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Ügyiratszám: 09/138-36/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 24. napján 9:00 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: Szeretettel köszöntök mindenkit a november 24-i rendes testületi ülésünkön. 

Megemlíteném, hogy a Helyi Védelmi Bizottságot látogattuk meg a tegnapi napon, ahol a szokásos téli 

felkészítések hangoztak el. Emellett a legutóbbi törvények értelmében, a közbiztonsági referensen túl, 

bizonyos polgármestereknek kötelessége lesz honvédelmi referenst kijelölni. A napirend kapcsán 2 

darab sürgősségi pont került kiküldésre, a közterület használatáról szóló helyi rendelet módosítása, 

valamint a Deák és társai korlátozási kártalanítás iránti ügye. Az utóbbit zárt ülés keretében tárgyaljuk, 

mivel peres eljárás. Az egyebekben Fülöp Zoltán terjeszt elő egy tájékoztatást a Samsung SDI-vel 

folytatott tárgyalásairól, jegyző úr pedig a bérmaradványokról szeretne szintén egy tájékoztatást adni 

zárt ülésen. Az egyebeket raknám a nyílt, illetve a zárt ülésen tárgyalt napirendi pontoknak a végére. 

Van-e kérdés, hozzáfűznivaló?  

 

Lenkei György: Egy tájékoztatást szeretnék közölni. Idén is fogunk karácsonyi csomagot adni, igaz a 

tavalyinál lényegesen szerényebb mennyiségben. Nem kötelező, de amennyiben vállalják, minden 

képviselő előtt ott van egy lap, amire fel tudnak tüntetni 5 nevet, ahová kivinnék az adományokat. 

 

Balogh Csaba: Határozatképesek vagyunk, 12 főből 10 fő jelen van. Markó József képviselő nem jelezte 

előre távolmaradását, illetve Hlavács Judit képviselő később csatlakozik be az ülésre. Kérem, 

szavazzunk a kiegészített napirend elfogadásáról. 

 

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

 

Napirendi pontok: 

 

1) Rendőrkapitányság vezetői kinevezés véleményezése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

2) A Göd Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

3) Göd Város Önkormányzata által foglakoztatott konyhai dolgozók létszámának vizsgálata 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

4) Javaslat egyedi támogatási kérelmek elbírálására 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

5) Lakossági kezdeményezés alapján történő közterületi térfigyelő kamerák létesítésének 

szabályairól szóló helyi rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

6) A közterületi térfigyelő rendszerről szóló helyi rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző  
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7) 2023. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

8) Helyi adórendeletek módosítása  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

9) Javaslat a 2022. évre, valamint 2023. január hónapra vonatkozó igazgatási szünet Gödi 

Polgármesteri Hivatalban történő elrendeléséről szóló 2/2022. (I. 31.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

10) Erdőtelepítés miatti telekösszevonás  

Előterjesztő: Giczy-B. Zsuzsanna főkertész 

 

11) Pest Megye Önkormányzatához benyújtandó egyedi támogatási kérelmek  

Előterjesztő: Szilágyi László Lajos alpolgármester 

 

12) Ajánlat a Göd belterület 2052/23/A/2 hrsz. alatti ingatlan megvételére 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

13) Óriásplakát-reklámhordozóra vonatkozó bérleti ajánlat jóváhagyása 

Előterjesztő: Tóth János jegyző  

 

14) Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság bizottsági tagjának 

(alelnökének) megválasztására, továbbá a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

bizottsági struktúrájának, személyi összetételének átalakítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

15) Javaslat a Gödi Körkép főszerkesztői munkakörére vonatkozó pályázat újra kiírására 

Előterjesztő: Szilágyi László Lajos alpolgármester 

 
16) Kincsem Udvarház hasznosítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

17) Központi orvosi ügyeleti ellátáshoz fedezet biztosítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

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

módosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

19) 2023. évi állami ünnepségek tervezete és tájékoztatás az egyéb önkormányzati 

rendezvényekről  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

20) Gázelosztó vezeték ingyenes átadás-átvételéről 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

21) Javaslat a közvilágítási hálózat korszerűsítésével kapcsolatban 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 
22) Javaslat a „Göd, Rákóczi Ferenc utca 52-54. sz. ingatlanok előtti áteresz cseréje” tárgyú 

beszerzési eljárás lezárására 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
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23) Javaslat Pest Megye Önkormányzatával kötött támogatási szerződések módosítására  

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

24) Döntés az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) készítésének megindításáról 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

25) A közterületek használatáról szóló helyi rendelet módosításának eltérő szöveggel történő 

hatálybalépése 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző  

 

26) Javaslat bizottsági tag tiszteletdíjának – hiányzás miatti – megvonására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

27) Javaslat a „Göd, Duna-part Nyaralóházak engedélyezési tervek elkészítése, 

engedélyeztetése és kiviteli terv elkészítése beszerzés” tárgyú beszerzési eljárás lezárására 

(zárt ülés) 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

28) Javaslat a Szt. István utcában forgalomszabályozásra és tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulás kiadására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

29) Javaslat a „Villamos energia beszerzése Gödön” tárgyú közbeszerzési eljárás (KEF-es 

intézményi részének) lezárására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

30) Deák és társai korlátozási kártalanítás iránti ügye (zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

Egyebek: 

 

I. Tájékoztatás a SAMSUNG SDI Magyarországgal folytatott egyeztetésekről  

Előterjesztő: Fülöp Zoltán VKB elnök 

 

II. Tájékoztatás bérmaradványról (zárt ülés) 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) Rendőrkapitányság vezetői kinevezés véleményezése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Én ismerem ezredes urat, nagyon jó véleménnyel vagyok róla, de kíváncsi vagyok, a 

Pénzügyi Bizottságon e témában mi hangzott el. 

 

dr. Pintér György: Ezredes úr jelezte, hogy nem fog tudni részt venni a testületi ülésen, a bizottsági 

(Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság) ülésre jött el, jó benyomást tett ránk is. Két 

aktuális problémát emelt ki. Az egyik a gödi közlekedési problémák, amivel foglalkozni fog. A másik a 

közbiztonsággal kapcsolatos, az ideiglenesen itt állomásozó emberek okozta kivetnivalókat hozta fel, 

de inkább a kulturális különbségekre utalt, mintsem konkrét bűnügyekre. A Bizottság egyhangú 

szavazattal támogatta a határozati javaslatot. 

 

Fülöp Zoltán: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is támogatta. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 
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A Képviselő-testület 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

299/2022. (XI. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján dr. Nagy László r. 

dandártábornok, Pest Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya javaslatát jóváhagyóan 

tudomásul veszi és Farkas Imre r. ezredes Dunakeszi Rendőrkapitányság vezetőjévé történő 

kapitányságvezetői kinevezéssel egyetért. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

2) A Göd Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Gyakorlatilag egy technikai szavazás szükséges, fel kellene venni a közművelődési 

kulturális alapú gazdaságfejlesztést a számlázási lehetőségek biztosításához. Van-e kérdés, 

hozzáfűznivaló? Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

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

 

300/2022. (XI. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

a fenntartásában lévő Göd Városi Könyvtár alapító okiratát a következők szerint módosítja: 

 

1. az alapító okirat 4.4. alpontjába foglalt, a költségvetési szerv alaptevékenységének 

kormányzati funkció szerinti megjelölése elnevezésű táblázatba felveszi az alábbi 

kormányzati funkciót: 

 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

4. 082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

 

2. Az alapító okirat 5.2. alpontjába foglalt, a költségvetési szervnél alkalmazásban lévő 

személyek jogviszonya elnevezésű táblázatot a következők szerint módosítja: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1. munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 

Jelen módosításokat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

3) Göd Város Önkormányzata által foglakoztatott konyhai dolgozók létszámának vizsgálata 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A Településellátó Szervezettől és az intézményvezetőktől jött egy közös megkeresés, 

hogy az óvodáktól át lehetne szervezni a konyhai dolgozóknak egy részét, és még létszámcsökkentésben 
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is lehet egy hatékonyságot elérni. Egy szakmai felügyelet alatt lennének, én támogatni tudom ezt a 

javaslatot, és kérem az elfogadását. 

 

dr. Pintér György: A Bizottság nem támogatta. Az előterjesztésben nem kaptunk arra választ, hogy az 

intézményvezetőkkel egyáltalán egyeztettek-e, a betöltött és betöltetlen helyekre sem tértek ki, az 

érintett közalkalmazottakkal tárgyalt-e valaki és ennek mi az eredménye. Erősen hiányosnak tűnt az 

beadvány ebben a formában. 

 

Balogh Csaba: (Erdős) Ágnes a megbeszéléseitek eredményét esetleg össze tudod foglalni? 

 

Erdős Ágnes (TESZ gazdasági igazgatóhelyettes): Az intézményvezetőkkel természetesen egyeztettünk, 

mind a két óvoda részéről. 2013-2014-ben másképpen működött a szervezeti egysége a városnak, ennek 

a maradványa az, hogy az óvodákban is működnek konyhai dolgozók, illetve a főzőkonyhákon is. Ezt 

szerettük volna rendezni. Nehézséget okoz az óvodáknak, hogy a Településellátó Szervezetnek is 

vannak olyan dolgozói, akik ki vannak helyezve az óvodákba, de az óvodavezetők nem rendelkeznek 

felettük munkáltatói jogosultsággal. Ez feszültséget okoz. Én úgy tudom, hogy az pedagógusvezetők 

egyeztettek a kollégákkal. Illetve racionalizálni szerettük volna az álláshelyek számát, azokról le tudtunk 

volna mondani. 

 

Balogh Csaba: Az átszervezés szerintem mindenképpen támogatható olyan szempontból, hogy ne külön 

vezetők legyenek. A létszámok kapcsán a Képviselő-testületnek nem illene letolni a felelősséget 

magáról, a vezetők pedig azért vannak megválasztva, hogy lássák azt, mekkora munkaerőigény van. 

 

Markó József képviselő megérkezett az ülésterembe. 

 

dr. Pintér György: Én nem azt mondtam, hogy nem érdemes felülvizsgálni. Azt nem tudom, hogy azok 

a konyhai dolgozók, akik a TESZ-től vannak az óvodákba átvezényelve, nekik például adhat-e az 

intézményvezető más feladatot is. Viszont a Bizottság részéről teljes volt a konszenzus abban, hogy 

betöltött álláshelyek megszüntetését nem fogjuk támogatni. 

 

Balogh Csaba: Következő ülésre visszahozzuk az előterjesztést, akkor fogunk dönteni róla. 

 

4) Javaslat egyedi támogatási kérelmek elbírálására 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Virok-Ujlaki Anikó: A Gödi Ökoklub és a Gödi Tanulókör Egyesület a civil támogatási körből kimaradt, 

ezért egyedi támogatási kérelmet adott be. A Gödi Ökoklub 490.000 forintra, a Gödi Tanulókör 

Egyesület pedig 400.000 forintra pályázott. 

 

dr. Pintér György: A Bizottság (PEKJB) tárgyalta és technikai kérés volt, hogy kerüljön vissza maga a 

támogatási kérelem. A többi szervezethez hasonlóan viszont nem a teljes összeg megítélését, hanem 

100.000-100.000 forinttal csökkentett összeget javasol a testület számára elfogadásra. Különösen annak 

függvényében, hogy elvileg most jártak le pályázatok, ahol gyakorlatilag 90-100%-os biztonsággal 

tudtak szervezetek 300.000 forintot a működésre megpályázni, tehát onnan is befolyt forrásuk.  

 

Balogh Csaba: (Virok-Ujlaki) Anikó, befogadod a javaslatot?  

 

Virok-Ujlaki Anikó: Igen. 

 

Balogh Csaba: Rendben, akkor a 100.000-100.000 ezer forinttal csökkentett mértékről döntsünk, tehát 

a módosítás 300.000 és 390.000 forint. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 
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301/2022. (XI. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a Gödi Ökoklub Egyesület részére, a tevékenységük ellátáshoz szükséges költségeik 

finanszírozásához bruttó 390.000,-Ft azaz (háromszáz-kilencvenezer forint) támogatást nyújt. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének Tartalék előirányzata 

Sportegyesületek, sportszakosztályok támogatása sora terhére bruttó 390.000,- Ft. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

302/2022. (XI. 24.) Ök. határozat 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a Gödi Tanulókör Egyesület részére, a tevékenységük ellátáshoz szükséges 

költségeik finanszírozásához 300.000,-Ft azaz (háromszázezer forint) támogatást nyújt. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének Tartalék előirányzata 

Sportegyesületek, sportszakosztályok támogatása sora terhére bruttó 300.000,- Ft. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

5) Lakossági kezdeményezés alapján történő közterületi térfigyelő kamerák létesítésének 

szabályairól szóló helyi rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Szilágyi László alpolgármester urat keresték meg alsógödi lakosok, hogy 

szeretnének további közterületi térfigyelő kamerákat létesíttetni. A beszélgetés menetében kiderült, 

önköltségi alapon is vállalnák a létesítést. Ennek kellene a jogalapját megteremteni, az elbírálás 

feltételeit röviden szabályozni kell egy külön rendeletben. Már most utalnék a következő napirendi 

pontra is, mert az alaprendeletnek a módosításában lesz egy kiutalás erre, mivel külön rendelet 

szabályozza a lakossági kezdeményezés alapján történő közterületi térfigyelő kamerák elhelyezését. 

 

dr. Pintér György: Ezt is tárgyalta a Bizottság (PEKJB), és a 4. § tekintetében fogadott el módosítást, az 

előterjesztő be is fogadta. A dátumra vonatkoztatás ne július 31-ig szóljon, hanem folyamatosan 

lehessen benyújtani, tehát kikerülne az a mondatrész, ami az időpontra vonatkozik. A létesítési igényt a 

polgármesternek címezve lehet benyújtani írásban, ez így maradna. Ezzel összefüggésben pedig a 4. § 

(2) pontjába az került bele, hogy évente kétszer, az április és az októberi rendes testületi ülésen dönt 

ezekről a kérelmekről a testület. 

 

Balogh Csaba: Ezeket befogadta az előterjesztő? 

 

dr. Kármán Gábor: Igen.  

 

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

 

A Képviselő-testület 11 „igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
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Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

25/2022. (...) önkormányzati rendelete  

a közterületi térfigyelő kamerák lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésének 

szabályairól  
 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában és a közterület-felügyeletről szóló 1999. 

évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közterületi térfigyelő 

kamerák lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésének szabályairól a következő rendeletet 

alkotja:  

1. §  
 

(1) Jelen rendelet hatálya Göd város közigazgatási területén belül, a közterületi térfigyelő kamerák 

lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésére terjed ki.  

(2) Jelen rendelet alkalmazása során lakossági kezdeményezés alatt a magánszemélyek és/vagy 

gazdálkodó szervezetek, illetve egyéb szervezetek kezdeményezését kell érteni.  

(3) Közterületi térfigyelő kamera létesítése csak egységes műszaki kialakítással történhet, kivéve, ha azt 

a helyszín adottságai nem teszik lehetővé. Az egyedi műszaki kialakításokat a kezdeményezőknek 

indokolniuk kell.  

2. §  

 

(1) Lakossági kezdeményezés alapján, közterületi térfigyelő kamera létesítésére csak akkor kerülhet sor, 

ha  

a) annak teljes költségét (ideértve a tervezést és engedélyeztetést, valamint a kivitelezést is) a 

kezdeményező vagy a kezdeményezők teljes egészében magukra vállalják és  

b) azt a jelen rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt döntést követően, a kivitelezési munkálatok 

megkezdése előtt, a Gödi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által készített 

költségterv alapján teljes egészében megfizetik Göd Város Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) részére.  

(2) A Képviselő-testület a Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztálya műszaki szakmai és az 

adatvédelmi tisztviselő adatvédelmi szempontból tett javaslata alapján, a közterületi térfigyelő kamera 

létesítésére vonatkozó kérelmet elutasíthatja.  

3. §  

 

(1) A közterületi térfigyelő kamera létesítésére irányuló lakossági kezdeményezést Göd város 

polgármesteréhez kell benyújtani.  

(2) A kérelemben részletesen elő kell adni a kezdeményezés indokát, a javasolt közterületi térfigyelő 

kamera pontos helyének leírását, továbbá meg kell jelölni a kezdeményező vagy kezdeményezők, illetve 

megbízott képviselőjük nevét és lakcímét (székhelyét). A kérelemben a kezdeményezőnek nyilatkoznia 

kell arról is, hogy a beruházás teljes költségének viselését vállalja vagy vállalják.  

(3) A kérelem beérkezését követően a Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztálya, valamint 

adatvédelmi tisztviselője megvizsgálja a közterületi térfigyelő kamera javasolt helyét. A javasolt helyre  

vonatkozóan a közlekedési hatóság mint szakhatóság és más külsős szakértő is bevonásra kerülhet.  
 

4. §  

 

(1) A közterületi térfigyelő kamera létesítésének igényét írásban lehet benyújtani a polgármesternek 

címezve. A benyújtást követő jogi, műszaki szakmai felülvizsgálat után a Hivatal javaslatot tesz a 

polgármester részére a megvalósíthatónak ítélt helyszínekre.  

(2) A javaslat alapján készült polgármesteri előterjesztést követően a közterületi térfigyelő kamerák 

létesítéséről a Képviselő-testület az április, valamint az október havi munkaterv szerinti ülésén dönt.  
 

5. §  
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A közterületi térfigyelő kamera létesítéséről való döntésről a kezdeményezőket írásban kell értesíteni. 

A létesítést engedélyező döntésben fel kell hívni az érintetteket, hogy a költségeket az Önkormányzat 

részére fizessék be, illetve tájékoztatást kell adni arról is, hogy a beruházás megkezdésére csak befizetés 

megtörténte után kerülhet sor.  

6. §  
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

  

 Balogh Csaba  

polgármester  
Tóth János  

jegyző  
 

6) A közterületi térfigyelő rendszerről szóló helyi rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző  

 

dr. Kármán Gábor: Itt az alaprendelet módosul három összefüggésben. Három helyszín került be 

pluszba, az 5-ös, a 6-os és a 7-es pont a mellékletbe. Ez feltételezte a szabályzatnak a módosítását is, 

ami megtörtént szakértői véleményezéssel. Belekerült még, hogy minden évben a költségvetésben 

biztosítani kell a tárgyévi finanszírozást. Illetőleg egy kiutalás arra, hogy a lakosság kezdeményezése 

alapján egy másik rendelet szabályait kell alkalmazni. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, ha nincsen hozzáfűznivaló, akkor szavazzanak. 

 

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

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének   

26/2022. (...) önkormányzati rendelete  

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 33/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában és a közterület-felügyeletről szóló 1999. 

évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el.  

1. §  
 

A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 33/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép:  

„7. §  

 

(1) A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésének, karbantartásának és működtetésének költségeit 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mindenkori éves költségvetésben biztosítja.  

(2) Közterületi térfigyelő kamerák lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésének szabályait 

külön önkormányzati rendelet állapítja meg.”  

2. §  

 

A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 33/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet Melléklete az 1. 

melléklet szerint módosul.  

3. §  

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

Balogh Csaba  

polgármester  
Tóth János   

jegyző  
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1. melléklet a 26/2022. (...) önkormányzati rendelethez  
 

1. A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 33/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet Mellékletében 

foglalt táblázat a következő 5–7. sorral egészül ki:  

„  

(Sorszám  Kamerák helye  Megfigyelt terület  Darabszám)  
5.  2131 Göd, Alagút u. – Erdész u. sarok  Közúti kereszteződés  1 db  
6.  2131 Göd, Zrínyi M. u. – Mayerffy J. 

u. találkozása  
Játszótér  1 db  

7.  2132 Göd, Pacsirta u., Pacsi park  Közösségi tér  2 db  
”  

 

7) 2023. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Tóth János: Minden évben meg kell határoznunk a belső ellenőrzési tervet. Erre készítettünk egy 

javaslatot. Figyelemmel az ez évben elvégzett ellenőrzésekre is, illetve a szükség szerinti 

utóellenőrzésekre, egyeztettünk a belső ellenőrzést végző külső céggel, akik ugyan írásban nem tették 

le a javaslatukat és az egyetértésüket, de nekünk kötelezettségünk a terv előkészítése, bemutatása. 

Természetesen ezen a terven lehet módosítani. A jelenlegi külső cégnek a megbízatása egy évre szól, új 

megbízatást pályázat alapján lehet majd a jövő év elején kiírnunk a költségvetés tudatában. Kérem, 

fogadják el, vagy ha van módosító javaslatuk, azt szívesen meghallgatjuk és beépítjük. 

 

dr. Pintér György: Nem magával a tervvel kapcsolatban volt elsősorban probléma, hanem van egy belső 

ellenőrzési vezető, akit a bizottságok nem nagyon láttak mostanában, márpedig lenne neki feladata. Ezt 

nehezményeztük. A másik probléma, hogy az egyik javasolt ellenőrzési terület, az a TESZ-nek az 

SZMSZ-e, ami átdolgozás alatt áll. Tehát nem azzal kellene kezdeni, és felesleges plusz munkát csinálni. 

 

Fülöp Zoltán képviselő elhagyta az üléstermet. 

 

Tóth János: A cég távmunkában végzi el a feladatát, nem találkozunk velük túl sokszor. Az anyagokat 

igyekszünk megküldeni számukra. Mi is szívesen konzultálnánk velük több alkalommal. Nyilván át kell 

gondolni a jövőbeni együttműködés lehetőségeit, a szerződésben egy olyan pontban kellene rögzíteni a 

kötelezettségeiket, amely alapján a távmunka csak részben engedélyezett. Azzal pedig egyetértek, hogy 

egy felülvizsgálat alatt álló SZMSZ-t nem biztos, hogy vizsgálni kell, bár lehet segítséget nyújtana a 

megvalósításban. 

 

Fülöp Zoltán képviselő visszatért az ülésterembe. 

 

Balogh Csaba: Ez egy éves terv, annyit tehetnénk bele, hogy ne a mostani SZMSZ-t vizsgálja meg, 

hanem majd az elkészültet véleményezze. 

 

Tóth János: Rendben. 

 

dr. Pintér György: A köztisztviselői jogállású belső ellenőr látja el ezeket az ellenőrzéseket. Kifele 

ellenőrzési feladat nincs, és a tanácsadás pedig ugyanúgy ellátható. Szerintem most külsős partnerrel 

nem számolt az előterjesztő. 

 

Balogh Csaba: Akkor így kérem, hogy szavazzunk, a benyújtottat kell majd véleményezni. 

 

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

 

303/2022. (XI. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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úgy dönt, hogy a melléklet szerinti, a 2023. Éves belső ellenőrzési tervet jóváhagyja. 

 

Forrás: Gödi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésében a határozatban foglaltakkal 

kapcsolatban keletkező költségeket tervezni szükséges. 

 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 303/2022. (XI. 24.) Ök. határozathoz: 
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8) Helyi adórendeletek módosítása  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: November végén kötelező a következő évnek az adórendeletét módosítani, hogyha 

szeretnénk. Az előterjesztésben szereplő javaslat már megjelent korábban a testület előtt, elsődlegesen 

azt a verziót javaslom. A Hivatallal egyeztetve, az előzetes kalkulációk alapján hiánnyal kell számolnia 

az Önkormányzatnak, de figyelembe kell venni azt is, hogy a lakosság ne legyen túlterhelve, az 

emeléssel a kivethető adómaximum közelébe sem érnénék. Anno, mielőtt be lett vezetve az a 

kedvezménye a lakosságnak, hogy a 100 négyzetméter alatt ne kelljen adót fizetni, az Önkormányzat 

azt az anyagi állapotot szeretné visszaállítani azzal, ha az „A” verziót fogadja el a Képviselő-testület. 

Van „B” és „C” verzió is természetesen, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy azóta 35%-nál is 

magasabb az infláció. Most is ugyanannyi pénzből kellene az Önkormányzatnak ugyanazt a feladatot 

ellátnia, mint 2018-ban. 

 

Markó József: Jelentős döntésekről van szó, amivel a lakosság terheit növeljük, de nem látom hozzá 

segítségként, hogy jelenleg az Önkormányzat számláján milyen összeg szerepel. Mennyi a hiány, 

mennyi pénz áll rendelkezésünkre, és mennyit tudunk átvinni jövő évre, ennek tükrében dönthetnénk 

arról, hogy 200 vagy 250 millió forintos adót vetünk ki.  

 

Tóth János: Nyilván azt gondolom, hogy a gazdasági helyzete az Önkormányzatnak fontos kérdés az 

adómérték eldöntéséhez. Dolgoznak a kolleganők ebben a pillanatban is rajta. Tehát, ha ez az információ 

szükséges a szavazáshoz, akkor kérem tisztelettel a napirendi pont halasztott tárgyalását a mai napon. 

 

Balogh Csaba: Tárgyaljuk a nyílt napirendi pontok végén? 

 

Tóth János: Igen. 

 

Markó József: Én azt gondolom, hogy ezt nem ma reggel kellene megtenni, ezt az információt tudni 

kellene mindig. 

 

dr. Pintér György: Hónapok óta nem kapjuk meg ezt az anyagot a pénzügyi helyzetről. Nem először 

kértük bizottsági ülésen. 

 

Balogh Csaba: A legjelentősebb tételek, amik meg fogják emelni a kiadásainkat a 2023-as évre, azok a 

rezsiköltségek, idén járt le a kedvezménnyel kötött szerződésünk a gázár tekintetében. Közel 1 

milliárdos mértéket fognak majd ezek a kiadások felölni. Bevételi irányból nincs meg az a többlet, mint 

amennyi kiadásunk lesz a működés oldalán. Erről kimutatásokat kaptak már a költségvetés tervezése 

során is, mindig aktualizáltat. Benne volt az, mekkora a működési bevétel és a kiadás. Amennyiben 

2018-ban akkora összegre volt szükség ahhoz, hogy fönntartsa a város magát, és ha most nincs arra a 

pénzre szükség, akkor viszont nekem lesz a következő kérdésem, hogy hova tűnt az a sok pénz, amivel 

annyival többe került a város. 

 

Fülöp Zoltán: Idézném Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületnek 21/2021-es számú 

önkormányzati rendeletét, az SZMSZ-ünk 15. § (4) pontját: „A jegyző az alakuló ülést kivéve, a 

munkaterv szerinti képviselő-testületi ülések meghívójával együtt kiküldött formában tájékoztatást ad a 

(c) pontjában az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.” Ennek így üzemszerűen kellene jönni, és nem 

elnök úrnak (dr. Pintér György) kellene kikérni. 

 

dr. Pintér György: Polgármester úr, ez tételesen nem igaz, hogy kaptunk tájékoztatót. A lakossági fórum 

ülésén jeleztem, hogy jó lenne a számokat látni. Azt mondta, hogy még a héten megkapjuk. Én nem 

emlékszem, hogy bármit kaptunk volna ez ügyben. 

 

Szilágyi László: Megnéztem a környező településeket, Dunakeszin például 240 forint/m2, Vácott 800 

forint/m2, Veresegyházán 1500 forint/m2 építményadót fizetnek a lakosok. A gödi korábbi 290 forint/m2 
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ár kedvezőbb a 2200 forint/m2 maximálisan kiadható árhoz képest. Ugyanakkor a városnak a működési 

költsége mindig forráshiányos volt. 

 

Hlavács Judit képviselő megérkezett az ülésterembe. 

 

Szilágyi László: Én azzal tudok egyetérteni, ha egy 2018-as állapotot állítunk vissza. Mint, ahogy látják 

a képviselők is, az energiaárak jelentősen megnövekedtek, jövőre jelentősen többet kell fizetni gázra és 

áramra. Ezt pedig csakis abból lehet kifinanszírozni, ha a bevételi forrást növeljük, vagy a nem kötelező 

feladatokat megszüntetjük, de ahhoz, hogy az államtól kompenzációt kérjünk, nekünk azt is be kell 

mutatni, hogy a legsúlyosabb döntéseket is meghozzuk ez ügyben. Az Önkormányzat különböző 

intézkedéseket tett, részben az energiával kapcsolatosan, hogy megtakarításokat érjen el. Információm 

szerint az állami 25%-os vállalást tudni fogjuk teljesíteni. Viszont el kell mennünk Pest Megyéhez 

(Önkormányzatához) működési támogatást kérni. 

 

Szilágyi László: A határidő szűkössége miatt napirendi módosításként javaslom, hogy a zárt ülés előtt 

folytassunk eme napirendi pont tárgyalását, hátha megérkezik addigra a várt anyag. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, szavazzanak arról, hogy a napirendet módosítjuk, és a nyílt 

napirendi pontok végén tárgyaljuk e napirendi pont folytatását.  

 

A Képviselő-testület 10 „igen”, 1 „nem” és 1 „tartózkodik”, szavazattal elfogadta, hogy a „Helyi 

adórendeletek módosítása” című napirendi pont tárgyalása a nyílt napirendek tárgysorozatának végén 

kerül folytatásra. 

 

9) Javaslat a 2022. évre, valamint 2023. január hónapra vonatkozó igazgatási szünet Gödi 

Polgármesteri Hivatalban történő elrendeléséről szóló 2/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 

módosítására  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Jegyző úr javaslatára befogadtam, hogy december 22-től január 6. napjáig, illetve 

március 26-ra és október 15-re az áthelyezett munkanapokra, igazgatási szünetet rendelünk el. 

  

Tóth János: Ez idő alatt kormányzati igazgatási szünetre kerül sor, a kormányzat, hivatalok, járási hivatal 

nem üzemelnek, ezért javasoljuk mi is az igazgatási szünetet, ami természetesen a szabadság 

igénybevételével jár. 

 

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

 

A Képviselő-testület 12 „igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

27/2022. (...) önkormányzati rendelete  

a 2022. évre, valamint 2023. január hónapra vonatkozó igazgatási szünet   

Gödi Polgármesteri Hivatalban történő elrendeléséről szóló 2/2022. (I. 31.)   

önkormányzati rendelet módosításáról  
 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 232. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. §  

 

A 2022. évre, valamint 2023. január hónapra vonatkozó igazgatási szünet Gödi Polgármesteri 

Hivatalban történő elrendeléséről szóló 2/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. § b) és c) pontja 

helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
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(Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete)  

„b) 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig,  

c) 2022. március 26. és 2022. október 15. napjaira áthelyezett munkanapokra”  

(a Hivatalban igazgatási szünetet rendel el.)  

2. §  

 

A 2022. évre, valamint 2023. január hónapra vonatkozó igazgatási szünet Gödi Polgármesteri 

Hivatalban történő elrendeléséről szóló 2/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép:  

„4. §  

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. január 7-én hatályát veszti.”  

3. §  

 

Hatályát veszti a 2022. évre, valamint 2023. január hónapra vonatkozó igazgatási szünet Gödi 

Polgármesteri Hivatalban történő elrendeléséről szóló 2/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. § d) 

pontja.  

4. §  

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

   

Balogh Csaba   

polgármester  
Tóth János  

jegyző  
 

10) Erdőtelepítés miatti telekösszevonás 

Előterjesztő: Giczy-B. Zsuzsanna főkertész 

 

Giczy-B. Zsuzsanna: 2018-2019-ben az Önkormányzat erdőtelepítések céljára földterületeket vásárolt. 

A telepítés állami támogatásból 2021. év végére megvalósult, jelenleg a beruházás pénzügyi 

elszámolásának és a hatósági nyilvántartásba vételének folyik az ügyintézése. Mivel csak fél hektárnál 

nagyobb fásított földrészlet vehető erdészeti nyilvántartásba, ezért az Erdészeti Hatóság nyilatkozatot 

vár az Önkormányzattól, hogy a 100-A jelű, 041/20-21 telkeken megvalósult telepítés telkeit az 

Önkormányzat szándékozik-e összevonni a jövőben. Ez a jelenlegi piaci helyzetben 200.000 forint alatti 

összeg. A tényleges földhivatali nyilvántartásba vételt majd a településrendezési eszközök 

módosításával meg kell tenni. A VKB és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az ügyet, mindketten az 

ingatlan rendezés mellett szavaztak. 

 

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

 

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

 

304/2022. (XI. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Göd Város Önkormányzata tulajdonát képező Göd 041/20-21 helyrajzi számú 

telkeket összevonja és egységes erdőterületként veteti az erdészeti és földhivatali nyilvántartásba. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti döntést az Erdészeti Hatóság felé 

nyilatkozza. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzatának 2023. vagy 2024. évi költségvetésében tervezni szükséges 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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11) Pest Megye Önkormányzatához benyújtandó egyedi támogatási kérelmek  

Előterjesztő: Szilágyi László Lajos alpolgármester 

 

Szilágyi László: Korábban a Képviselő-testület döntött arról, hogy a Bodza utca és a Határ utca közötti 

szakaszra egy járdaépítést finanszírozunk lakossági kérések alapján. Ennek forrását Pest Megyétől 

(Önkormányzatától) próbáljuk meg pályáztatás útján megszerezni. Később szintén befutott egy igény 

Bócsáról járdaépítés tekintetében, a lakosok aláírást gyűjtöttek, és benyújtották Pest Megye 

Önkormányzatához, viszont így nem lehet támogatást kérni. Ennek tudatában készült az előterjesztésem, 

azzal a céllal, hogy a felsorolt igényeket pályázat útján nyújtsuk be, és amennyiben forrást biztosít Pest 

Megye Önkormányzata, tud dönteni arról a Képviselő-testület, hogy beszerzési eljárás keretében 

megindítja a beruházást vagy sem. Felsorolásra került még a Termálstrand előtti járdaszakasz, mivel 

borzasztó állapotban van. Továbbá a közterület-figyelő kamerarendszer bővítése. A Nyaralóházak 

faépületeinek felújítására a TESZ készített egy mintaprojektet, ez alapján készült egy kalkuláció. Itt egy 

konkrét összeget szeretnék beletenni módosításként, a felújítására bruttó 35.000.000 forintértékben 

készüljön támogatási kérelem, és úgy kerüljön majd benyújtásra.  

 

Vajda Viktória: Pest Megye Önkormányzatának valószínűleg jövő héten lesz egy külön gazdasági 

bizottsági ülése, ahol kifejezetten az egyedi támogatási kérelmekről fognak dönteni. Bízom benne, hogy 

pozitívan fogják elbírálni, de ez még az előzőleg beadott kérelmeinkre vonatkozik.  

 

Fülöp Zoltán képviselő elhagyta az üléstermet. 

 

dr. Pintér György: Tárgyalta a Bizottság (PEKJB), és nem magukkal a témákkal volt probléma, hanem 

a beterjesztés nehézségével. A határozatban szerepelnek olyan javaslatok, amik már megvalósultak, és 

vannak olyanok, amik még csak elképzelések. Kifejezetten hiányzik az összegszerűség az 

előterjesztésből. Nekem az a javaslatom, hogy az év utolsó testületi ülésére kerüljön vissza az anyag, 

egy számszerűsített, Pest Megye-kompatibilis formában. 

 

Szilágyi László: Egyet tudok érteni, viszont 2-őt mindenféleképpen benne hagynék. A Bodza és Határ 

utca vonatkozásában már ismertek a konkrét számok, ráadásul megkezdődnek lassan a munkálatok is. 

A Hivatal részére az lenne a kérésem, mindenféleképpen kerüljön benyújtásra. Illetve a Nyaralóházak 

tekintetében lépni kellene, amennyiben a felújítását megtesszük minél előbb, akkor már egy felújított és 

engedélyek birtokában lévő Nyaralóházak faépületeibe tudjuk fogadni a vendégeket, és ezáltal bevételt 

generálni az Önkormányzatnak. Így kivenném a járdaépítést a Fóti úton, az útjavításokat, a közterület-

figyelő kamerarendszer bővítését, és a járdafelújítást a Termálstrandnál. 

 

Fülöp Zoltán képviselő visszatért az ülésterembe. 

 

Vajda Viktória: 2.000.000 forintos tételeket ne egyesével nyújtsunk be. Én azt szeretném, hogy menjen 

be egyben, egy csomagként. Nem leszünk előrébb, ha most ezt a kettőt beadjuk, mert leghamarabb 

januárban fogja tárgyalni Pest Megyei Önkormányzata, vagy még később. 

 

Lőrincz László: Viszont, ha kisebb tételeket adunk be, akkor van esély arra, hogy a mostani tárgyalásba 

még beleférünk, mintsem egy nagyobb kérelem benyújtásánál. 

 

Szilágyi László: Pest Megyénél (Önkormányzata) minden egyes tétel külön pályázati anyagként jelenik 

meg, külön határozati döntéssel. A Bodza és Határ utca vonatkozásában 2.500.000 forintról beszélünk, 

ennyi forrásuk biztos, hogy van. Az információim szerint szeptemberben történt feltöltés, viszont az 

alapok tekintetében nem született még döntés.  

 

Balogh Csaba: A Pénzügyi Osztályt megkértem, nézzenek utána annak, hogy amikor a külső 

szolgáltatótól megrendel valamit a TESZ, és ő továbbszámlázza az Önkormányzatnak, akkor nekünk 

plusz áfát kell-e fizetni? Ebben szeretnék biztosra menni, ne legyen az, hogy mi pluszban fizetünk. 

Szeretném, ha jobban képben lennék azzal, hogy az összeg tényleg megfelelő-e.  
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Szilágyi László: Akkor ezen a két heten nem fog múlni a Nyaralóházak sem. A határozati javaslatomban 

akkor csak a Bodza utca és a Határ utca közötti járdafelújítás szerepeljen, erre nyújtsunk be támogatási 

kérelmet. A többiről meg a későbbiekben beszélünk. 

 

Lőrincz László: Én annyit szeretnék kérni, hogy a strandnál lévő járda is kerüljön bele ebbe a 

határozatba. Arra is nagy szükség lenne, tényleg balesetveszélyes és járhatatlan. 

 

Szilágyi László: Én szívesen befogadnám, csak a Termálstrandra még nem készült költségszámítás. 

Amennyiben szavazunk róla külön, és a testület befogadja, akkor felhatalmazhatnánk a Hivatalt, hogy 

készítsen egy költségbecslést, és az alapján nyújtson be támogatási kérelmet. 

 

Vajda Viktória: Én csak azt nem értem, hogy három hét múlva lesz a következő testületi ülés, amikor 

úgyis döntünk újból ezekről a kérelmekről, mivel csak januárban lesz leghamarabb elbírálva, menjünk 

tovább, és majd visszahozzuk jövő hónapban. 

 

Balogh Csaba: Mivel Lőrincz László képviselő kérvényezte, szavazunk róla. 

 

dr. Kármán Gábor: A határidőt mindenképpen meg kellene jelölni. Ha nagyon rugalmasak szeretnének 

lenni, akkor a folyamatost jelöljék meg. 

 

Szilágyi László: Befogadom a határidőt. 

 

Markó József: Mind ráér 3 hét múlva, visszajön az egész csomag és akkor döntsünk róla. 

 

Szilágyi László: Mivel a Bodza utca tekintetében megvan az összeg, szavazzunk csak arról, addig a 

Hivatal el tudja készíteni a pályázatot, és be tudja adni még karácsony előtt. 

 

Virok-Ujlaki Anikó: Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy még beadjuk karácsony előtt, de 

nagyon sok folyamatban lévő feladatunk van. Amennyiben beérkeznek az indikatív ajánlatok, akkor be 

tudjuk adni, de nem ígérem 100%-ra, hogy a vállalkozókat év végéig ide tudjuk csábítani. 

 

dr. Pintér György: Én azt javaslom, szavazzunk a Bodza utcáról, és a többit az előterjesztő visszavonja 

azzal, hogy 15-ére visszakerül kiegészített anyagként.  

 

Balogh Csaba: Lőrincz Lászlónak is, elfogadható? 

 

Lőrincz László: Igen, visszavonom a javaslatom. 

 

Balogh Csaba: Akkor a Bodza utcáról döntsenek a módosítóval, miszerint a határidő folyamatos legyen. 

Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

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

 

 

305/2022. (XI. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, felhatalmazza a polgármestert, hogy Pest Megye Önkormányzatához egyedi támogatási 

kérelmet nyújtson be az alábbi célra: 

 

- járdaépítés a Bodza utca és a Határ utca között (229/2022. (IX. 29.) Képviselő-testületi 

határozat). 

 

 

https://hatarozatok.hu/publikacio/c03fe3486c9b4781b94c12a5ba76b98f/dontes/2989766
https://hatarozatok.hu/publikacio/c03fe3486c9b4781b94c12a5ba76b98f/dontes/2989766


1661 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

Szünet. 

12) Ajánlat a Göd belterület 2052/23/A/2 hrsz. alatti ingatlan megvételére 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Egy lakostól érkezett be ez a javaslat. Szeretné, ha az Önkormányzat megvásárolná tőle 

az ingatlant. Amennyiben elfogadja a Képviselő-testület, akkor egy értékbecslést rendelünk meg, mivel 

az alapján határozzuk meg, hogy elfogadjuk vagy elutasítjuk az ajánlatot. 

 

Lenkei György: Komoly problémák vannak az ingatlanban a szennyvízelvezetéssel. Én a magam 

részéről nem javaslom a megvételt, mivel nem is áll forrás a rendelkezésre. 

 

dr. Pintér György: A konklúzió hasonló, de nem volt továbbgondolva az anyag, hogy mit lehetne kezdeni 

az ingatlannal. A Bizottság (PEKJB) nem javasolta a megvételt.  

 

Balogh Csaba: Van-e további kérdés, hozzáfűznivaló? A „B” határozati javaslatot szavaztatnám meg, 

az elutasítást. Erről kérem, hogy döntsenek a képviselők.  

 

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

 

306/2022. (XI. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

a Göd belterület 2052/23/A/2 hrsz., természetben a Göd, Zimpel Károly utca 4/B szám alatti 

társasházi ingatlant nem kívánja megvásárolni a tulajdonos által ajánlott (85.700.000.- forint) 

áron. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Csányi József: Félrenyomtam a szavazatom. 

 

Balogh Csaba: Szeretnéd megismételni a szavazást? 

 

Csányi József: Igen. 

 

Csányi József képviselő kérvényezte az „Ajánlat a Göd belterület 2052/23/A/2 hrsz. alatti ingatlan 

megvételére” című napirendi pont szavazásának megismétlésé, a szavazatszámláló gépen történő téves 

elütésre hivatkozva. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzunk újra. 

 

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

 

307/2022. (XI. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a) a Göd belterület 2052/23/A/2 hrsz., természetben a Göd, Zimpel Károly utca 4/B szám 
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alatti társasházi ingatlant nem kívánja megvásárolni a tulajdonos által ajánlott 

(85.700.000.- forint) áron; 

b) egyúttal az általa ugyanebben a tárgyban hozott 306/2022. (XI. 24.) önkormányzati 

határozatot hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

13) Óriásplakát-reklámhordozóra vonatkozó bérleti ajánlat jóváhagyása 

Előterjesztő: Tóth János jegyző  

 

Tóth János: Az óriásplakátokkal kapcsolatos korábbi rendszabályozás a mai napig nem lépett érvénybe, 

még mindig lehet óriásplakát-felületeket használni, mivel nincs általános érvényű rendelkezése ezzel 

kapcsolatban a Képviselő-testületnek. Mi ezt januárra szeretnénk előkészíteni, mindenképpen célszerű 

a testület döntése. A januári ülésen bizottsági véleményezés alapján majd eldől az a kérdés, hogy ezt a 

hatáskört a testület szeretné-e a továbbiakban gyakorolni, vagy valamelyik bizottságnak szeretné átadni. 

 

Lőrincz László képviselő elhagyta az üléstermet. 

 

dr. Pintér György: Az előterjesztésnek a határozati javaslatában nem volt megjelölve, hogy mennyiért 

adná bérbe az óriásplakát-reklámhordozót. A Bizottság (PEKJB) talált egy régebbi határozatot, a 

256/2021. (V.10.) képviselő-testületi döntést, aminek a mellékletében szereplő három hónapra 

vonatkozó összeg 32.000 forint + Áfa/hó összeg szerepel. Úgyhogy ezzel javasoltuk kiegészíteni. 

  

Tóth János: Befogadom. 

 

Fülöp Zoltán: Érdeklődnék jegyző úrtól és aljegyző úrtól, hogy a vonatkozó határozatnak milyen 

összefüggése van a vagyonhasznosítási rendeletünkkel? Nekem úgy tűnik, hogy egy ilyen hirdetési 

felület, az hasznosítható vagyonelem. Szívesen hallanék egy jogi állásfoglalást arról, hogy a 

vagyonhasznosítási rendeletünk, és a jelen határozat hogyan függ össze. 

 

dr. Kármán Gábor: Annyit mondanék, és megkérném majd az osztályvezető asszonyt (Nagy Éva 

főépítészi irodavezető) is, hogy erősítsen meg ebben, vagy cáfoljon, hogy a plakátokra és a 

reklámhordozókra külön jogszabály vonatkozik. De nem tudom megmondani, hogy a 

vagyonrendeletünkkel pontosan milyen szimbiózisban áll. 

 

Fülöp Zoltán: Már hónapok óta emlegetem, a vagyonhasznosítási rendeletünkben ezt a területet jó lenne 

lefedni, hogy a város különböző, nem ingatlantípusú vagyonelemeinek hasznosításáról egységesen 

rendelkezzünk. 

 

Balogh Csaba: A vagyonrendeletünk leírja azt, hogy milyen eljárások vannak különböző esetekre, és 

benne van az a lehetőség egyedi eljárás szerinti bírálatra. 

 

Fülöp Zoltán: Én tartok tőle, hogy nem felelt meg a rendeletnek, mert pályázatot ír elő. 

 

Nagy Éva (főépítészi irodavezető): A településképi rendeletünk valóban tartalmazza a reklámtáblák 

elhelyezésére vonatkozó előírásokat, de van egy kormányrendelet, ami az ilyen nagy reklámfelületekre 

vonatkozó előírásokat tartalmazza, így a településképi rendeletünk az már kifejezetten csak cégér, 

cégtábla, épülethomlokzatokon elhelyezendő kis reklámfelületek elhelyezésére vonatkozik. A 

külterületen, mezőgazdasági területeken vagy a városon belüli plakátokra a kormányrendelet 

vonatkozik. 

 

Balogh Csaba: Én nem látok olyan paragrafust, ami kötelezné. Meg tudja jelölni Fülöp Zoltán, hol látja 

a kötelezést? 
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Tóth János: Abban igaza van Fülöp elnök úrnak, hogy az ingatlanok önkormányzati 

vagyonhasznosításával kapcsolatos rendeletünk semmilyen módon nem szabályozza, és ezt 

szabályoznunk kell minél hamarabb. Azt gondolom, hogy eltérhet a vagyonhasznosítási rendelettől, és 

egyedi elbírálás lehetséges. Egyetértek azzal, hogy nem írunk ki pályázatot sok esetben, viszont el 

kellene dönteni, mire akarunk pályázatot kiírni, és mire nem. Vagyonrendelet kapcsán ezt is át kellene 

vizsgálni.  

 

Lenkei György: Visszatérve az eredeti témához, elfelejtettünk megnézni, hogy ki adta be a kérelmet. Ez 

egy új vállalkozás Bócsán. A lakosok elégedettek vele, és jókat hallottam róla. Amennyiben nem 

történik valamiféle törvénysértés, javaslom, hogy adjuk meg ezt a három hónapot. 

 

Fülöp Zoltán: A félreértések elkerülése végett, nincs semmi kifogásom az ellen, hogy kiadjuk. Én csupán 

azt a kérdést tettem föl a kollégáknak, hogy mennyiben látják a dolgot jogszerűnek, de kielégítő válaszra 

nem jutottunk. Kérném a Hivatal, készítsen el egy rendeletmódosítást, hogy ilyen aggályok többet ne 

merülhessenek föl. 

 

dr. Pintér György: Nagy alázattal szeretném jelezni, hogy bruttó 120.000 forintról beszélünk a bevételi 

oldalán a költségvetésnek, az eredeti előterjesztést a Bizottság (PEKJB) által megtámogatott 

módosítással jó szívvel felteszem. Február 28-ig tart ez a szerződés. A vagyongazdálkodással 

kapcsolatos aggályokat osztom. Az lenne a javaslatom, hogy januárra a Hivatal kezdjen el egy anyagot 

készíteni ennek a szabályozására. 

 

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

 

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

 

308/2022. (XI. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

a Göd Pesti út-Rozmaring utca kereszteződésében található óriásplakát-reklámhordozót 3 hónap 

határozott időre, 2022. 12. 01. napjától 2023. 02. 28. napjáig bérbe adja 32.000 forint + Áfa/hó 

bérleti díj ellenében a Medalpin Europe Kft. részére. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz László képviselő visszatért az ülésterembe. 

 

14) Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság bizottsági tagjának 

(alelnökének) megválasztására, továbbá a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

bizottsági struktúrájának, személyi összetételének átalakítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Legutóbb elhangzott a kérés, hogy a határozottképességre törekedve, legyen javasolva 

egy személy. Én újra beterjesztem Andrejka Zombor képviselőt, így össze tud állni a Pénzügyi Bizottság 

5 főre. Illetve egyeztettünk Vajda Viktória képviselővel, nem biztos, hogy továbbra is részt szeretne 

venni a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságban, mivel az egyik külső bizottsági tag le is 

mondott, ezért javasoljuk a három fős struktúrát. 

 

Szilágyi László: Szerintem Andrejka Zombor képviselő jól el tudná látni a feladatot, támogatni tudom, 

hogy ő töltse be a posztot.  A VKB vonatkozásában a 3 főt nagyon kevésnek tartom. Azt gondolom, 

hogy 3 fő nem fogja tudni ellátni a feladatokat, hiszen a Pénzügyi Bizottságnál is sokszor vannak 
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problémák a határozatképeséggel, ezért ezt nem tudom támogatni. Elhangzott, hogy Vajda Viktória 

képviselő nem tudná ezt a pozíciót ellátni, célszerűbb lenne, ha simán lemond erről a posztról, mintsem 

megszüntetjük, és nem töltjük fel a megüresedett helyeket. 

 

Tóth János: Az alapbizottság működhet akárhány fővel. A bizottságok nem kötelező jelleggel 

véleményeznek egy-egy témát, emellett szakértőket is felkérhetnek a véleményezésre, akik segíthetik a 

munkát. 

 

Vajda Viktória: Az egész Bizottsággal (Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság) az a 

problémám, hogy Baranyák Zoltán (volt VKB tag) volt az egyetlen olyan releváns szereplője, aki hozzá 

tudott tenni a képviselő-testületi működéshez bármi pluszt is, ő már nincsen benne a Bizottságban. A 

Képviselő-testület önmagában is ugyanezt a funkciót tölti be a hivatali dolgozókkal. Én mint képviselő 

amúgy is részt tudok venni a Bizottság munkájában. Azt gondolom, hogy csak azért az 5 főt nem kell 

megtartani, hogy határozatképesek legyenek az ülések. Nem a munkában nem szeretnék részt venni, 

csak jelenleg nem hatékony benne a tevékenység. 

 

Markó József: Mivel nagyon széles témakörrel foglalkozik a VKB, inkább célszerűbb lenne a jóval több 

külsős tag. A 3 fő már nem bizottság, értelmetlen úgy a működése. 5 fő a minimum, de inkább több 

személyt kellene bevenni. 

 

Fülöp Zoltán: Némileg meglepődve hallom, hogy képviselőtársunk (Vajda Viktória) úgy gondolja, hogy 

nem csinálunk semmit a VKB-ban, holott adott eseteben órákon át komoly szakmai munkával néztünk 

át egy-egy napirendi pontot. Én azt látom, hogy a Bizottság (VKB) nagyon alapos előkészítő munkát 

végez, úgyhogy a további üzemelését szükségesnek tartom, Sőt, személyesen örülnék annak, ha több 

területről tudnánk hozzáértő embereket bevonni. 

 

dr. Pintér György: A Képviselő-testület bizonyos tekintetben saját magával szúr ki, hogyha szűkíti ennek 

a Bizottságnak a jogkörét, mert sok esetben akkor a képviselő-testületi üléseken kell lefolytatni azokat 

az előkészítő vitákat, beszélgetéseket, amiket a VKB ülésen meg lehet tárgyalni. Egy szakmailag 

megalapozottabb és előkészítettebb anyag tud a Képviselő-testület elé kerülni. 5 fő alá én se vinném a 

Bizottságot. 

 

Balogh Csaba: Technikailag arra az aspektusra felhívnám a figyelmet, amennyiben megtartjuk az 5 fős 

struktúrát a VKB-ban, de Vajda Viktória képviselő is visszamondja az ő megbízatását, akkor 3 fős lesz 

a Bizottság, tehát mind a 3 személynek teljes mértékben részt kell venni ahhoz, hogy a 

határozatképesség meglegyen. Amennyiben elfogadja a testület, hogy 3 taggal működjön, akkor 

elegendő két főnek részt venni az üléseken. Logisztikailag érdemesebb ezt elfogadni. 

 

Markó József: Vajda Viktória képviselő pillanatnyilag még nem mondott le, így megvan még a létszám, 

másrészt addig lesz üres a poszt, amíg polgármester úr nem javasol új tagokat. 

 

Balogh Csaba: Csak nem könnyű ajánlani embereket, akik szakértők, és részt is akarnak venni ebben a 

programban. Rendben, először a Pénzügyi Bizottságról szavazzon a Képviselő-testület, Andrejka 

Zombor képviselő megválasztásáról. Kérem, szavazzanak.  

 

A Képviselő-testület 10 „igen”, 2 „tartózkodik”, szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

309/2022. (XI. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

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

Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság képviselő tagjának (alelnökének) 

megválasztott Szilágyi László Lajos önkormányzati képviselő a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 58. és 
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79. §-ai szerint az alpolgármesterré választásáról szóló 63/2022. (IV. 13.) 

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

lehet. 

II. Az Mötv. 58. § (2) bekezdése alapján 2022. november 24. napjával Göd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

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

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

Bizottság képviselő tagjának (alelnökének) Andrejka Zombor Attila önkormányzati 

képviselőt választja. 

III. A 436/2021. (VII. 20.) önkormányzati határozatának a) pontját 2022. november 24. 

napjától az alábbiak szerint módosítja: 

„a) képviselő tagjainak 

dr. Pintér György Zoltánt elnökként, 

Andrejka Zombor Attilát alelnökként, 

Hives Gábor Ferencet” 

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

alábbiak szerinti átvezetéséről: 

„2. függelék 

 

Az állandó bizottságok tagjainak és a tanácsnokok névsora 

Bizottság megnevezése Bizottsági struktúra 

Pénzügyi, Ellenőrző, 

Közbeszerzési és 

Jogi Bizottság 

5 főből áll  

3 fő önkormányzati képviselő 

tag 

dr. Pintér György Zoltán elnök 

 Andrejka Zombor Attila 

alelnök 

 Hives Gábor Ferenc tag 

2 fő nem önkormányzati 

képviselő tag 

Pappné Pattke Mária Éva tag 

 dr. Karaszek Szabolcs tag 

Szociális, Egészségügyi és 

Lakásügyi 

Bizottság 

3 főből áll  

2 fő önkormányzati képviselő 

tag 

Lenkei György János elnök 

 Csányi József alelnök 

1 fő nem önkormányzati 

képviselő tag 

Bogdányi Katalin Krisztina 

tag 

Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi 

Bizottság 

 

5 főből áll  

3 fő önkormányzati képviselő 

tag 

Fülöp Zoltán elnök 

 Vajda Viktória alelnök 

 dr. Pintér György Zoltán tag 

2 fő nem önkormányzati 

képviselő tag 

 

 Góra Attila tag 

Városüzemeltetési tanácsnok Markó József 

Sportügyi tanácsnok Lőrincz László 

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

(Önkormányzat)” előirányzata 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: A struktúra megváltoztatásáról, a 3 főre való csökkentésről kérem, szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 4 „igen”, 2 „nem” és 6 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

310/2022. (XI. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

nem fogadta el az alábbi rendelet-tervezetet:  

„Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

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

 

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

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

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

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

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

21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

(Állandó bizottságok:) 

„c) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (rövidítve: VKB), melynek létszáma 3 fő.” 

2. § 

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

 

Balogh Csaba  

polgármester 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

Tóth János 

jegyző” 

 

15) Javaslat a Gödi Körkép főszerkesztői munkakörére vonatkozó pályázat újra kiírására 

Előterjesztő: Szilágyi László Lajos alpolgármester 

 

Szilágyi László: Ez már egy elég hosszú folyamat, hogy a főszerkesztői állás nincsen betöltve. Volt már 

kiírva pályázat a megüresedett álláshelyre, de a legutolsó testületi ülésen nem volt alkalmas jelölt. A 

Képviselő-testület így nem szavazott, viszont nem került újra kiírásra a főszerkesztői pályázat, ezért az 

előterjesztésem erről szól. A legutóbbihoz képest egyedül a dátum vonatkozásában változtattam, január 

végéig kell pályázatot beadni a különböző jelölteknek. 

 

dr. Pintér György: Alapvetően abszolút egyetértek azzal, hogy legyen Gödi Körkép, de nem tudom, 

hogy a függelmi viszonyok, hogy vannak meghatározva. Az, hogy a kiadás átkerül a Városházára, 
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egyszerűen nem működőképes. Amennyiben ez benne van a pályázati kiírásban, valahogy rendezzük 

kell a kiadásnak a körülményeit. 

 

Szilágyi László: El tudom képzelni a jövőben, hogy a korábbi állapotokat visszaállítjuk, és visszakerül 

a Kft.-hez a Gödi Körkép, de ameddig a jogi helyzete a cégnek nem rendeződik, addig én mégsem 

javasolnám. 

 

Hlavács Judit: Én nem javaslom, hogy újra írjuk ki a pályázatot, de amennyiben a képviselőtársaim 

mégis megszavazzák, akkor előre szeretném jelezni, hogy nem szeretnék ismét részese lenni a 

bírálóbizottságnak. Volt egy pályázatunk, amiben komoly anyagokat láthattunk. A Bizottság tagjai az 

első alkalomra el se jöttek, a következő körben meg láthatólag vagy nem nézték meg az anyagokat, vagy 

nem tudták értelmezni. Én nem szeretnék mások idejével játszani. 

 

Andrejka Zombor: Én megnéztem az előző kiírásnál a beérkezett pályázatokat. Laikusként legalább két 

pályázati anyagot kifejezetten színvonalasnak tartottam, abból a két jelentkezőből lehetett volna 

választani. A mai napig nem kaptam indokot rá, hogy miért nem volt eredményes az előző pályázat. 

 

Lenkei György: Nem tudom, képviselőtársam melyiket két anyagot tartotta alkalmasnak, de egyszerűen 

komolytalan, értékelhetetlen munkák kerültek elénk. Például az egyik tele volt helyesírási hibákkal. A 

másik jelölt a gödi kötődésre azt válaszolta, hogy egyszer lement a Duna-partra, ilyen kivetnivalók 

mellett, hogyan is gondolhatnánk azt, hogy bármelyik személy alkalmas lett volna egy gödi színvonalas 

lap szerkesztőjének. 

 

Andrejka Zombor: Akár meg is szavazhatnám ezt az előterjesztést, csak reális esélyt nem látok rá, hogy 

találunk egy olyan személyt, aki megfelelő szakmai múlttal rendelkezik, és kifejezetten gödi kötődése 

lenne. 

 

Vajda Viktória képviselő elhagyta az üléstermet. 

 

Szilágyi László: Sosem lehet tudni, lehet valakinek még augusztus-szeptemberben volt állása, és most 

a válság miatt november-decemberben már nincsen. A piac így működik, de a lehetőséget meg kell adni 

és bizonyítani kell, hogy mi szeretnénk főszerkesztőt találni. Bízunk benne, hogy jó jelöltek fognak 

jelentkezni. 

 

Vajda Viktória képviselő visszatért az ülésterembe. 

 

Balogh Csaba: Alapvetően én is a pályázat kiírásának a híve vagyok. Amikor egyeztettem Szilágyi 

László képviselő úrral, akkor ő azt mondta, hogy azért nem szavazzák meg az előző jelölteket, mert 

megvan már az a személy, akit ők szeretnének, és örüljek neki annak, hogy nem fideszes, hanem az ő 

embere, úgyhogy innentől kezdve nem szeretnék részt venni ebben az egészben. 

 

Szilágyi László: Itt olyan vádak hangzottak el polgármester úrtól, amit nem is értek. Ha van olyan 

bizonyítéka, akkor az nyugodtan közzétehető. Ha lenne egy jelöltem, akkor már dolgozna ebben a 

munkakörben, vagy úgy alakítottam volna a történetet, hogy a Kft. (Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.) 

már felvette volna. De kijelentem, nekem nincsen jelöltem, majd a Képviselő-testület fog szavazni arról, 

hogy kit tart főszerkesztőnek alkalmasnak. 

 

Balogh Csaba: Azt ki tudod fejteni, hogy miért mondtad, hogy „ha lenne jelölted, azt a Kft-vel 

fölvetetted volna”? 

 

Szilágyi László: Nem szeretném kifejteni. 

 

Fülöp Zoltán: Számomra kiemelkedően a legszimpatikusabb az a gödi jelölt volt, aki a pályázati 

anyagban olyan mennyiségű helyesírási hibát vétett, ami egy komplett újságban sem megengedett. Tehát 

tényleg nem volt olyan jelölt, akire nyugodt lélekkel rá lehetett volna bízni ezt a feladatot. 
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Balogh Csaba: További hozzáfűznivaló, kérdés? Akkor kérem a képviselőket, hogy szavazzanak az 

előterjesztésről. 

 

A Képviselő-testület 7 „igen”, 4 „nem” és 1 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

311/2022. (XI. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

megállapítja, hogy a Gödi Körkép című városi közéleti magazin főszerkesztői feladatainak 

ellátása tárgyában kiírt pályázat korábban eredménytelenül zárult, erre tekintettel a határozat 

melléklete szerinti ismételt pályázati felhívást teszi közzé. 

 

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a pályázati eljárás további eredménytelensége esetén a pályázati 

felhívást, az abban szereplő dátumok megfelelő aktualizálásával folyamatosan közzétegye.  

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének „Tartalék 30. sora” 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal  

 

Melléklet a 311/2022. (XI. 24.) Ök. határozathoz:  

 

 

Ikt.sz.: … 

Göd Város Önkormányzata 

a Gödi Körkép című városi közéleti magazin kiadójaként 

 

pályázatot hirdet  

 

havonta megjelenő nyomtatott helyi magazin főszerkesztői feladatainak ellátására 

A jogviszony típusa: megbízási szerződés 

A jogviszony időtartama: határozatlan  

Megbízási díj: megegyezés szerint 

 

A főszerkesztői feladatellátás tervezett kezdete: 2023. február 1. 

A pályázat tárgya: 

A Gödi Körkép Göd Város Önkormányzatának havonta megjelenő városi közéleti magazinja. Egyik fő 

funkciója a lakosság kommunikációs szükségleteinek kiszolgálása; számukra hozzáférhetővé tenni a 

minket körülvevő világ legfontosabb információit. Politikai hovatartozás nélkül, tárgyilagosan mutatja 

be a helyi nyilvánosság aktuális ügyeit; többek között a társadalmi-, a kulturális-, az oktatási, a sport- és 

a vallási élet eseményeit. 

A kiíró olyan pályázatokat vár, amelyekben a pályázó leírja a Gödi Körkép tartalmára, illetve 

promóciójára és hatékony terjesztésére vonatkozó szakmai koncepcióját. A sikeres pályázat nemcsak 

nagy vonalakban, de részleteiben is – rovatok, sorozatok, interjúk stb. – bemutatja a pályázó 

elképzeléseit. 

A sikeres pályázóval az Önkormányzat határozatlan idejű megbízási szerződést köt.  
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A főszerkesztői feladatkörbe tartozó lényeges tevékenységek: 

− irányítja a Gödi Körkép című ingyenes önkormányzati magazin szerkesztői munkálatait; 

− ellátja az újság szerkesztésével, megjelentetésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat; 

− biztosítja, hogy a helyi lakosok korrekt, széleskörű tájékoztatást kapjanak a város életét 

meghatározó eseményekről és egyéb fontos tudnivalókról; 

− folyamatosan kapcsolatot tart az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeivel, 

vezetőivel, a város életében meghatározó intézményekkel, szervezetekkel; 

− felelős a témák kiválasztásáért, és a formailag minőségi újságírás biztosításáért. 

 

A főszerkesztővel kapcsolatos elvárások: 

− nyomtatott lapnál szerzett, legalább 5 éves újságírói gyakorlat; 

− tényleges lapszerkesztői technikai tudás; 

− megbízhatóság, igényesség, pontosság, nyitottság, önálló gondolkodásra való képesség; 

− csapatmunkára való alkalmasság. 

 

Előnyt jelent: 

− nyomtatott lapnál szerzett vezetői gyakorlat (főszerkesztő, felelős szerkesztő, főszerkesztő-

helyettes); 

− gödi helyismeret és kapcsolatrendszer. 

 

Pályázati feltételek: 

− teljes pályázati anyag beküldése; 

− büntetlen előélet; 

− cselekvőképesség, 

− MS Office és egyéb főszerkesztői feladat ellátása érdekében szükséges szoftverek felhasználói 

szintű ismerete. 

 

A pályázat részeként benyújtandó anyagok, iratok, igazolások: 

− szakmai önéletrajz; 

− iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata; 

− szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok másolata; 

− referenciamunkák: 

- 2 db referenciacikk szabadon választott témában (cikkenként legalább 3500 leütés 

hosszúságban); 

− főszerkesztői szakmai koncepció a lap működéséről, melynek tartalma: 

- állandó rovatok megjelölése, a lap szerkezetére vonatkozó elképzelések; 

- a lapban helyet kapó – arra érdemesnek tartott – témák megjelölése; 

- külalak-, design-elképzelések kifejtése, a lap szerkezetének;  

- műszaki tartalom megjelölése (papírminőség, terjedelem, karakterszám oldalanként); 

- 2 oldalas lapterv (Göd város honlapján fellelt hírek, események alapján); 

- szerkesztőségi igény megjelölése; 

− nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához, továbbá, hogy a 

pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek. 

 

A pályázatok benyújtásának módja 

A pályázatokat kérjük az alábbi elektronikus postacímre beküldeni: hr@god.hu  

A tárgy mezőben kérjük feltüntetni: Főszerkesztői pályázat - Gödi Körkép 

A pályázatok elektronikus beküldésének határideje: 2022. december 31. 23:59 óra. 
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Pályázati eljárás menete: 

A pályaművek beérkezése és értékelése után értesítjük a jelentkezőket. A kiértesített pályázóktól a 

benyújtott koncepció élő prezentációját fogjuk kérni, amit az önkormányzati vezetéssel történő 

elbeszélgetés követ.  

A pályázat elbírálásról szóló képviselő-testületi döntésről valamennyi pályázó értesítést kap.  

A pályázatok elbírálásának határideje: 2023. január 31.  

A nyertes nevét közzétesszük Göd város hivatalos honlapján (www.god.hu). 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Balogh Csaba polgármester ad a polgarmester@god.hu 

elérhetőségen. 

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

 

16) Kincsem Udvarház hasznosítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A Kincsem Udvarház 2018-ban valósult meg a Norvég Alapnak a pályázati forrásából. 

Anno a kivitelezés után jó pár tervezői hibára derült fény. Ennek ellenére lassan kezd kikupálódni az 

egész épület. Van egy-két funkció, amit meg kellene határoznia a Képviselő-testületnek, hogy tényleg 

ki legyen használva ez az ominózus helyiség. Ismételten felhívta a Norvég Alap a figyelmet arra, hogy 

egy kávézót ki kell alakítani, mivel anno nem megfelelő számú helyiség lett kialakítva. Annyit sikerült 

alkudni velük, hogy elégséges egy büfé kivitelezése. Üzemeltető, szolgáltató helyiségként pályáztatjuk 

meg az „U” alaknak a középső részén lévő helyiségeket. A Kincsem Udvarház bal oldalát kellene még 

hasznosítani valamilyen formában, de sokkal nehezebb megtalálni rá a megoldást, főleg fedezet nélkül. 

Azon a részen a padlózat nagyon nehezen takarítható, fűtés nincsen, az állapotát a beruházás előtti 

időszakhoz hasonlítanám. Viszont lakossági igények alapján merült fel az az ötlet, hogy közösségi 

irodákra lenne igény. A másik opció, hogy a Művelődési Házon belül egy játszóházat alakítsunk ki. Ez 

egy nagyon ideális koncepció lenne szerintem. Ezért is terjesztettem be, hogy tárgyaljunk róla, nézzük 

meg, mire van nyitottság a Képviselő-testület részéről, és legfeljebb visszahozzuk majd egy következő 

alkalomra. Az én véleményem, hogy írjunk ki egy pályázatot, ami alapján látni fogjuk, hogy melyik 

aspektusára van kereslet a vállalkozói oldalról. Egy ilyen párbeszédet szeretnék létrehozni, hogy a 

képviselőknek mi a véleménye, hogyan kezdeményezek beszélgetéseket vállalkozókkal. Ebben kérem 

a képviselők együttműködését. 

 

Fülöp Zoltán: A VKB tárgyalta az előterjesztést, meglehetősen alaposan. Az 512/2021. (IX. 30.) Ök. 

határozat kimondja, hogy a Kincsem Udvarház kávézója pályázati eljárás keretében kerüljön 

hasznosításra, tavaly szeptemberben felkértük a jegyzőt, a pályázati felhívást készítse el, és jóváhagyás 

céljából terjessze a Képviselő-testület elé. Ez az elmúlt egy évben nem történt meg. Egy évvel később, 

a 183/2022. (IX. 1.) Ök. határozatunkban úgy döntöttünk, hogy a Norvég Alap forrásának az összegét a 

Hesp emlékszoba és a Kincsem emlékhelyterem fűtőberendezésének kialakítására biztosítja. A 

Bizottság (VKB) talált az elterjesztésben néhány pontatlanságot. Nem teljesen jól láttuk át azt, hogy 

melyik terület kihez tartozna, és mi lenne a lényege, ezért nem tudtuk támogatni a javaslatot. 

 

dr. Pintér György: Egy újabb hiányos anyag. Kaptunk most az ülés kezdete előtt egy kiegészítést az 

anyaghoz, egy TESZ-es költségvetést. De nem tudjuk, hogy a TESZ el tudja-e látni munkaidőben, 

hiszen, ha el tudja látni, akkor megkapta rá a finanszírozást, erre nem tért ki az előterjesztés. Kérdés, 

hogy lenne-e érdemi jelentkező a déli oldalra, és jó lenne egy hozzávetőleges számítást látni arra, hogy 

az összes költség mennyibe kerülne, és abból mennyi lesz az, amit szeretnénk áthárítani a vállalkozóra. 

Ezt nem tartom rossz iránynak, tehát nem erről szól a dolog. Ahogy látom, a Kincsem (Udvarház) déli 

oldal tekintetében pedig erősebben vállalkozói kivitelezésbe és hasznosításba kerülne, ezt kellene leírni. 

 

Balogh Csaba: A legjobb az lenne, ha most átkereteznénk ezt a határozatot, mindenképpen érdemes lesz 

ezt is benyújtani Pest Megye Önkormányzatához. Határozzuk most meg, hogy melyek azok a funkciók, 

amiket tud támogatni a Képviselő-testület. A Hivatallal azokhoz a tételekhez dolgozzuk ki a 

számításokat, hogy milyen költségek merülhetnek fel, és a következő ülésre már úgy hoznánk be, hogy 
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a benyújtandó csomagba belekerülhessen. Így tudjuk elérni azt, hogy az átalakítások nekünk kevesebbe 

kerüljenek, de mégis a vállalkozótól egy korrekt bérleti díjat tudjunk beszedni. 

 

dr. Pintér György: Ez azért lényegesen komplexebb. 

 

Fülöp Zoltán: Egyetértek azzal, hogy az egész tervre vonatkozóan találjunk ki egy koncepciót. A már 

említett 512/2021. (IX. 30.) Ök. határozat útmutatásával, a kialakított kávézó helyzetét rendezni kell, 

hogy megfeleljen a követelményeknek. Olyan vállalkozó kell, aki a padlóburkolatot is rendbe teszi. Ki 

kell találni azt is, hogy mennyi területet adunk át nekik, mert a jelenlegi hely mérete nem elegendő 

mondjuk a fogyasztásra. 

 

Balogh Csaba: Nekem úgy rémlik, egy tájékoztatásban mi már jeleztük, hogy a hatósággal egyeztetések 

szükségesek, mert a kávézó nem tud kialakulni, mert egy komoly beruházás kellett volna a 

mosdóhelyiségek kialakítása kapcsán is. Szerintem közelítsük meg a potenciálisan elképzelhető ötletek 

alapján. 

 

dr. Pintér György: Nehéz végiggondolni úgy a helyzetet, hogy az érintett, a Művelődési Ház nincs jelen. 

Őket is be kellene vonni a koncepcióváltáshoz, és velük együtt kidolgozni. 

 

Balogh Csaba: Én azt a koncepciót javaslom, hogy első nekifutásra merjünk nagyot álmodni a játszótér 

kialakításához, a közösségi iroda és a büfé tekintetében. Legyen egy tervünk arra, hogy milyen 

átalakítások kellenek és erre kérjünk támogatást. Van-e arra kifogás, hogy játszóházi irodahelyiség és 

büféüzemeltetéssel kezdjük el előkészíteni a pályázatot? Akkor legyen egy pontos határozati javaslat, 

nem a feladatok elvégzését rendeli meg, hanem a beruházáshoz szükséges építési feladatok felmérését 

kérjük a Hivataltól, és nem megrendeljük, hanem a felmérését kérjük. A további feladatok elvégzésének 

felmérését rendeljük meg. A koncepcióról szeretném, ha egy állásfoglalása lenne. Akkor az ezen 

munkálatok elvégzéséhez szövegrészt, pedig ki is húzzuk a végéig. Van-e kifogás ezzel kapcsolatban? 

Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

A Képviselő-testület 9 „igen”, 3 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

312/2022. (XI. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal nyilvántartásába Göd belterület 2690/11 hrsz. alatt 

felvett „Kivett gazdasági épület, udvar megjelölésű”, természetben 2131 Göd, Kincsem park 2. 

szám alatti Kincsem Udvarházban kávézó + raktár, közösségi tér, játszóház funkciók 

kialakításához szükséges további feladatok elvégzéséhez 

 

a) felkéri a Hivatalt, hogy az alábbi műszaki beruházáshoz szükséges építési feladatokat mérje 

fel:  

 

- Bringapont ajtó csere és javítások. 

- Fal építése (20 m2) szigeteléssel, festéssel és ajtó beépítése a közösségi iroda és játszótér 

közé. 

- A mennyezet burkolása fával (15-ös deszka) szigeteléssel. 

- Falak tisztasági festése (irodában és játszóházban). 

- Tető-tartószerkezet és mennyezet lazúrozása. 

- Almérők kiépítése (villany, víz). 

- Villanyszerelési feladatok. 

 

b) felkéri a Hivatalt, hogy az alábbi karbantartási feladatokat mérje fel:  

 

- Világítótestek cseréje. 
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- Egyéb elektromos meghibásodások javítása. 

- Csapcserék, WC-tartályok karbantartása. 

- Zárak, kilincsek cseréje. 

- Tisztasági festés (szociális helyiségek, játszótér, büfé és környezete). 

- Egyéb festések elhasználódás szerint. 

 

A fenti feladatok elvégzésének célja, hogy az épületben kávézó + raktár, közösségi tér és játszóház 

kerüljön kialakításra és kialakítást követően ezen helyiségek üzemeltetésére, bérletére az 

Önkormányzat pályázatot írjon ki. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 
17) Központi orvosi ügyeleti ellátáshoz fedezet biztosítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A Kistérségi (Dunakeszi Kistérségi Társulás) ülésen merült fel, hogy az Emergency Kft. 

ellehetetlenülésre hivatkozva felmondja a szerződést, mert az orvosi költségek annyira magasak lettek 

az utóbbi időben, hogy nem tudja a továbbiakban vállalni. Nem közbeszerzés-köteles az ilyen célú 

beszerzés, de a meglévőt nem tudjuk módosítani, ezáltal muszáj egy új eljárást lebonyolítani. Arra kérem 

a testületet, hatalmazzuk fel a Kistérséget erre, és a szükséges fedezetet biztosítsuk. Viszont beleraktuk 

a szerződésbe azt a lábjegyzetet, amennyiben életbe lép az a törvénymódosítás, és a mentők át fogják 

venni ezt a feladatot, akkor természetesen azonnal fel tudjuk mondani a szerződést a vállalkozóval. 

 

Fülöp Zoltán képviselő elhagyta az üléstermet. 

 

Lenkei György: Információim szerint 2023 közepén kerülne át a mentősökhöz ez a kör, de még ez sem 

egy biztos dolog. Természetesen a Bizottság (SZELB) támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy 

hangsúlyozottan hívjuk fel a vállalkozó figyelmét arra, hogy orvos legyen az ügyeletben, mert sajnos 

volt olyan eset, amikor nem volt. Ezt ellenőrizni is fogjuk. 

 

dr. Pintér György: Támogatta a Bizottság (PEKJB) magát az előterjesztést. A kérdés viszont az, hogy 

november 30-ával lejár-e az Emergency-nek a szerződése, vagy nem? A szóhasználat miatt merült ez 

fel, mert kiegészítő támogatás, az az állami finanszírozás mellé szükséges, és újabb kiegészítő 

támogatásként sem írhatjuk át. 

 

Fülöp Zoltán képviselő visszatért az ülésterembe. 

 

Balogh Csaba: Akkor mi legyen az átfogalmazása? 

 

dr. Pintér György: Összesen ennyit, például. 

 

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

szavazzanak.  

 

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

 

313/2022. (XI. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

  

úgy dönt, hogy a Dunakeszi Kistérségi Társulás részére az  orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátására 

irányuló beszerzési eljárás keretében történő szerződéskötés és az orvosi ügyeleti ellátás – mint 

kötelező önkormányzati feladat – ellátása érdekében, 2022. december 1-jétől összesen bruttó 

1.438.188-Ft/hó összegű támogatást folyósít, amelyet minden hónap 10. napjáig az Önkormányzat 
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köteles a Társulás folyószámlájára átutalással teljesíteni abból a célból, hogy a Társulás ezen 

összegből finanszírozza az orvosi ügyeleti szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés alapján a 

NEAK finanszírozásán felül fizetendő kiegészítő díjat.   

  

Az orvosi ügyelet megszervezését orvosi jelenlét mellett kéri biztosítani.  

  

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének feladattal nem terhelt tartalék, 

illetve Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezni szükséges  

  

Felelős: polgármester  

Hivatali felelős: jegyző  

Határidő: azonnal  

 

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

módosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Korábban már volt napirenden az ügy, a Telekom (Magyar Telekom Távközlési 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság) bérli most a helyet, a szerződés aláírásához szükséges a 

Képviselő-testület hozzájárulása. 

 

dr. Pintér György: A Bizottság (PEKJB) javaslata havonta 160.000 forint plusz áfa. 

 

Balogh Csaba: Illetve, ha jól emlékszem, belekerült a rezsiköltség ezen felül. 

 

dr. Pintér György: Igen. 

 

Balogh Csaba: Ezt a módosítót természetesen befogadom. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

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

 

314/2022. (XI. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

megvizsgálta a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal 2016. 

május 13-án kötött és 2019. október 09-én módosított bérleti szerződés újabb módosítására 

vonatkozó kérelmét és a 226/2022. (IX. 29.) számú határozat alapján elkészíttetett értékbecslő 

szakvélemény alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Göd Város Önkormányzatának tulajdonát képező 2131 Göd, Pesti út 81. sz. alatt található 206/A 

helyrajzi számú társasház tetőterében található 45,86 m2, valamint 6,98 m2 alapterületű 

helyiségeket fejállomás beltéri egységeinek üzemeltetése céljára Göd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 23/2018. (VII. 4.) önkormányzati rendeletének 44. § (3) bekezdése alapján 

további 4+1 évre bérbe adja a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság (adószám: 10773381-2-44, statisztikai számjel: 10773381-6110-114-01, 

cégjegyzékszám: 01-10-041928, székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) részére. A bérleti 

díjat 160.000 Ft+Áfa/hó összegben állapítja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: a Képviselő-testület soron következő munkaterv szerinti ülése 

 

Melléklet a 314/2022. (XI. 24.) Ök. határozathoz: 
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Bérleti szerződés 2. számú módosítása 

 

amely létrejött egyrészről Göd Város Önkormányzata (székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81., 

nyilvántartó hatóság neve: Magyar Államkincstár, nyilvántartási száma (törzskönyvi azonosító): 

731102., statisztikai számjele: 15731106-8411-321-13., adószáma: 15731106-2-13., képviseli: 

Balogh Csaba polgármester), mint bérbeadó – a továbbiakban: bérbeadó – 

másrészről a(z) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36., cégjegyzékszáma: 01 10 041928. – Fővárosi 

Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 10773381-2-44., statisztikai számjele: 10773381-6110-114-

01., képviseli: ……………..…..… és ………………., a képviselet módja: együttes), mint bérlő – a 

továbbiakban: bérlő – között az alább megjelölt helyen és időben a következő tartalommal: 

 

1. A felek a közöttük Budapesten, 2022. június 20. napján létrejött, a GÖD belterület 206/A 

hrsz.-ú, természetben 2131 GÖD, Pesti út 81. szám alatti ingatlan tetőterében található 45.86 

m2 és 6.98 m2 alapterületű helyiségekre vonatkozó Budapesten, 2019. október 9. napján első 

ízben módosított bérleti szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

2. A szerződés II. pontja a következők szerint módosul: 

A felek a bérleti szerződés időtartamát 2022. december 1. napjától 2025. november 30. 

napjáig meghosszabbítják. 

A felek a lejárat előtt hat hónappal közösen egyeztetik a tovább bérlés feltételeit. 

3. A szerződés IV. 1. pontja a következők szerint módosul: 

A bérleti díj összege: 160.000,- Ft, azaz egyszázhatvanezer forint / hó 

A bérlő 2022. december 1. napjától kezdődően minden hónap .............. napjáig előre 160.000,- 

forint bérleti díjat köteles megfizetni a bérbeadónak. A bérbeadó jogosult arra, hogy 

évenként – első ízben 2023. július 1. napjától – a hivatalosan megállapított inflációs rátának 

megfelelően módosítsa a fizetendő havi bérleti díj összegét. 

4. Az alapszerződés 1. számú szerződésmódosításban és ezen szerződésmódosításban nem 

érintett rendelkezései változatlanul érvényben és hatályban maradnak. 

 

A felek a jelen szerződésmódosítást elolvasás, és tartalmának megértése után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 

Göd, 2022. …. Budapest, 2022. …. 

 

…………………………… 

Göd Város Önkormányzata 

bérbeadó képviseletében 

Balogh Csaba polgármester 

…………………………… 

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság 

bérlő képviseletében 

… és … 

 

19) 2023. évi állami ünnepségek tervezete és tájékoztatás az egyéb önkormányzati 

rendezvényekről  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Mindig ilyenkor aktuális, hogy a következő évet betervezzük. Idén minimálisra vettük a 

terveket, amennyiben a költségvetés elfogadása meglesz, utána tudjuk az opcionálisabb dolgokat 

tervezni. Van-e kérdés, hozzáfűznivaló? Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

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

 

315/2022. (XI. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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elfogadja az előterjesztés mellékletét képező tájékoztatást a 2023. évre tervezett állami 

rendezvényekről és önkormányzati díjak átadásáról, valamint úgy dönt, hogy 2023. évben a 

melléklet szerinti hivatalos ünnepségeket tartja meg. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester, Tóth János jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

Melléklet a 315/2022. (XI. 24.) Ök. határozathoz: 

 

Dátum 
Rendezvény 

megnevezése 
Helyszín Egyéb információ 

Állami ünnepekhez, megemlékezésekhez kapcsolódó rendezvények 

2023. január 21.  

szombat 16 óra 
Magyar Kultúra Napja JAMH 

Előadások, Fúvószenekar, Gaude-kórus, Év 

pedagógusa és egyéb díjak átadása 

2023. február 25. 

szombat 16 óra 

Kommunizmus 

Áldozatainak Emléknapja 
JAMH 

Előadás, szónoklat, Németh László Iskola 

közreműködésével 

2023. március 15.  

szerda 10 óra 

1848-49-es forradalom és 

szabadságharc emléknapja 

JAMH, 

Kossuth tér 

Előadás, szónoklat, koszorúzás, Huzella Tivadar 

Általános Iskola közreműködésével, Pro Vigilantia 

díj átadása 

2023. április 14.  

péntek 17 óra 
Holokauszt Emléknap 

JAMH, Jácint 

utcai temető 
Előadás, szónoklat 

2023. május 1.       

 hétfő 10 óra 
Majális 

Alsógödi 

Duna-part 
Koncertek, Gödi Gyermekekért Díj 

2023. május 1.   

hétfő 
Kóczán Mór díj átadása 

Alsógödi 

Duna-part 
Serlegek, oklevelek, ajándékcsomagok 

2023. június 4.  

vasárnap 10 óra 

Nemzeti Összetartozás 

Napja 
Várdomb 

Németh László Általános Iskola 

közreműködésével 

2023. június 13.   

kedd 
Védőnők Napja 

Több 

helyszín 
Virágcsokrok, ajándékcsomagok 

2023. július 1.  

szombat 
Semmelweis Nap JAMH 

Gödi Polgárok Egészségéért díj átadása (oklevelek, 

emlékérmek, komolyzenei közreműködők) 

2023. július 6.  

csütörtök 
Köztisztviselők Napja Díszterem Göd Város Szolgálatáért Díj átadása 

2023. augusztus 20. 

vasárnap 16 óra 
Szent István Nap Feneketlen-tó Koncertek, tűz- és fényjáték, Pro Urbe Díj átadása 

2023. október 6.  

péntek 17 óra 

Aradi Vértanúk 

Emléknapja 
Kijelölt utca 

Emlékkő állítás, avató ünnepség, koszorúzás, 

Huzella Tivadar Általános Iskola 

közreműködésével 

2023. október 23. 

hétfő 10 óra 
1956-os Emléknap 

JAMH, Petőfi 

tér 

Előadások, Iván-Kovács szobor megkoszorúzása, 

Huzella Tivadar Iskola közreműködésével 

2023. november 10.  

péntek 
Salkaházi Sára-díj átadása JAMH Oklevél, zenei közreműködők 

 

A rendezvények helyszíne és időpontjai változhatnak. 

 

Szünet. 

20) Gázelosztó vezeték ingyenes átadás-átvételéről 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
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Fülöp Zoltán, Hives Gábor, Lőrincz László és Szilágyi László képviselők nincsenek jelen az 

ülésteremben. 

 

Balogh Csaba: Ez egy régóta megörökölt dolog, aminél egy jogi vitába keveredtünk. Egy megfelelő 

megoldást kellett találni arra, hogy ne kelljen plusz áfát fizetnünk az átadásért. Nagyon szépen 

köszönöm dr. Nyitrai Juditnak (ügyvéd), hogy segített megtalálni a megfejtést. Ez egy technikai 

elfogadás, kérem a képviselőket szavazzanak. 

 

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

 

316/2022. (XI. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy Göd Város Önkormányzata és a TIGÁZ DSO között 210102-DF-1.7.3/016-0-18 

szám alatt 2018.08.30. napján létrejött együttműködési megállapodás módosítását elfogadja 

abból a célból, hogy a megállapodásban rögzített gázközmű átadására a közúti közlekedésről 

szóló 1988. évi I. tv. 29/E. § (7) bekezdése alapján ingyenesen, a törvény erejénél fogva kerüljön 

sor. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a módosító megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 316/2022. (XI. 24.) Ök. határozatához:  
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21) Javaslat a közvilágítási hálózat korszerűsítésével kapcsolatban 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Fülöp Zoltán képviselő visszatért az ülésterembe. 

 

Virok-Ujlaki Anikó: Az előző testületi ülésen hozott döntés alapján előkészítettük a közvilágítási 

hálózat korszerűsítésére vonatkozó javaslatainkat. Alapvetően ez három megoldási javaslatot jelent. Az 

egyik, hogy pályázati forrást keresünk, a másik opció, hogy az Önkormányzat saját beruházása alapján 

vállalja a költségeket, esetleg banki hitelfelvétellel vagy ESCO-val valósítja meg. Ezeknek a 

lehetőségeknek az előnyeit, hátrányait elég hosszasan leírtuk az előterjesztésben. Összességében a 

villamosenergia-felhasználás közel 60%-át teszi ki a közvilágítás. Tehát ez egy jelentős tétel, hogyha a 

teljes hálózat korszerűsítése megtörténne, hozzávetőlegesen 1-1,5 milliárd forint körüli költségről 

beszélhetünk. Ezt az összeget még növelheti, ha például intelligens lámpatestek kerülnének 

felhelyezésre vagy átépítésre. Jogi és közbeszerzési szempontok szerinti kidolgozásra van szükség. 

Alapvetően arra tettünk javaslatot, hogy a 2018-ban elkészült közvilágítási hálózatfelmérés 

aktualizálására kérjünk indikatív ajánlatot. Ezt követően majd az indikatív ajánlat ismeretében újra 

beterjesztjük a Képviselő-testület elé, a következő ülésen esetlegesen, ha addig sikerülne a jogi és egyéb 

közbeszerzési, műszaki szempontokat is kidolgozni, akkor akár ez alapján dönthetne a testület, hogy a 

megoldási lehetőségek közül melyiket választja. 

 

Hives Gábor, Lőrincz László és Szilágyi László képviselők visszatértek az ülésterembe. 

 

Fülöp Zoltán: Nem emlékszem egészen pontosan jegyzet nélkül a VKB módosítására, alapvetően 

támogattuk. 

 

Virok-Ujlaki Anikó: A javaslat az volt, hogy közbeszerzési és műszaki szempontok 

figyelembevételével. Ezt egészítette ki a Bizottság úgy, hogy „Göd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy a 2018. évben elkészült közvilágítási- 

hálózati felmérés aktualizálására kérjen be indikatív ajánlatot a szabványos korszerűsítésnek megfelelő 

közbeszerzési, jogi és műszaki tartalom összeállítása érdekében, és azt terjessze be a Képviselő-testület 

soron következő ülésére.” 

 

Fülöp Zoltán: Annyival egészítettük ki, hogy nemcsak a műszaki, hanem a jogi feltételek kidolgozása 

is szükséges. A Bizottságban az úgynevezett ESCO konstrukció körül ment egy kis beszélgetés, annak 

lehetőségeiről és kockázatairól, és ezért kértük a jogi körülményeknek a körbejárását. 

 

dr. Pintér György: Annyival egészíteném ki az elhangzottakat, senki számára sem kétséges, hogy egy 

korszerűbb, jobb megvilágítást adó eszköz jelentős előrelépés lenne. Ugyanakkor ahhoz, hogy ekkorát 

lépjünk, az Önkormányzatnak kell, hogy legyen szabad felhasználású forrása, vagy hitelt veszünk fel. 

Illetve a harmadik az ESCO változat, ez a jogi rész azért került be emlékezetem szerint, mert a 

hitelfelvétel, illetve az ESCO is egy kormányköteles döntés. 

 

Szilágyi László: Amennyiben gondolunk egy kicsit a jövőre, akkor mindenféleképpen át kell állnunk a 

LED-es technológiára, azzal egy 50%-os energiamegtakarítást lehet elérni. 

 

Balogh Csaba: Van-e kérdés? A jogi szó kiegészítéssel kérem a képviselőket, hogy szavazzanak a 

határozatról.  

 

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

 

317/2022. (XI. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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úgy dönt, felkéri a polgármestert, hogy a 2018. évben elkészült közvilágítási hálózati felmérés 

aktualizálásra kérjen be indikatív ajánlatot a szabványos korszerűsítésnek megfelelő 

közbeszerzési, jogi és műszaki tartalom összeállítása érdekében és azt terjessze be a Képviselő-

testület soron következő ülésére.  

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

22) Javaslat a „Göd, Rákóczi Ferenc utca 52-54. sz. ingatlanok előtti áteresz cseréje” tárgyú 

beszerzési eljárás lezárására 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Virok-Ujlaki Anikó: Erre az ajánlati felhívásra egy darab ajánlat érkezett. Legjobb ajánlattevő a 

SZEMPER PLUSZ Kft, ajánlati ára bruttó 2.777.223 forint. A Pénzügyi Bizottság javasolta a szerződés 

megkötését a nyertes ajánlattevővel. A Képviselő-testületet kérjük a forrás biztosítására, illetve a 

polgármester úr felhatalmazását a szerződéskötésre. 

 

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

 

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

 

318/2022. (XI. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a „Göd, Rákóczi Ferenc utca 52-54. sz. ingatlanok előtti áteresz cseréje” tárgyú 

beszerzésben a bruttó 2.777.223,- Ft összegű ajánlatot elfogadja és felhatalmazza a polgármestert 

a szerződés megkötésére SZEMPER PLUSZ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (1152 

Budapest, Aporháza utca 13., adószáma: 10989373-2-42., képviseli: Szabó Tamás ügyvezető) 

nyertes ajánlattevővel. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés Tartalék előirányzat Meglévő vízelvezető 

rendszerek rekonstrukciója 17. soráról bruttó 2.777.223,- Ft. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

  

23) Javaslat Pest Megye Önkormányzatával kötött támogatási szerződések módosítására  

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Virok-Ujlaki Anikó: A Pénzügyi Bizottság a szeptemberi ülésén úgy határozott, hogy Pest Megye 

Önkormányzata által támogatott polgári védelmi eszközbeszerzések, illetve polgári védelmi 

eszközbeszerzések kapcsán eredménytelennek minősíti a beszerzési eljárást, mert az ajánlattevők 

ajánlati ára meghaladta a rendelkezésre álló fedezet mértékét, és felkérte a Beruházási Osztályt, hogy 

vegyük fel a kapcsolatot a Katasztrófavédelem illetékes vezetőjével, hogy mi az a minimumfelszerelés, 

amire szükség van a polgári védelmi szolgálathoz. A Katasztrófavédelem úgy tájékoztatott minket, hogy 

nincs egy meghatározott minimumfelszerelés, hanem az Önkormányzat saját hatásköre, hogy mit rendel 

meg. Ezért javaslatot tettünk ahhoz, hogy eredményes legyen ez a beszerzési eljárás, a két támogatási 

szerződésnek a tartalmi módosítására. Alapvetően egy keretösszeg kerülne meghatározásra, egy 

minimumdarabszámmal. Fel van sorolva a határozatban, hogy milyen eszközbeszerzésekre tettünk 

javaslatot, illetve a határidőt szeretnénk meghosszabbítani május 31-ig, hogy addig le tudjuk bonyolítani 

ezeket a beszerzési eljárásokat, és fel kell vennünk Pest Megyével (Önkormányzata) a kapcsolatot, mert 
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ezt idén december 31-ig kellett volna megvalósítani, de a sikertelen beszerzési eljárások miatt ez így 

már nem lehetséges, úgyhogy ezt szeretnénk elfogadtatni. 

 

Balogh Csaba: Van-e kérdés, hozzáfűznivaló? 

 

dr. Pintér György: A Bizottság (PEKJB) javasolta elfogadni. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

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

 

319/2022. (XI. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy kezdeményezi a Pest Megye Önkormányzatával 2022. március 16. napján kötött 

175-4/2022. és a 175-5/2022. számú Támogatási szerződések módosítását. 

 

1. „Göd Város Önkormányzata részére polgári védelmi eszközök beszerzése” tárgyú támogatási 

szerződés alapján beszerzendő eszközök: 

 

Megnevezés           minimum db szám 

Tornaszőnyeg 30  

Takaró 60 

Megafon/hordozható 5 

Gázérzékelő kézi 1 

Kézi adóvevők 6 

Tölthető kézi lámpa 6 

Benzinmotoros áramfejlesztő 1 

Mobilgarázs az eszközök tárolására 1 

Keretösszeg: 6.850.000,- Ft. 

 

2. „Göd Város Önkormányzata részére munkabiztonsági felszerelések beszerzése” tárgyú 

támogatási szerződés alapján beszerzendő védőfelszerelések: 

 

Megnevezés           minimum db szám 

Védősisak 50 

Jól láthatósági esőköpeny 50 

Láthatósági mellény 50 

Gumicsizma 50 

Kesztyű 50 

Keretösszeg: 3.000.000,- Ft. 

 

A megvalósítási határidőket javasoljuk 2023.05.31-re módosítani.  

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

24) Döntés az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) készítésének megindításáról 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
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Balogh Csaba: Nyertünk egy pályázatot, ami kötelez minket arra, hogy ezt a tervet elkészíttessük, és 

szükséges elindítani. Az eljárások folyamatosan változnak, jelenleg még nem tudjuk, hogyan fog 

megvalósulni, de fontos, hogy el tudjuk kezdeni a munkát. 

 

dr. Pintér György: Emlékezetem szerint úgy biztosítunk rá anyagi fedezetet, hogy nem határoztuk meg 

az összeget. Javaslatunk a fedezetre, a HÉSZ keretösszeg tartaléksoron bruttó 9 millió forintot biztosít 

a testület.  

 

Balogh Csaba: A kiegészítést befogadom, miszerint a HÉSZ keretösszeg, tartalék sor után 9 millió forint 

a mérték a maximalizálása. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

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

 

320/2022. (XI. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

Göd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) készítése kapcsán az alábbi 

döntéseket hozza:  

 

1. Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Göd Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) elkészítéséhez, és a településtervek tartalmáról, 

elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján az eljárás 

lefolytatásához. 

2. A tervezési munkák tekintetében a Költségvetésben biztosítja az anyagi fedezetet és 

hozzájárul a beszerzési eljárás megindításához. 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ITS költségeinek utólagos finanszírozására egyedi 

támogatási kérelmet nyújtson be Pest Megye Önkormányzatához. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés: HÉSZ keretösszeg, tartalék sorról 

legfeljebb bruttó 9.000.000,- Ft. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

25) A közterületek használatáról szóló helyi rendelet módosításának eltérő szöveggel történő 

hatálybalépése 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Ez egy sürgősséggel beadott előterjesztés lenne a részünkről. Mivel visszajelzett a 

Lime Technology Kft., készen áll az indulásra, viszont jelezte, hogy irreálisan magas árat kér az 

Önkormányzat. A leadott anyagba bevágtam a Kft. e-mailjét, amiben kifejtik, hogy ez egyáltalán nem 

fenntartható és magasan veszteséges lenne számukra. Annyit mondanék még elöljáróban 

összehasonlításképp, Dunakeszi könnyű közlekedési pontok alapján díjaztatja, de ott csak 15 pont van, 

míg Gödön 24 pontunk van, így magasabb összeggel számolhatunk. Letették a javaslatukat, rollerenként 

700 forintot tudnának elképzelni, vagy könnyű közlekedési pontonként 60.000 forint. A mi 

javaslatunkban úgy szerepel, hogy a rollerek száma alapján levőt kivennénk, maradna a könnyű 

közlekedési pont, ami 60.000 forint/év. 

 

dr. Pintér György: Tisztelettel szeretném megkérdezni, hogy az elmúlt időszakra vonatkozó 

díjkiszabásból mennyi pénz folyt be eddig? Mert egyelőre csak azt látom, hogy az előterjesztésekben 

folyamatosan a cég által kértek jelennek meg. Önálló véleménnyel nem találkozunk a Hivatal, vagy az 

előterjesztő részéről. 
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dr. Kármán Gábor: Még nem került visszaküldésre az a szerződéstervezet, amit kiküldtünk a 

kompenzációról. De nem lépett még hatályba a rendelet, így a többi díjfizetési kötelezettség még nem 

aktuális, december elsején lépne hatályba a rendelet, viszont arra is tettünk egy javaslatot, hogy egy 

hónappal tolódjon el a lebonyolítás miatt. 

 

Fülöp Zoltán: Én azt gondolom, ha a cég bármit szeretne alkudni, akkor legalább hajlandóságot 

mutasson, és a korábbi időszakra vonatkozó díjat fizesse be. 

 

Szilágyi László: Dunakeszin mennyit fizet a cég, és ahhoz képest Gödön mennyi lesz a várható bevétel? 

 

dr. Kármán Gábor: Dunakeszi esetében 990.000 forint a kiszámolt összeg a 15 közlekedési pontra. Göd 

tekintetében pedig 24 pontról beszélünk. Az általuk javasolt 60.000 forintos díjtétellel felszorozva, 

1.440.000 forint lenne. 

 

dr. Pintér György: Akkor tárgyalja majd a testület, amikor befizette ezt a bizonyos összeget. 

 

Hlavács Judit: Ahogy látom, elég jó a kihasználtsága a városunkban ezeknek az elektromos rollereknek. 

Én szívesen támogatom ezt a 60.000 forintos javaslatot is, főleg annak függvényében, hogy még 

Dunakeszinél is bőven több bevételhez jutunk. 

 

Szilágyi László: Az a kérdésem, hogy ennek a mértéknek a változtatására milyen időközönként van 

lehetőségünk? Amennyiben a későbbiekben úgy döntünk, hogy emelni szeretnénk az árat, akkor ezt 

megtehetjük? Másrészről pedig azt gondolom, van a céggel egy megállapodásunk, szerintem ki is fizetik 

majd ezt a kompenzációt. 

 

dr. Kármán Gábor: Lehet emelni év közben, de arra kell figyelni, hogy a 30 napos felkészülési időt meg 

kell hagyni nekik.  

 

dr. Pintér György: Nekem az a javaslatom, hogy most ne nyúljunk a feltételekhez. Ha befizeti ezt a pénzt 

és fenntartja az igényét a csökkentésre, utána majd a későbbiekben beszélhetünk róla. Valamiféle ráutaló 

magatartást mutasson a Kft. az együttműködésre. 

 

Lőrincz László képviselő elhagyta az üléstermet. 

 

dr. Kármán Gábor: Erre van lehetőség, viszont akkor arra kérném a Képviselő-testületet, hogy a 

hatálybalépés időpontját egy hónappal tolják el, az benne van ugyanúgy a javaslatunkban. Mert 

december elsejétől hatályba lép a rendelet, és onnantól kezdve nem jogkövető a magatartás. 

 

Balogh Csaba: Tegnap volt a céggel egy egyeztetés, utalni valószínűleg már csak januárban fognak 

tudni. Amennyiben már decembertől hatályos lesz a rendelet, akkor valószínűleg úgy döntenek, hogy 

mivel nem tudják teljesíteni az igényeket, ennyire megugrik árban számukra ez a szolgáltatás, akkor 

egyszerűen kivonulnak egyik napról a másikra, és akkor nem fognak fizetni semmit. Hadd 

emlékeztessem a képviselőket arra, hogy a felajánlás a cégtől érkezett, ez eleve egy kedves gesztus volt 

a részükről, de nem tudjuk kötelezni őket és behajtani rajtuk utólagosan az igényeinket. 

 

Szilágyi László: Szerintem induljunk el úgy, hogy legyen egy alacsonyabb összeg megállapítva, és év 

közben kérjük őket egy magasabb díjbefizetésre az Önkormányzat részére.  

 

Lőrincz László képviselő visszatért az ülésterembe. 

 

dr. Pintér György: Ha már csökkenteni szeretne a testület, akkor azt javaslom, hogy csak az egyikhez 

nyúljon hozzá. 

 

Balogh Csaba: Ez módosító javaslat? 
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dr. Pintér György: Igen. 

 

Balogh Csaba: Én ezt megszavaztatnám, mert az összehasonlítás más településekkel egy teljesen korrekt 

hozzáállás. Ráadásul figyelek arra a részletre, hogy helyi alvállalkozójuk van, ami plusz előny a 

városnak. Én nem kockáztatnék túl sokat. Szilágyi László képviselő javaslata szerintem teljesen 

elfogadható. 

 

Balogh Csaba: A rollerenkénti ár darabonként, az maradjon benne?  

 

dr. Pintér György: Nem, az essen ki, és maradjon meg a 100.000 forint. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak erről a módosító indítványról. 

 

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

 

321/2022. (XI. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

elfogadta azon módosító indítványt, miszerint a „közterületek használatáról szóló 

16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2022. (X. 28.) 

önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről” szóló rendelet-

tervezet 3. §-a az alábbi szöveggel kerüljön végszavazásra: 

 

„Nem lép hatályba a közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 24/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. 

pontjának 18. Könnyű közlekedési eszköz kölcsönbe (bérbe-) adása sora.” 
 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
 

Balogh Csaba: A rendelet-tervezetet úgy kellene elfogadni egyben, hogy a 100.000 forint megmarad a 

depópontokra, és kikerül a könnyű közlekedési eszköz kölcsönbe (bérbe-) adása sor, egy hónapos 

csúsztatással. Kérem, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen, 1 „tartózkodik” szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

28/2022. (...) önkormányzati rendelete  

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

szóló 24/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről 

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. § 

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

24/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.  
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2. § 

Nem lép hatályba a közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 24/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet 8. §-a. 

3. § 

Nem lép hatályba a közterületek használatáról szóló 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 24/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjának 18. Könnyű 

közlekedési eszköz kölcsönbe (bérbe-) adása sora.  

4. § 

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

 

Balogh Csaba  

polgármester  
Tóth János  

jegyző  
 

Egyebek I. - Tájékoztatás a SAMSUNG SDI Magyarországgal folytatott egyeztetésekről  

Előterjesztő: Fülöp Zoltán VKB elnök  

 

Fülöp Zoltán: A Képviselő-testületnek egy összefoglalót küldtem arról, hogy az utóbbi időben milyen 

megbeszélések történtek. A tárgyalásokon Szilágyi László alpolgármester úr, illetve Gyöngyössy 

Kálmán önkormányzati tanácsadó is részt vett. Átbeszéltük a különböző rendkívüli eseményekkel 

kapcsolatos tájékoztatásokat, a zajterhelést, illetve a Samsung egyéb zavaró hatásait. Lassan és nehezen 

halad a dolog, de próbálunk valamelyest beszélőviszonyban maradni a céggel, egyelőre itt tartunk. 

Próbálunk valami értelmes kooperációt kialakítani. 

 

Bodnár Zsuzsanna (Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület képviselője): A Fülöp Zoltán 

képviselő által benyújtott tájékoztatás kapcsán szeretnék szót kérni a Göd-ÉRT Egyesület 

képviseletében. A tájékoztatásban az szerepel, hogy idén nagy hangsúlyt kaptak a környezetterhelési 

kérdések, ezért néhány dolgot én is elmondanék az Egyesület nevében. Kértük, hogy az Önkormányzat 

hívjon össze egy lakossági fórumot a Samsunggal kapcsolatos problémák tekintetében. Erre azonban 

nem került sor. A már említett tájékoztató csak annyit mond, hogy a Samsung SDI legnyilvánvalóbb 

terhelése a zajterhelés. Megbeszélések alatt áll az ügy, érdemi előrelépést nem sikerült még elérni. Nem 

tudjuk elfogadni ezt a semmitmondó tájékoztatást. A hatósági végzések ellenére a Samsunggal 

kapcsolatot tartó képviselők nem közvetítik a cég felé, hogy a gyár nem tesz eleget a hatósági 

előírásoknak, és nem teljesíti a zajhatárokra vonatkozó feltételeket. Amennyiben mégis átadják az 

információt, akkor viszont elvárjuk, hogy sokkal részletesebben informáljanak minket. A gyár azt állítja, 

hogy betartja az előírásokat, ez azonban nem igaz. A hatóság és az általunk végzett legújabb mérések is 

igazolják azt, hogy meghaladja gyakran a zajhatár-átlépést. Lehetséges, hogy önök, kapcsolattartó 

képviselő urak a zajterhelésre vonatkozó jogszabályokról nem értesültek. A Samsunggal való 

tárgyalásokon, ha nem képviselik az érdekeinket, akkor nem képviselik a gödi lakosság érdekeit sem. A 

tájékoztatóból hiányoznak azok a tények, hogy megkérdezték volna a gyártól, hogy az újonnan épülő 

épületrészeknél miért hiányoznak az előírt tűzvédelmi berendezések. Ugyanúgy zajlik minden, mint az 

első gyárrész esetében. Harcoljanak azért, hogy ne szennyezze zajjal a Samsung a környezetünket, ne 

titkolja el a vízmonitoring-adatokat. 

 

Hlavács Judit: Szeretném tudni, hogy milyen sűrűn vannak a céggel egyeztetések? 

 

Fülöp Zoltán: Igyekszünk havi rendszerességgel intézni ezeket a találkozókat. Sajnos nem sikerül. 

Inkább 6-8 hetes rendszerességgel tudunk tárgyalni. 

 

Hlavács Judit: Milyen konkrétumok merültek fel? 
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Fülöp Zoltán: Fölmerült, hogy többen kifogásolták a gödi sportkörökből, hogy a dunakeszi sportot 

jobban támogatja a Samsung, mint a városunkét. Kértük, nézzék meg, hogy a gödi sportot hogyan 

lehetne támogatni. Nagy cégek támogatnak családokat a mostani rezsiemelkedések miatt. Felvetettük, 

hogy ők is beszállhatnának. Próbálunk dolgozni azon, hogy minél több mindenre legyen nyitottság. 

 

Hlavács Judit: A kommunikációs rendről mit mondtak? 

 

Fülöp Zoltán: A Samsungnál egy viszonylag fix kommunikációs rend van. Időnként belső tájékoztatókat 

adnak, ha valamit szeretnének elérni tömegesen, akkor ezek a belső kommunikációs csatornákon kerített 

irányelvek, iránymutatások történnek. Azt mondták, hogy a témában szintén tettek közzé egy belső 

útmutatást. 

 

Hlavács Judit: A zajmérésekről mit mondtak? 

 

Fülöp Zoltán: A zajmérés elindult, zajmonitor kihelyezése megtörtént. A meteorológiai méréssel együtt 

igazán hatékony, mivel szakmailag hozzátartozik. De az első időszak meteorológiai mérések nélkül 

ment le. A nyers mérések eredményei rövidesen meglesznek. Amennyiben minden szereplővel sikerül 

egyeztetni, akkor december 9-én tartunk egy lakossági tájékoztatót. 

 

Balogh Csaba: Ezeken az egyeztetéseken volt szó arról, hogy használatbavételi engedély nélkül miért 

végeznek tevékenységet az épület egyes részein? A zajmérésről mikorra valósulnak meg a tervek, 

amiket talán már 2020-2021-ben ígérték, és hogy fogják megvalósítani, illetve a csapadékelvezetési 

gondjaik, azok rendezve vannak? Mivel Bócsán folyamatosan ömlik a szennyvíz. Ezekről volt-e szó? 

 

Fülöp Zoltán: Kezdem a kérdések végéről. A kommunális szennyvízhálózat azon a részen egyszerűen 

túlterhelt. A probléma évek óta fennáll. Itt a jelenleg létesítés alatt álló vezetékek fognak megoldást 

hozni. A csapadékvíz tájékoztatásuk szerint jelenleg meg van oldva. 

  

Lenkei György: A DMRV (Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.) keresse meg a hibát, és hárítsa el a 

problémát. 

 

Fülöp Zoltán: Használatbavételi engedély kérdésében azt tudjuk, ha a gyár nagy mennyiségű bírságot 

kap, akkor mégiscsak van ellenőrzés. De ehhez a kérdéshez Göd Város Önkormányzata nem nagyon tud 

hozzászólni.  

 

Balogh Csaba: Lehet, de inkább kapjuk meg azokat az információkat, hogy milyen hatósági eljárások 

indultak meg. 

 

Fülöp Zoltán: Nyilvánvalóan arra törekszünk, hogy elérjünk a gyárral egy olyan bizalmi szintet, amikor 

ezekről a dolgokról megfelelő mélységű és hiteles információkat kaphassunk. 

 

Virok-Ujlaki Anikó: Hlavács Judit képviselő asszony kérdésére válaszolnék a kutak mintavételével 

kapcsolatosan. Volt egy korábbi VKB határozat, ami az ismételt vízmintavizsgálatra vonatkozott, ott 

megkötésre került a szerződés a Bálint Analitika Kft.-vel. Jelenleg a nyolc helyszínnek a kijelölése is 

megtörtént, a szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat bekértük a mai napon, abból már kettő vissza is 

érkezett. Heteken belül lezajlik ez az ismételt vizsgálat. A másik, a tartós monitorozásnál szakértő 

felkérése, ott is elkészült a szerződéstervezet. A szakértőnek megküldtük, várjuk még a kiegészítő 

javaslatait, és a szerződés hamarosan aláírásra kerül. 

  

Hlavács Judit: A múltkori testületi ülésen az Önkormányzat fölkérte a Beruházási Osztályt, hogy 

kérjenek árajánlatot 2 darab kút létesítésére a Bócsai játszótéren, illetve a temetőben, arról mit tudunk? 

 

Virok-Ujlaki Anikó: Mi már előtte bekértük az árajánlatokat, tehát ezek megvannak. 

 

Balogh Csaba: Mivel ez egy tájékoztatás volt, nem kell szavazásra bocsátani. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2lJuK_OH7AhUZHewKHQYeBa4QFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fdmrvzrt.hu%2F&usg=AOvVaw1Jufb--AUIwGL_xI5LfCs_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2lJuK_OH7AhUZHewKHQYeBa4QFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fdmrvzrt.hu%2F&usg=AOvVaw1Jufb--AUIwGL_xI5LfCs_
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8) Helyi adórendeletek módosítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Visszatérnénk akkor a helyi adórendelet módosítására. (Kiosztásra került az 

anyagkiegészítés.) Fel van sorolva a kiegészítésben, hogy milyen kiadások vannak a 2022-es évi 

költségvetésben és mik a várható bevételek. Az állami és önkormányzati bevételek 4,5 milliárd forint 

körül mozognak, a kiadások 5,5 milliárd forint nagyjából. Tehát 990.742.000 ezer forint hiány 

keletkezik, de ezekben a számításokban állandó változások vannak. 

 

Tóth János: A várható pénzmaradvány, a második oszlop utolsó előtti sora, az 1,1 milliárd. Jelenleg az 

információk szerint 3,1 milliárd forint van az Önkormányzat számláján. Ebből 800 millió forint terhelt, 

megállapodásaink vannak, illetve egyéb támogatások, beruházások. Nagyságrendileg 700 millió az idei 

évi energia. Jövőre várhatóan 600-700 millióval több lesz az energiaköltségünk. A december havi 

kifizetéseink az ez évi költségvetéshez képest nagyjából 500 millió forint. Ez összesítve körülbelül 2 

milliárd, így jön ki az 1,1 milliárd a várható pénzmaradvány. 

 

Markó József: Ebbe még nincsenek benne a jövő évi béremelések?  

 

Balogh Csaba: Nincsenek. Van-e további kérdés, hozzáfűznivaló? Az első számú határozati javaslatról 

kérem, szavazzanak a képviselők. 

 

A Képviselő-testület 4 „igen”, 2 „nem” és 6 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

322/2022. (XI. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

nem fogadta el az alábbi rendelet-tervezetet:  

„Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

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

a helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 

valamint 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a 7. §-ban leírtakra - a következő 

rendeletet alkotja: 

1. § 

A helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése a következő 

f) ponttal egészül ki: 

(Ezen rendelet alkalmazásában:) 

„f)  idősek otthona: nyugdíjkorhatárt betöltött személyek részére ellenszolgáltatás fejében nappali-, 

illetve bentlakásos ellátást nyújtó intézmény (kivéve: A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 52. § 

33. pontja)” 

2. § 

A helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„6. § 
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Nem üzleti célú építmények adómértéke: 

a) Az éves adó mértéke nem üzleti célt szolgáló lakás után: 

aa) 0-100 m2-ig: 400 Ft/m2 

ab) 101-150 m2-ig 40.000 Ft és a 100 m2 feletti részre vonatkozóan 550 Ft/m2 

ac) 150 m2 felett 67.500 Ft és a 150 m2 feletti részre vonatkozóan 850 Ft/m2 

b) Az éves adó mértéke üdülő után 1000 Ft/m2 

c) Az éves adómérték az a)-b) pontok hatálya alá nem tartozó épület után: 

ca) 0-250 m2-ig 500 Ft/m2 

cb) 251 m2 felett 125.000 Ft és a 250 m2 feletti részre vonatkozóan 700 Ft/m2 „ 

 

3. § 

A helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„8. § 

(1) Vállalkozók üzleti célt szolgáló épülete esetében az éves adó mértéke: 

a) az I. körzetben 

aa) üzem, üzemcsarnok, gyár, raktár, műhely, iroda, szálloda, hotel, áruház és idősek otthona 

esetében 2000 Ft/m2 

ab) panzió, fogadó, motel, szálló, vendégház, vadászház, műterem, fodrászüzlet, kozmetikai 

szalon, DVD- és video kölcsönző és állatklinika esetében 800 Ft/m2 

ac) egyéb az aa) és ab) pontokban nem nevesített épület, épületrész esetében - 500 Ft/m2 

 

b) a II. körzetben 

ba) áruház és idősek otthona esetében 2000 Ft/m2 

bb) üzem, üzemcsarnok, gyár, raktár, műhely, iroda, szálloda, hotel, panzió, fogadó, motel, 

szálló, vendégház és vadászház esetében 800 Ft/m2 

bc) egyéb a ba) és bb) pontokban nem nevesített épület, épületrész esetében 500 Ft/m2 

 

c) a III. körzetben valamennyi épület, épületrész esetében egységesen 500 Ft/m2. 

(2) Üzleti célt szolgáló lakás- és üdülőépület,- épületrész után az éves adó mértéke a (1) bekezdés a)-b) 

pontjaiban megjelölt körzetekben 1.000 Ft/m2.” 

 

4. § 

(1) A helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. 

melléklet lép. 

(2) A helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. függeléke 

helyébe a 2. melléklet lép. 

5. § 

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

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 
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1. melléklet 

„1. melléklet a 34/2017. (XII. 1.) Ök. rendelethez 

Göd Város Közigazgatási területén található építmények vonatkozásában a város az alábbi 

körzetekre oszlik: 

I. körzet: 

07/5 és 011 hrsz-ú külterületi út, a Fóti út és annak Déli és Északi folytatása, az M2-es autót Nyugati 

határa a 063/1 hrsz-ú útig, a 063/1 hrsz-ú út, a 054 hrsz-ú út, a 049/3 hrsz-ú út, a Nemeskéri útnak 

049/3 hrsz-ú út és a Rómaiak útja közötti szakasza, a Rómaiak útja végig, a Vasútvonalnak a Rómaiak 

útjától a Kádár utcáig tartó szakasza, a Kádár utca teljes hossza, a Kinizsi utca végig, az Ilka-pataknak 

a Kinizsi és a Verseny utca közötti szakasza által határolt terület. 

II. körzet: 

A 049/3 hrsz-ú út, a 054 hrsz-ú út, a 075 hrsz-ú út, Göd déli közigazgatási határának a Vasútvonal és a 

075 hrsz-ú út közötti szakasza, a Vasútvonalnak a déli közigazgatási határtól a Rómaiak útjáig tartó 

szakasza, a Rómaiak útja végig, a Nemeskéri útnak a Rómaiak útja és a 049/3 hrsz-ú útig tartó szakasza 

által határolt terület, Göd északi közigazgatási határa a Dunától a Fülemüle utcáig, a Fülemüle utca 

Északi közigazgatási határ és Őszapó utca közötti szakasza, Északi közigazgatási határnak Fülemüle 

utcától Gyöngybagoly utcáig tartó szakasza, Gyöngybagoly utca végig, az Őszapó utcának a 

Gyöngybagoly utca és Csíz utca közötti szakasza, a 0335 hrsz-ú ingatlan keleti határvonala, 0292 hrsz-

ú út az M2 autóútig, M2 autóút 0292 hrsz-ú út és a 0280 hrsz-ú telekhatár közötti szakasza, a 0280 

Északi telekhatára valamint a 0278 Északi és Nyugati telekhatára, 027/7 Nyugati telekhatára, 0269 

hrsz-ú ingatlan Nyugati és Déli telekhatára, 0267 hrsz-ú ingatlan Nyugati telekhatára, 011 hrsz-ú út, 

07/5 hrsz-ú közút, Ilka-pataknak Verseny u és Kinizsi utca közötti szakasza, Kinizsi utca Kádár utcáig 

terjedő teljes szakasza, Kádár utca Északi határvonala, a vasútvonalnak a Kádár utcától a Déli 

közigazgatási határig tartó szakasza, a déli közigazgatási határnak a vasútvonal és a Duna közötti 

szakasza, valamint a Dunának a déli és északi közigazgatási határ közé eső szakasza által határolt 

terület. 

III. körzet: A város közigazgatási területéhez tartozó, I-II. körzetekbe nem sorolt területrészek. 

Kivéve: különleges gazdasági övezet által érintett ingatlanok 

Göd város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0101/3, 

0101/4, 0102/17, 0102/18, 0102/19, 0102/2, 0102/20, 0102/21, 0102/22, 0102/4, 0102/6, 0102/8, 

0102/9, 0104/127, 0104/128, 0104/58, 0104/59, 0104/60, 038, 039/100, 039/108, 039/109, 039/110, 

039/111, 039/112, 039/113, 039/114, 039/115, 039/116, 039/117, 039/118, 039/119, 039/126, 039/127, 

039/135, 039/136, 039/137, 039/138, 039/139, 039/140, 039/141, 039/142, 039/143, 039/144, 039/145, 

039/146, 039/147, 039/148, 039/149, 039/150, 039/151, 039/152, 039/153, 039/154, 039/155, 039/156, 

039/157, 039/158, 039/159, 039/167, 039/168, 039/169, 039/170, 039/171, 039/172, 039/173, 039/174, 

039/175, 039/176, 039/177, 039/178, 039/179, 039/229, 039/230, 039/233, 039/234, 039/59, 039/60, 

039/92, 039/93, 039/99, 042/5, 042/6, 042/6, 042/7, 042/7, 046, 047/1, 047/5, 047/10, 047/11, 047/9, 

048/10, 048/11, 048/3, 048/5, 048/6, 048/7, 049/1, 049/2, 049/3, 050/14, 050/15, 051, 053/11, 053/12, 

053/13, 053/14, 053/16, 053/17, 053/18, 053/19, 053/20, 053/21, 053/22, 053/6, 053/7, 053/8, 053/9, 

054, 056, 057/51, 057/52, 057/53, 057/54, 057/56, 057/58, 057/59, 058/2, 058/4, 059/10, 059/14, 

059/15, 059/4, 059/6, 060/3, 060/5, 062/25, 062/26, 062/27, 062/28, 062/29, 062/30, 062/12, 062/13, 

062/14, 062/15, 062/16, 062/17, 062/18, 062/19, 062/20, 062/21, 062/22, 062/1, 062/11, 062/2, 062/31, 

062/32, 062/33, 062/34, 062/35, 062/36, 062/39, 062/40, 062/43, 062/44, 062/45, 062/47, 062/48, 

062/49, 062/5, 062/50, 062/51, 062/52, 062/53, 062/54, 062/6, 062/62, 062/63, 062/7, 063/1, 063/3, 

063/4, 063/5, 064, 075, 079, 080, 081/10, 081/11, 081/12, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6, 081/8, 081/9, 

082/2, 082/3, 082/4, 082/5, 083, 084/1, 084/100, 084/101, 084/102, 084/103, 084/104, 084/105, 084/19, 
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084/20, 084/21, 084/22, 084/23, 084/24, 084/25, 084/26, 084/27, 084/28, 084/32, 084/33, 084/34, 

084/35, 084/36, 084/37, 084/38, 084/39, 084/40, 084/41, 084/42, 084/43, 084/44, 084/45, 084/46, 

084/47, 084/48, 084/49, 084/50, 084/51, 084/52, 084/53, 084/54, 084/55, 084/56, 084/57, 084/58, 

084/59, 084/60, 084/61, 084/62, 084/63, 084/64, 084/65, 084/67, 084/68, 084/69, 084/70, 084/71, 

084/72, 084/73, 084/75, 084/77, 084/79, 084/80, 084/81, 084/82, 084/83, 084/84, 084/85, 084/86, 

084/87, 084/88, 084/89, 084/90, 084/91, 084/92, 084/93, 084/94, 084/95, 084/96, 084/97, 084/98, 

084/99, 084/5, 086/9, 085/3, 085/11, 085/12, 085/13, 086/3, 086/8, 086/10, 086/11, 086/5, 085/4, 085/5, 

099/25, 099/26, 099/27, 099/28, 099/29, 099/30, 099/31, 099/32, 099/34, 099/4 és az ingatlan-

nyilvántartás szerinti belterület 6424, 6425, 6468/8, 6713, 6901/2 és 6980 helyrajzi számú ingatlanok.” 

2. melléklet 

„1. függelék a 34/2017. (XII. 1.) Ök. rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) 1. függelék.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 

” 
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Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: Elutasította a Képviselő-testület, így a második határozati javaslatot bocsátanám 

szavazásra. Kérem, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 7 „igen, 1 „nem” és 4 „tartózkodik” szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2022. (...) önkormányzati rendelete 

a helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § 

A helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése a következő 

f) ponttal egészül ki: 

(Ezen rendelet alkalmazásában:) 

„f) idősek otthona: nyugdíjkorhatárt betöltött személyek részére ellenszolgáltatás fejében nappali-, 

illetve bentlakásos ellátást nyújtó intézmény (kivéve: A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 52. § 

33. pontja)” 

2. § 

A helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„6. § [Nem üzleti célú építmények adómértéke] 

Az éves adó mértéke nem üzleti célt szolgáló építmények esetében: 

a) Az éves adó mértéke nem üzleti célt szolgáló lakás után: 

aa) 0-100 m2-ig: 290 Ft/m2 

ab) 101-150 m2-ig 29.000 Ft és a 100 m2 feletti részre vonatkozóan 430 Ft/m2 

ac) 150 m2 felett 50.500 Ft és a 150 m2 feletti részre vonatkozóan 720 Ft/m2 

b) Az éves adó mértéke üdülő után 1000 Ft/m2 

c) Az éves adómérték az a)-b) pontok hatálya alá nem tartozó épület után: 

ca) 0-250 m2-ig 500 Ft/m2  

cb) 251 m2 felett 125.000 Ft és a 250 m2 feletti részre vonatkozóan 700 Ft/m2” 

3. § 

A helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„8. § [Üzleti célú építmények adómértéke] 

(1) Vállalkozók üzleti célt szolgáló épülete esetében az éves adó mértéke: 

a) az I. körzetben 

aa) üzem, üzemcsarnok, gyár, raktár, műhely, iroda, szálloda, hotel, áruház és idősek otthona 

esetében 2000 Ft/m2 
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ab) panzió, fogadó, motel, szálló, vendégház, vadászház, műterem, fodrászüzlet, kozmetikai 

szalon, DVD- és video kölcsönző és állatklinika esetében 800 Ft/m2 

ac) egyéb az aa) és ab) pontokban nem nevesített épület, épületrész esetében - 500 Ft/m2 

b) a II. körzetben 

ba) áruház és idősek otthona esetében 2000 Ft/m2 

bb) üzem, üzemcsarnok, gyár, raktár, műhely, iroda, szálloda, hotel, panzió, fogadó, motel, 

szálló, vendégház és vadászház esetében 800 Ft/m2 

bc) egyéb a ba) és bb) pontokban nem nevesített épület, épületrész esetében 500 Ft/m2 

c) a III. körzetben valamennyi épület, épületrész esetében egységesen 500 Ft/m2. 

(2) Üzleti célt szolgáló lakás- és üdülőépület, -épületrész után az éves adó mértéke a (1) bekezdés a)-b) 

pontjaiban megjelölt körzetekben 1.000 Ft/m2.” 

4. § 

(1) A helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. 

melléklet lép. 

(2) A helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. függeléke 

helyébe a 2. melléklet lép. 

5. § 

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

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 

 

1. melléklet a 29/2022. (...) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 34/2017. (XII. 1.) Ök. rendelethez 

Göd Város Közigazgatási területén található építmények vonatkozásában a város az alábbi 

körzetekre oszlik: 

1. pont: I. körzet: 

07/5 és 011 hrsz.-ú külterületi út, a Fóti út és annak Déli és Északi folytatása, az M2-es autót Nyugati 

határa a 063/1 hrsz.-ú útig, a 063/1 hrsz.-ú út, a 054 hrsz.-ú út, a 049/3 hrsz.-ú út, a Nemeskéri útnak 

049/3 hrsz.-ú út és a Rómaiak útja közötti szakasza, a Rómaiak útja végig, a Vasútvonalnak a Rómaiak 

útjától a Kádár utcáig tartó szakasza, a Kádár utca teljes hossza, a Kinizsi utca végig, az Ilka-pataknak 

a Kinizsi és a Verseny utca közötti szakasza által határolt terület. 

2. pont: II. körzet: 

A 049/3 hrsz.-ú út, a 054 hrsz.-ú út, a 075 hrsz.-ú út, Göd déli közigazgatási határának a Vasútvonal és 

a 075 hrsz.-ú út közötti szakasza, a Vasútvonalnak a déli közigazgatási határtól a Rómaiak útjáig tartó 

szakasza, a Rómaiak útja végig, a Nemeskéri útnak a Rómaiak útja és a 049/3 hrsz.-ú útig tartó szakasza 

által határolt terület, Göd északi közigazgatási határa a Dunától a Fülemüle utcáig, a Fülemüle utca 

Északi közigazgatási határ és Őszapó utca közötti szakasza, Északi közigazgatási határnak Fülemüle 

utcától Gyöngybagoly utcáig tartó szakasza, Gyöngybagoly utca végig, az Őszapó utcának a 

Gyöngybagoly utca és Csíz utca közötti szakasza, a 0335 hrsz.-ú ingatlan keleti határvonala, 0292 hrsz.-

ú út az M2 autóútig, M2 autóút 0292 hrsz.-ú út és a 0280 hrsz.-ú telekhatár közötti szakasza, a 0280 

Északi telekhatára valamint a 0278 Északi és Nyugati telekhatára, 027/7 Nyugati telekhatára, 0269 hrsz.-
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ú ingatlan Nyugati és Déli telekhatára, 0267 hrsz.-ú ingatlan Nyugati telekhatára, 011 hrsz.-ú út, 07/5 

hrsz.-ú közút, Ilka-pataknak Verseny u. és Kinizsi utca közötti szakasza, Kinizsi utca Kádár utcáig 

terjedő teljes szakasza, Kádár utca Északi határvonala, a vasútvonalnak a Kádár utcától a Déli 

közigazgatási határig tartó szakasza, a déli közigazgatási határnak a vasútvonal és a Duna közötti 

szakasza, valamint a Dunának a déli és északi közigazgatási határ közé eső szakasza által határolt terület. 

3. pont: III. körzet: A város közigazgatási területéhez tartozó, I-II. körzetekbe nem sorolt területrészek. 

Kivéve: különleges gazdasági övezet által érintett ingatlanok Göd város közigazgatási területén 

elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0101/3, 0101/4, 0102/17, 0102/18, 0102/19, 

0102/2, 0102/20, 0102/21, 0102/22, 0102/4, 0102/6, 0102/8, 0102/9, 0104/127, 0104/128, 0104/58, 

0104/59, 0104/60, 038, 039/100, 039/108, 039/109, 039/110, 039/111, 039/112, 039/113, 039/114, 

039/115, 039/116, 039/117, 039/118, 039/119, 039/126, 039/127, 039/135, 039/136, 039/137, 039/138, 

039/139, 039/140, 039/141, 039/142, 039/143, 039/144, 039/145, 039/146, 039/147, 039/148, 039/149, 

039/150, 039/151, 039/152, 039/153, 039/154, 039/155, 039/156, 039/157, 039/158, 039/159, 039/167, 

039/168, 039/169, 039/170, 039/171, 039/172, 039/173, 039/174, 039/175, 039/176, 039/177, 039/178, 

039/179, 039/229, 039/230, 039/233, 039/234, 039/59, 039/60, 039/92, 039/93, 039/99, 042/5, 042/6, 

042/6, 042/7, 042/7, 046, 047/1, 047/5, 047/10, 047/11, 047/9, 048/10, 048/11, 048/3, 048/5, 048/6, 

048/7, 049/1, 049/2, 049/3, 050/14, 050/15, 051, 053/11, 053/12, 053/13, 053/14, 053/16, 053/17, 

053/18, 053/19, 053/20, 053/21, 053/22, 053/6, 053/7, 053/8, 053/9, 054, 056, 057/51, 057/52, 057/53, 

057/54, 057/56, 057/58, 057/59, 058/2, 058/4, 059/10, 059/14, 059/15, 059/4, 059/6, 060/3, 060/5, 

062/25, 062/26, 062/27, 062/28, 062/29, 062/30, 062/12, 062/13, 062/14, 062/15, 062/16, 062/17, 

062/18, 062/19, 062/20, 062/21, 062/22, 062/1, 062/11, 062/2, 062/31, 062/32, 062/33, 062/34, 062/35, 

062/36, 062/39, 062/40, 062/43, 062/44, 062/45, 062/47, 062/48, 062/49, 062/5, 062/50, 062/51, 062/52, 

062/53, 062/54, 062/6, 062/62, 062/63, 062/7, 063/1, 063/3, 063/4, 063/5, 064, 075, 079, 080, 081/10, 

081/11, 081/12, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6, 081/8, 081/9, 082/2, 082/3, 082/4, 082/5, 083, 084/1, 

084/100, 084/101, 084/102, 084/103, 084/104, 084/105, 084/19, 084/20, 084/21, 084/22, 084/23, 

084/24, 084/25, 084/26, 084/27, 084/28, 084/32, 084/33, 084/34, 084/35, 084/36, 084/37, 084/38, 

084/39, 084/40, 084/41, 084/42, 084/43, 084/44, 084/45, 084/46, 084/47, 084/48, 084/49, 084/50, 

084/51, 084/52, 084/53, 084/54, 084/55, 084/56, 084/57, 084/58, 084/59, 084/60, 084/61, 084/62, 

084/63, 084/64, 084/65, 084/67, 084/68, 084/69, 084/70, 084/71, 084/72, 084/73, 084/75, 084/77, 

084/79, 084/80, 084/81, 084/82, 084/83, 084/84, 084/85, 084/86, 084/87, 084/88, 084/89, 084/90, 

084/91, 084/92, 084/93, 084/94, 084/95, 084/96, 084/97, 084/98, 084/99, 084/5, 086/9, 085/3, 085/11, 

085/12, 085/13, 086/3, 086/8, 086/10, 086/11, 086/5, 085/4, 085/5, 099/25, 099/26, 099/27, 099/28, 

099/29, 099/30, 099/31, 099/32, 099/34, 099/4 és az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 6424, 

6425, 6468/8, 6713, 6901/2 és 6980 helyrajzi számú ingatlanok.”  
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2. melléklet a 29/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 

„1. függelék a 34/2017. (XII. 1.) Ök. rendelethez 
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Balogh Csaba: A telekadóról kérem, szavazzanak a képviselők.  

A Képviselő-testület 7 „igen, 5 „tartózkodik” szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

30/2022. (...) önkormányzati rendelete 

a helyi telekadóról szóló 23/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti a helyi telekadóról szóló 23/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 8. §-a. 

2. § 

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

 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak a zárt ülés elrendeléséről. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalására zárt ülést 

rendelt el: 

 

26) Javaslat bizottsági tag tiszteletdíjának – hiányzás miatti – megvonására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

27) Javaslat a „Göd, Duna-part Nyaralóházak engedélyezési tervek elkészítése, engedélyeztetése és 

kiviteli terv elkészítése beszerzés” tárgyú beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

28) Javaslat a Szt. István utcában forgalomszabályozásra és tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulás kiadására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

29) Javaslat a „Villamos energia beszerzése Gödön” tárgyú közbeszerzési eljárás (KEF-es 

intézményi részének) lezárására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

30) Deák és társai korlátozási kártalanítás iránti ügye (zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Egyebek: 

 

II. Tájékoztatás bérmaradványról (zárt ülés) 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Szünet. 
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Balogh Csaba polgármester további hozzászólás hiányában a Képviselő-testület nyílt ülését bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 Balogh Csaba Tóth János 

 polgármester jegyző 

 

 


