Széchenyi Csárda épületét (amely egy 150 m2 alapterületű étteremből, 314 

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

használja. 

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

szerint az épület omlásveszélyes állapotban van, amely a használatot bármely jogcímen kizárja. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző  

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: VKB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

8) Javaslat az Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési tervének módosítására 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Virok-Ujlaki Anikó: A márciusban elfogadott közbeszerzési tervet az időközben elnyert Pest megyei 

egyedi támogatási források, illetve az elmaradt plusz pályázatok, a meg nem jelent pályázatok kapcsán 

pályázati tanácsadó beszerzésének hiánya miatt szükséges a közbeszerzési tervet módosítani. 

 

dr. Pintér György: Ami nem fog megvalósulni idén, az be van applikálva?  

 

Virok-Ujlaki Anikó: Igen. Sőt, kivettük az Alapszolgáltatási Központ bővítését. A többi nem volt 

közbeszerzés-köteles. 

 

Fülöp Zoltán: Kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

A Bizottság 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
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76/2022. (X. 25.) VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

jóváhagyja Göd Város Önkormányzata 2022. évi módosított közbeszerzési tervét az alábbi 

tartalommal: 

 

Göd Város Önkormányzata 

2022. évi összesített közbeszerzési terve 

Közbeszerzés 

tárgya 

Közbeszerzés megnevezése Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett eljárás fajtája 

Árubeszerzés Földgáz beszerzés 2022.10.01-

2023.10.01 

KEF Kbt. 105. § (2) bekezdés c) 

pontja szerinti 

Szolgáltatás- 

megrendelése 

Kaszálási feladatok ellátása 2022-

2024 

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pontja szerinti nyílt eljárás 

Árubeszerzés Villamos energia beszerzés 

2023.01.01-2023.12.31. 

Uniós 

(közvilágítás) 

KEF 

(intézményi) 

Kbt. 81. § szerinti nyílt 

eljárás 

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) 

pontja szerinti 

Építés Göd, házi bekötő csatornák 

kiépítése 

Nemzeti Kbt. 115. § (1) bekezdés 

szerinti meghívásos 

Építés Göd, Bozóky Gyula tér környezet- 

és térrendezése 

Nemzeti Kbt. 115. § (1) bekezdés 

szerinti meghívásos 

Építés Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út 

járda és vízelvezetés 

Nemzeti Kbt. 115. § (1) bekezdés 

szerinti meghívásos 

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

szerinti meghívásos 

 

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

szükséges. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: VKB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

9) Javaslat Göd város energiagazdálkodásával kapcsolatban szükséges intézkedésekre  

Előterjesztő: Szilágyi László Lajos alpolgármester 

 

Góra Attila: A földgáz piaci ára kőkeményen zuhan, van érvényes szerződésünk plusz áramra? 

 

Virok-Ujlaki Anikó: Kaptunk egy közérdekű adatigénylést a Térségi Tényektől. Október elsejével lejárt 

a szerződés. Muszáj volt, hogy aláírjuk, mert későn lett aláírva a költségvetés elfogadása miatt. Nincs 

rá garancia, hogy a következő héten nem emelkednek az árak. Ha nem írjuk alá, akkor október elsejével 

kijelentettek volna és gáz nélkül maradunk. A KEF-es eljárások sajátossága az 1 évről szóló szerződés 

kötése. Spórolunk a 25 százalékkal, az alulvételezésre törekszünk. 
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dr. Pintér György: A köztisztviselő, hogy tud home office-ban lenni? Az ügyfélfogadási idő változni 

fog? Meg van adva valahol, hány órának kell lenni az ügyfélfogadási órák számának? 

 

dr. Kármán Gábor: Vezetői értekezleten volt erről szó. Szilágyi úr javaslata felé terveztük az irányt. A 

péntek délelőtti ügyfélfogadás átkerül hétfőre, szerda a következő teljes nap. Csütörtök délután és péntek 

délelőtt home office. A házasságkötések miatt decemberig le van foglalva a szombatonként a nagyterem. 

Az anyakönyvvezetőt kértük, hogy hétvégén ne legyenek esküvők, törekedjen hétköznapi időpont 

kiadására. 

 

Vajda Viktória: Aggályom, hogy csütörtökön ki van kapcsolva a fűtés az épület állagának megőrzése 

hátrányára, 0 fokról nagyobb energiabefektetés felfűteni. Temperáló hőmérséklet fontosságát javaslom. 

Az iratoknak legalább 11-12 fok szükséges. 

 

dr. Pintér György: Nem látom értelmét a csütörtök délutáni home office-nak. 

 

Virok-Ujlaki Anikó: Napi kétszer lenne szükséges a fűtés bekapcsolása.  

 

dr. Kármán Gábor: Covid idején is nagyon jól teljesített Göd. Természetesen vannak olyan munkakörök, 

amik egyértelműen ügyfélfogadáshoz kötöttek. Vállalható és kivitelezhető. 

 

Fülöp Zoltán: A 7-es pontot kiegészíteném, hogy energetikai tanulmányt készítsen intézményekre. 

 

dr. Pintér György: Mélységesen nem támogatom a 3-as pontot.  

 

Fülöp Zoltán: Szövegezés szerint rendben a javaslat. Nézzük meg, min lehet spórolni. 

 

Virok-Ujlaki Anikó: Van olyan megoldás, fizikálisan ki lehet csavarni az izzót. Vannak mért és méretlen 

villanyoszlopaink. Szakértő bevonása szükséges. 

 

Fülöp Zoltán: Lássuk, mivel jár.  

 

Almási Gáborné Márk Eszter Mária (beruházási és városüzemeltetési osztályvezető-helyettes): Jó lenne, 

ha ez egész városban okosrendszer lenne. 

 

Góra Attila: A teljes sötétséget nem támogatjuk. 

 

dr. Pintér György: Az előterjesztő készítsen az intézményekre külön energetikai tanulmányra vonatkozó 

javaslatot. A home office lehetőségének ellenzését visszavonom. 

 

Virok-Ujlaki Anikó: Balla György miniszteri biztos levele alapján alpolgármester úr erre 

összpontosított, 1 napi felfűtés 140 ezer forint, így Szilágyi úr erre az épületre tette a javaslatot.  

 

Fülöp Zoltán: Kérem a bizottság tagjait, hogy a két módosító javaslatról döntsenek. 

 

A Bizottság 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

77/2022. (X. 25.) VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága  

 

a) elfogadja Vajda Viktória alelnök módosító javaslatát, miszerint a Gödi 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. 
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b) elfogadja Fülöp Zoltán elnök módosító javaslatát, miszerint Göd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottságot, hogy energetika tanulmányt készíttessen az önkormányzati intézményekre és 

az elkészült tanulmányt mutassa be a Képviselő-testületnek.  

 

Felelős: VKB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Fülöp Zoltán: Kérem a Bizottság tagjait, hogy az elhangzott módosító javaslatok figyelembevételével 

az első határozati javaslatról döntsenek. 

 

A Bizottság 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

78/2022. (X. 25.) VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

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

is.  
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3. Magyarország több települése is megkezdte annak vizsgálatát, hogy a közvilágítás 

időtartalma szűkíthető-e. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt, hogy haladéktalanul egyeztetéseket kell kezdeményezni a közvilágítás 

időtartamának – 00:00 – 04:00 órák közötti – lehetséges szüneteltetéséről és a vizsgálat 

során kerüljön bevonásra a rendőrség. Amennyiben a közvilágítási energia mennyisége 

bármilyen módon csökkenthető, abban az esetben Göd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testületét írásban tájékoztassák. 

 

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

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

beszerzésével összefüggő további kötelezettségvállalásairól határozatnak eleget téve a 

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

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

napon 12:00 órától temperáló módon kell működtetni és csakis rendkívüli esetben, jegyzői 

hozzájárulás mellett lehet ezt meghaladó hőmérsékletet elérve fűteni pénteken, szombaton 

vagy vasárnap. 

 

5. 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. 

 

6. 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.” 

 

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

Környezetvédelmi Bizottságot, hogy energetika tanulmányt készíttessen az 

önkormányzati intézményekre és az elkészült tanulmányt mutassa be a Képviselő-

testületnek.  

 

Forrás: NINCS 

 

Felelős: Tóth János jegyző és Balogh Csaba polgármester 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: VKB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

1. számú melléklet 

 

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI NYITVATARTÁSI IDEJE 

 

Javasolt ügyfélfogadási idő 

Hétfő:  8:00-12:00, 13:00-18:00 

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

Péntek: NINCS 

 

Javasolt munkarend: 

Hétfő, kedd, szerda: normál 

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

Péntek: délelőtt home office 
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Fülöp Zoltán: A TESZ igazgató döntése, hány fokra állítsa be intézményeinek hőmérsékletét. 

 

dr. Pintér György: Hűtő-fűtő klíma esetén hasznosabb lenne? 

 

Virok-Ujlaki Anikó: A jelenlegi energiaárak miatt nem éri meg azt sem. 

 

Góra Attila: Napelem telepítése is besegíthet.  

 

Márk Eszter: Nem minden épület alkalmas erre, szakértői feladat. 

 

Fülöp Zoltán: A Bizottság felkéri az előterjesztőt, hogy készítsen az egyéb önkormányzati hatáskörű 

épületek energiafelhasználásnak csökkentésére javaslatot. Kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak 

a határozati javaslatról. 

 

A Bizottság 4 „igen”, egyhangú, szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

79/2022. (X. 25.) VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága  

 

felkéri az előterjesztőt, hogy készítsen előterjesztést az egyéb önkormányzati épületek 

energiafelhasználásnak csökkentése tárgyában. 

 

Felelős: Szilágyi László Lajos alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Fülöp Zoltán: Kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a kettes határozati javaslatról. 

 

A Bizottság 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

80/2022. (X. 25.) VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

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. 

 

Forrás: NINCS 

 

Felelős: Tóth János jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: VKB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Fülöp Zoltán: Kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a hármas határozati javaslatról. 



167 

 

Vajda Viktória: Nem időszerű. 

 

A Bizottság 3 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

81/2022. (X. 25.) VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

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

hasznosításának lehetőségét városunkban. 

 

Forrás: NINCS 

 

Felelős: Tóth János jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: VKB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Fülöp Zoltán: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak a négyes határozati javaslatról. 

 

A Bizottság 3 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

82/2022. (X. 25.) VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy 

 

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

tárgyalásokat kezdeményezzen a szomszédos településekkel, továbbá Fülöp Zoltán 

képviselővel ebben az ügyben a Samsung SDI Zrt.-vel is egyeztessenek. Szilágyi László Lajos 

alpolgármester vizsgálja meg a saját energia-előállítás lehetőségeit és a vonatkozó országos 

tapasztalatokat. 

 

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

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

ebbe az energiakrízisben milyen módon tudná segíteni településünket. 

 

Forrás: NINCS  

 

Felelős: Szilágyi László Lajos alpolgármester 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: VKB elnök 
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Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Fülöp Zoltán: Kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak az ötös határozati javaslatról. 

 

A Bizottság 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

83/2022. (X. 25.) VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

felkéri a Beruházási és Városüzemeltetési Osztályt, hogy vizsgálja meg napelemek önkormányzati 

épületeken elhelyezésének lehetőségét. Jelenlegi villamos energia árak mellett energetikai 

beruházások finanszírozására kerüljön áttekintésre hitelfelvétel folyamata. Amennyiben 

szükséges, akkor külső, energetikai szakértő bevonására kerüljön sor. 

 

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

előirányzatáról maximum bruttó 1 millió forint. 

 

Felelős: Tóth János jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: VKB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

10) 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: Részletesen kifejtettük, melyek azok a beruházások, amik idén nem valósulnak 

meg. Korábbi kérés alapán került összeállításra. Át lehet számolni, lehet módosítani. Vagy más forrásból 

valósulnak meg vagy elmaradnak beruházások. 2 db elektromos kerékpárt szeretnénk beszerezni a 

Hivatal részére, mert a Hivatal dolgozói saját autót használnak kinti munkára, nem kapnak térítést. A 

kerékpár környezetbarát, tudjuk tölteni. 

 

Fülöp Zoltán: Kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

A Bizottság 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

84/2022. (X. 25.) VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

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. 



169 

 

Forrás: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének 14. sz. melléklet Tartalék 

előirányzat 6. Feladattal nem terhelt tartalék sora terhére maximum bruttó 860.000, - Ft 

összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: VKB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

11) 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: 2 féle dolgot ötvöztem, miszerint képviselői keretből történtek beszerzések, illetve 

dologi sorról olyan beruházásnak minősülő feladatok, amit vagy aktiválási szempontból vagy azért, mert 

a pénzügynek előirányzatmódosítást szükséges eszközölni. Javaslom az egyben szavazást. 

 

Fülöp Zoltán: Kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatokról. 

 

A Bizottság 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

85/2022. (X. 25.) VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

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

Tartalék 33-as Körzetfejlesztési keretek sorról, a 6. sz. körzet fejlesztési keretből bruttó 329.999,- 

Ft összeggel. 

 

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

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

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: 2022.11.30.” 

 

Felelős: VKB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

86/2022. (X. 25.) VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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úgy dönt, hogy jóváhagyja a térfigyelő kamerák terveztetését és telepítését (az Alagút utca Erdész 

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

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

összegben. 

 

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

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

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: 2022.11.30.” 

 

Felelős: VKB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

87/2022. (X. 25.) VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

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

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

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

 

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

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

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: 2022.11.30.” 

 

Felelős: VKB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

88/2022. (X. 25.) VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

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

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. 
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Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: 2022.11.30.” 

 

Felelős: VKB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

12) Javaslat forgalomrendezésre és tájékoztatás forgalmi rend felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Virok-Ujlaki Anikó: Petőfi Sándor utcában a Huzella Tivadar Általános Iskola előtt K+R parkolók 

számát szeretnénk 9 férőhelyre bővíteni. Erre 65 ezer forint forrás szükséges dologi kiadásból, melyek 

a táblázáshoz szükségesek. Az Alkotmány utcában a parkolók használatát szeretnénk korlátozni, 

munkanapokon 7 órától 17 óráig, maximum 2 órás várakozási idővel. Az ehhez szükséges táblák ára 60 

ezer forint. Illetve tájékoztatást adunk a forgalmi rend felülvizsgálatáról. 2020-as szerződés alapján 

2021. II. negyedévében már elkészült a terv. Árleszállítás mellett fogadtuk el a tervet, amihez külsős 

szakértő bevonását is kértük. A valós állapot és a terv alapján vizsgálja a város felosztott területeit, amint 

elkezdtük a feldolgozást, a testületi ülésen is tájékoztatást adunk róla. 

 

Vajda Viktória: Ütközők lesznek benne? 

 

Almási Gáborné Márk Eszter Mária: További egyeztetés alatt. 

 

Virok-Ujlaki Anikó: Szerintem nem olyan forgalmi rend változást okozó dolog ez. 

 

Góra Attila: Hogy tudjuk ezt nyomon követni? 

 

Almási Gáborné Márk Eszter Mária: Bízunk a lakosok jogkövetésében. 

 

Góra Attila: Kisfaludy utcában van óra?  

 

Almási Gáborné Márk Eszter Mária: Van több helyen óra. Rendezettebb, mint volt. 

 

Fülöp Zoltán: Kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

A Bizottság 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

89/2022. (X. 25.) VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága  

 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

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

előtti K+R parkolók számát 9-re bővítteti. 

 

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

maximum bruttó 65.000.-Ft keretösszeget. 

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Kihelyezésért felelős: TESZ igazgató  

Határidő: 2022.11.30.” 
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Felelős: VKB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

13) Javaslat a Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat és Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírására  

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök 

 

dr. Pintér György: Értesültem a Bursa ösztöndíjhoz való csatlakozásról történő lemaradásról és a 

Wigner-ösztöndíj sem került beterjesztésre, így megírtam az előterjesztést. A Bursa ösztöndíj 

felépítéséről annyit kell tudni, hogy az Önkormányzat ad egy bizonyos összeget, melyet a megye, 

egyetem kiegészíthet. A Bursa ösztöndíj, a Wigner ösztöndíj változatlan feltételekkel legyen kiírva. 

 

Vajda Viktória: Az idei költségvetési sorra vagy a 2022/2023 tanévre legyen? 

 

dr. Pintér György: Befogadom a javaslatot, szavazni kell róla. Javaslom, hogy a testület döntsön, hogy 

kerüljön be a 2023-as költségvetésbe. 

 

Vajda Viktória: Jövőre tudunk rá szánni? 

 

dr. Pintér György: Ha más dolgokra, akkor erre is. Én beterjesztem. 

 

Vajda Viktória: Az idei évre maradt keretet költsük erre a célra. A jövő évi költségvetéssel, hogy 

számoljunk? 

 

dr. Pintér György: A 2023. évi forrást a Pénzügyi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság és a Képviselő-

testület dolgozza ki, egészítse ki. 

 

Fülöp Zoltán: Kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak.  

 

A Bizottság 3 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

90/2022. (X. 25.) VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

 

javasolja a Képviselő-testületnek a Wigner Jenő Középiskolai Ösztöndíjpályázat 2022/2023. 

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

feltételekkel. 

 

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

illetve Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezni szükséges  

 

Felelős: VKB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

91/2022. (X. 25.) VKB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

 

javasolja, hogy Göd Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer mintájára, ugyanazon feltételekkel helyi Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot írjon ki.  
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Forrás: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezni szükséges  

 

Felelős: VKB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Fülöp Zoltán: Kérem, szavazzanak a zárt ülés elrendeléséről a további napirendi pontok tárgyalására. 

 

A Bizottság 4 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pontokat zárt ülésen történő 

tárgyalását:  

 

14) 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 

 

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

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Fülöp Zoltán elnök további hozzászólás hiányában a részvételt megköszönte és a nyílt ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Fülöp Zoltán Góra Attila 

 elnök bizottsági tag 

  jegyzőkönyv-hitelesítő 


