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Előterjésztés címe: Felsőgödi posta újranyitásáról tájékoztató és 2023. januártól működtetési költségeiről döntés

Az előterjesztés tartalma: .
Magyar Posta Zrt. telefonon tájékoztatta Szilágyi László Lajos alpolgármester urat, hogy milyen 
feltételek mellett nyithatna ki újra a felsőgödi posta. Amennyiben a képviselő testület 2022. december 

s 12-éig visszajelzést ad, akkor 2023. január első hetében már ismét lesz postai szolgáltatás.

Ülés fajtája-: nyílt

Élőterjesztő neve: Szilágyi László Lajos

Az előterjtöztést^készítette:
Szilágyi László Lajos —

Személyi érintettség esetén a zári 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás: ■
Az előterjésztés beadásának <7 
dátuma**: 2022.12.05.

^rgő^íég indoka: ' A'7 ‘ Amennyiben a képviselő testület 2022. december 12-éig visszajelzést ad a Magyar Posta Zrt-nek, akkor 
2023. január első hetében már ismét lesz postai szolgáltatás Felsőgödön.

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

J . . '
Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 13
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság □
Képviselő-testület 13

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: 13 IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám):
Előzmény mellékletként csatolva: □
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Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: □ IGEN: 13
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: - f
Pénzügyi osztályvezető^llenjegyzése:...... .45’Z'LyjX...........................

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

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Töb,b alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: □ NINCS: □
n / 4 .r :A‘! ■ Ja5 u...............

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése:
A végrehajtási határidő, 
megjelölése (réális időpont):
A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal ‘ ,
meghívandók:
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Jegyzői ellenjegyzés:

átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:..........................................................................
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Cépviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas:

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki
Szilágyi László Lajos alpolgármestertől “sajtó tájékoztatható



Göd Város Önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

soron következő ülésére

Tárgy: Felsögödi posta újranyitásáról tájékoztató és 2023. januártól működtetési költségeiről döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

2022. október 28. a Magyar Posta az energiafelhasználás érdemi csökkentése érdekében arról döntött, 
hogy ideiglenesen szünetelteti 366 posta működését (210 településen). Sajnos ez a felsőgödi (Ady 
Endre úti) egységük bezárását jelentette. Erről a gödi önkormányzat előzetesen nem lett tájékoztatva 
és a lakosság körében nagy felháborodást váltott ki, melyre igazán megnyugtató választ nem tudtunk 
adni információ hiánya miatt. Eme szomorú hír bejelentése után elektronikus levelet írtam a Magyar 
Posta Zrt-nek, melyre november 30-án kaptunk hivatalos választ, melyet mellékletként csatoltam.

Magyar Posta Zrt. 2022. december 1-én telefonon keresett meg és tájékoztatott arról, hogy milyen 
feltételek mentén lenne hajlandó Felsőgödön a postai szolgáltatást 2023. január elején újraindítani. A 
beszélgetés elején a különböző alternatív megoldásokra tettem javaslatot.

1) Csökkentett nyitva tartás. Aláírás gyűjtésem során a gödiek jelentős része elmondta, hogy már 
azzal is megelégednének, ha 6 nap helyett csak 2 nap lenne teljes értékű postai szolgáltatás 
Felsőgödön. Magyar Posta Zrt. által delegált tárgyaló elmondta, hogy adataik szerint a 
kiszolgálás fennakadás nélkül zajlik és a bezárt postai ügyek jelentős része sikeresen 
átterelődött. Ennek okán a csökkentett nyitva tartást nem támogatják.

2) Csekkbefizető automata, illetve csomagpont létesítése. Ezen a téren jó hír, hogy csomag 
automata létesítésére 2023 első negyedévében sor fog kerülni, de ezt az alsógödi Takaréknál 
fogják megtenni. Helyszín módosítására és felsőgödi telepítésre nincs lehetőség. 
Csekkbefizető automatát kérhetünk felsőgödre, de ebben az esetben zárt, védett helyszínt 
nekünk kell biztosítanunk, a kiépítés költsége mellett pedig a jelenlegi energia árak mellett 
havonta bruttó 381.000 forintot kell biztosítanunk. Az automata csakis kártyás befizetéssel 
működik.

3) Mobil postaszolgáltatás. Itt a tárgyalással megbízott személy elmondta, hogy a szolgáltatási 
törvény alapján a Magyar Posta Zrt-nek Gödön elegendő 1 db postát üzemeltetnie, ennek a 
jogszabálynak így eleget tesznek. Ha mégis ilyen kérés érkezne feléjük, akkor ennek költségét 
is városunknak kell állnia és a beszerzés és kialakítás miatt nagy eséllyel 2024 előtt nem állna 
szolgálatba ilyen gépjármű.

Felsoroltak után jött a Magyar Posta Zrt. felsőgödi posta 2023. januártól nyitásának lehetőségeiről 
szóló tájékoztatás. Az elmondottak alapján 18 hónapos szolgáltatási szerződés keretében van erre jogi 
lehetőség. Erre az időszakra kell szerződni, melynek díja 90 millió forint + áfa költséget jelent és 3 
havonta kell számla ellenében megfizetni. Magyar Posta Zrt. ennek azonban csupán felére kötne 
szerződést és amennyiben 2022. december 12-éig írásban elfogadjuk, illetve visszajelzünk, akkor
2023. január első hetében újranyithat a felsőgödi posta. Arra vonatkozóan, hogy volt-e már olyan 
magyar település, mely elfogadott volna ilyen ajánlatot, nem kaptam választ.
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Göd Város Önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

1. Határozati javaslat:

.../2022. (...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy a Magyar Posta Zrt. felsőgödi posta 2023. januártól kezdődő újranyitására tett ajánlatát 
nem tudja elfogadni. 12 hónapra nem köt bruttó 36.847.780 Ft összegben szolgáltatási szerződést.

Felelős: polgármester

2. Határozati javaslat:

.../2022. (...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Posta Zrt-vel tárgyalást folytasson a felsőgödi 
posta minél hamarabbi újranyitásáról és a mellékletben szereplő szolgáltatási szerződést 18 hónapra 
aláírja. Melynek éves díja bruttó 36.847.780 Ft.
aláírja.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Forrás: 2023 évi költségvetésbe tervezni 
Határidő: 2022. december 12.
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Magyar Posta
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Központi Területi Igazgatóság

Göd Város Önkormányzata 
Szilágyi László Lajos 
alpolgármester

Göd
Pesti út 81.
2131

Tárgy: Postai szolgáltatóhely visszanyitása

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6, 
Postacím: 1540 Budapest 
Telefon: (06-1) 767-8200
Fax: (06-1) 767-8201

Iktatószám: 1814211/2022

Tiszteit Alpolgármester Úr!

Göd városát érintő postahely-szüneteltetéssel kapcsolatban tartott egyeztetésünket követően 
az alábbi tájékoztatást adom.

Megbeszélésünkön jeleztem Alpolgármester Úr számára, hogy a Magyar Posta Zrt. nyitott 
egyes gödi postai szolgáltatóhely szünetelésének megszüntetésére, viszont ezt csak abban 
az esetben tudja biztosítani, amennyiben a város szolgáltatásként ezt a Magyar Posta Zrt.-től 
igénybe veszi, és az ezzel kapcsolatos díjat megfizeti.

Göd városában a szünetelő postahely szolgáltatási díját az alábbi táblázat tartalmazza.

Postai 
szolgáltatóhely 

neve
Postai szolgáltatóhely címe

Szolgáltatás éves 
nettó díja 

Ft
Göd 2 - Felsőgöd 
posta 2132 Göd Ady Endre út 28. 29 014 000

A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, levelem mellékleteként megküldöm Göd városával 
2010.07.05-én megkötött, B-62/2008/MP ZRT HÜ, 201308757/KÜÉI számú szerződés 
módosításának tervezetét szíves áttekintésre.

Kérem, hogy amennyiben igényt tart a szolgáltató hely 2023. január 2-ai újra nyitására, úgy 
2022. december 12-ig - az esetleges visszanyitássai kapcsolatos döntés meghozatala 
érdekében - erről írásban visszajelezni szíveskedjen.

Segítő együttműködését megköszönve,

Budapest, 2022. december 02.

Tisztelettel:

E^GMNTÉZ^ KÖZPONTI HIVATAL] TÁRHELY hosszú elnevezése: Magyar Posta Zrt hivatalos elektronikus elérhetőség; rövid elnevezése: POSTAEUGY; KRtD: 242515371 

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-10-042463


