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Ügyiratszám: 09/138-34/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 14. napján 17:00 órakor 

kezdődő, rendkívüli – nyílt – ülésén a Városháza (2131 Göd, Pesti út 81.) üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli – nyílt – ülése 

 

Balogh Csaba: Szeretettel köszöntök mindenkit a november 14-ei rendkívüli testületi ülésen. Most 

elsősorban az adó és a HÉSZ miatt kellett összeülnünk, illetve fölmerült még négy napirendi pont. A 

plusz három nyílt napirendi pontot javasolnám, hogy az adó után, de még a HÉSZ előtt vegyük föl a 

napirendre. A villamosenergia-beszerzés kapcsán kellene egy döntésnek még születnie, amit pedig a 

végére raknék. De még mielőtt ezt szavazásra bocsátanám, azért egy rövid tájékoztatót tartanék. Ma a 

Miniszterelnökségnél voltam Virok-Ujlaki Anikóval (beruházási és városüzemeltetési osztályvezető), 

meghallgatták az önkormányzatokat, hogy az energiagazdálkodás tekintetében milyen lépéseket 

kívánnak, kívánunk tenni a következő évben. Elmondtuk és hitetlenkedve álltak az előtt, hogy milyen 

rossz a helyzet a településünkön. Beszéltünk arról, hogy valószínűleg beruházási hiteleket fog kínálni a 

Kormány, de nekünk inkább működési támogatásra lenne szükségünk, amit az alkotmánybírósági 

határozat eléggé megalapoz. Kértük az együttműködésüket abban, hogy legalább Pest Megyénél 

(Önkormányzatánál) járjanak el, módosuljon a rendelet olyan irányba, hogy a működésre is kaphassunk 

támogatást, legyen egyfajta fedezetünk erre. Még nem tudjuk, hogy mi lesz a végeredmény. Azt 

hangsúlyozták, a képviselőknek lesz a felelőssége az, hogy elfogadják majd a jövő évi költségvetést, 

amennyiben túl sokáig húzódik, többször nem lesz megszavazva, akkor megvan annak is az esélye, hogy 

csődeljárásnak kell majd lebonyolódnia. A Salkaházi Sára-díj átadása zajlott le még a múlt héten, elég 

jól sikerült szerintem. A Kistérségnél volt egy ülésünk, ami arról szólt, hogy miként fogjuk ellátni az 

orvosi ügyeletet. Úgy néz ki, hogy a beszerzési eljárás az eredetileg vélthez képest jobb eredményt 

hozott, kevesebb pénzt kell majd fizetni érte, de az az előterjesztés a következő rendes testületi ülésre 

be fog jönni. Volt egy önkormányzati fenntarthatósági workshop, amit folytatni kívánunk. Egy kicsit 

megpróbáljuk jobban reklámozni, hangsúlyozni, hogy többen vegyenek részt rajta. Határozatképesek 

vagyunk 8 fővel. Vajda Viktória képviselő jelezte előre, Fülöp Zoltán és Lőrincz László képviselők nem 

jelezték előre távolmaradásukat. Hives Gábor képviselő pedig mindjárt megérkezik az ülésre. Van-e 

felszólalási igény? Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 

 

Napirendi pontok: 

 

1) A helyi adók mértékének felülvizsgálata 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

2) Javaslat a „Göd, Bodza utca és Határ utca között gyalogos járda építése” tárgyú beszerzési 

eljárás lezárására 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

3) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata részére élelmiszercsomagok beszerzése 2022” 

tárgyú beszerzési eljárás lezárására 

Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök 

 

4) Javaslat a helyi Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról szóló 

277/2022. (X. 27.) önkormányzati határozat módosítására 

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök 
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5) HÉSZ szöveges módosítás előzetes ismertetése (zárt ülés) 

Előterjesztő: Aba Lehel főépítész 

 

6) Javaslat a „Villamos energia beszerzése Gödön” tárgyú közbeszerzési eljárással 

kapcsolatban (zárt ülés) 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) A helyi adók mértékének felülvizsgálata 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Már korábban tárgyaltuk ezt a témát. Kérdéses, hogy mit is fogunk kezdeni akkor, ha 

már meglesz a lehetőség az adók emelésére, helyreállítására. Illetve, mi az a mérték, ameddig 

nyújtózkodhatunk úgy, hogy a lakosoknak az ne legyen egy sokkoló eredmény. Emellett végrehajtható 

is legyen, és lehetőleg még a szolgáltatásainkat is meg tudjuk tartani. A Miniszterelnökségnél is 

felmerült ez a dilemma, megjegyezte Balla György (miniszteri biztos), hogy az adóerő-képességünk az 

igen jó, matematikailag kivethetnénk akár 2000 forintos négyzetméterárat a 100 négyzetméter alatti 

ingatlanokra is. Azonban nem hiszem, hogy egyik évről a másikra 200 ezer forint pluszbefizetésre 

kellene kötelezni a lakosságot. Úgyhogy a racionalitás talaján maradva tettük le azt a javaslatot az Adó 

Osztállyal, amit az előterjesztésben is látnak. A legfontosabb eldöntendő kérdés az az építményadó, 

hogy mekkora legyen a mértéke, akarunk-e több sávot bevezetni, vagy pedig külön sávokban valósuljon 

meg. Ebben várom a képviselőknek, illetve a Pénzügyi Bizottságnak a véleményét.  

 

dr. Pintér György: Annyit szerettem volna jelezni, hogy ismét a határozatképességgel bajlódtunk, ezért 

elmaradt az ülés.  

 

Balogh Csaba: Következő ülésre beterjesztem a szükséges előterjesztést.  

 

Szilágyi László: A legutolsó testületi ülésen is elmondtam, hogy én maximum egy olyan előterjesztést 

tudok megszavazni, amiben a 2015-2018. éves adóállapotok kerülnek visszaállításra. Így az 

előterjesztést nem fogom támogatni. 

 

Balogh Csaba: Rendben. Ez konkrét módosító javaslat, erről szavazzunk? 

 

Szilágyi László: Én a legutolsó testületin is elmondtam, hogy a B oszloppal legyen egy javaslat. Nem 

módosító javaslatként említettem meg. Azt szeretném, ha az előterjesztés majd ilyen formában kerülne 

kidolgozásra.  

 

Balogh Csaba: De nem szeretnéd, hogy szavazzunk róla?  

 

Szilágyi László: Most még nem. 

 

Balogh Csaba: Az „A” verzió javasolja a rendelet-tervezet elkészítését a Képviselő-testület soron 

következő ülésére. Erről kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 3 „igen”, 5 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

290/2022. (XI. 14.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

nem fogadta el az alábbi határozati javaslatot: 
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„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

2023. évre a helyi építményadó és telekadó vonatkozásában a véleményezett tételekkel az „A” verzió 

szerint javasolja a rendelet-tervezet elkészítését a Képviselő-testület soron következő ülésére. 

 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: 2022. november 30.” 

 

Melléklet a 290/2022. (XI. 14.) Ök. határozathoz: 

 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
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Balogh Csaba: A „B” verzió szerint javasolja a rendelet-tervezet elkészítését a Képviselő-testület. 

Kérem, szavazzanak.  

 

A Képviselő-testület 3 „igen”, 5 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

291/2022. (XI. 14.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

nem fogadta el az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

2023. évre a helyi építményadó és telekadó vonatkozásában a véleményezett tételekkel a „B” verzió 

szerint javasolja a rendelet-tervezet elkészítését a Képviselő-testület soron következő ülésére. 

 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: 2022. november 30.” 

 

Melléklet a 291/2022. (XI. 14.) Ök. határozathoz: 
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Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 



1579 

 

2) Javaslat a „Göd, Bodza utca és Határ utca között gyalogos járda építése” tárgyú beszerzési 

eljárás lezárására  

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Virok-Ujlaki Anikó: Erre a beszerzési eljárásra 4 darab ajánlat érkezett, melyből 1 darab érvénytelen és 

3 darab érvényes. A legjobb ajánlatot a Szemper Plusz Kft. adta be, bruttó 2.447.290 forintos összeggel. 

Erre tettünk javaslatot. Az egyik határozat a Pénzügyi Bizottság határozata, amiben eredményessé kell 

nyilvánítani az eljárást, a testület pedig felhatalmazza a polgármester urat a szerződéskötésre. 

 

Balogh Csaba: Van-e kérdés, hozzáfűznivaló?  

 

Szilágyi László: Azt kérem a képviselőktől, hogy minden ilyen fejlesztést, ami a gödieket szolgálja, 

szavazzuk meg. Még annyit hozzátennék, ha van rá lehetőség, akkor ezt a pár millió forintot is érdemes 

lenne Pest Megyétől támogatásként elkérni.  

 

Andrejka Zombor: Amikor az előterjesztést tárgyaltuk, akkor ezekre a műszaki részletekre kitértünk. A 

csapadékvíz-elvezetésre, a járda szerkezetére, illetve az anyagminőségére. Tulajdonképpen csak az 

eredményes pályázat elfogadását kell megszavazni. Ráadásul lényegesen olcsóbban kerül kivitelezésre, 

mint az előzetes árajánlatok alapján gondolni lehetett. 

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

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

 

292/2022. (XI. 14.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a „Göd, Bodza utca és Határ utca között gyalogos járda építése” tárgyú beszerzési 

eljárást eredményesnek nyilvánítja és javasolja a bruttó 2.447.290,-Ft összegű szerződés 

megkötését a 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 Feladattal nem terhelt tartalék soráról 

bruttó 2.447.290,- Ft. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

293/2022. (XI. 14.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a „Göd, Bodza utca és Határ utca között gyalogos járda építése” tárgyú 

beszerzésben a bruttó 2.447.290,-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 Feladattal nem terhelt tartalék soráról 

bruttó 2.447.290,- Ft. 
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Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

3) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata részére élelmiszercsomagok beszerzése 2022” tárgyú 

beszerzési eljárás lezárására 

Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök 

 

Lenkei György: Tulajdonképpen nem is tudom, hogy miért került a testület elé ez a napirendi pont, mert 

a Bizottság (SZELB) saját keretén belül erre külön sor van, a bizottsági döntés megvolt. A karácsonyi 

csomagokról van szó, a takarékosság jegyében valamivel több mint a felét osszuk ki, mint tavaly. A 

képviselőknek lehetőségük van 5 címre személyesen kivinni a csomagokat. 

 

Balogh Csaba: A polgármester aláírási joga lett annyira bekorlátozva, hogy ezért kellett a testület elé 

hozni, mert hiába dönt valamiről a Bizottság, ahhoz nekem külön meg kell adni a hozzájárulásom.  

 

Markó József: Nem látom, hogy mennyibe kerül egy csomag. 

 

Lenkei György: 12 ezer forint értékű termék van benne, és a tartalom nagyjából azonos az eddigiekkel. 

 

Tóth János: Egy picit igazítanám a dolgot, ez nem a karácsonyi csomagok beszerzése. Ez az 

élelmiszercsomagok beszerzése, amit akár a szociális segély mellé vagy önállóan adjuk, és a Bizottság 

dönti el, hogy kinek ad.  

 

Balogh Csaba: Ragaszkodik hozzá Markó József úr, hogy belerakjuk módosításként a csomagok árát?  
 

Markó József: Az a korrekt, ha benne van.  
 

Balogh Csaba: Arról a Bizottság (SZELB) dönt, hogy egy 15 ezer forintos csomagot rak össze, vagy 

éppen egy 10 ezer forintost, mivel az élelmiszercsomag az adott lesz elvileg. 

 

Tóth János: Belevehetjük az összeget, úgy lenne célszerű beleírni, hogy az élelmiszercsomagok 

bekerülési költsége nem haladhatja meg a 12 ezer forintot csomagonként. 

 

Hives Gábor képviselő megérkezett az ülésterembe. 

 

Balogh Csaba: Akkor a határozatban a törzsszövegnek a végére írjuk, hogy az élelmiszercsomagok 

értéke csomagonként nem haladhatja meg a 12 ezer forintot. Befogadja Lenkei György képviselő? 

 

Lenkei György: Igen. 
 

Balogh Csaba: Akkor kérem, szavazzanak. 

 

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

 

294/2022. (XI. 14.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

dönt, hogy a „Göd Város Önkormányzata részére élelmiszercsomagok beszerzése 2022” tárgyú 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, a beszerzésben a bruttó 4.000.000,-Ft összegű 

ajánlatot elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére FRUTT-A DI 

VERDURA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2132 Göd, Ady Endre út 

4., adószáma: 14907986-2-13., képviseli: Adi János ügyvezető) nyertes ajánlattevővel. Az 

élelmiszercsomagok értéke csomagonként nem haladhatja meg a bruttó 12.000 forintot. 
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Forrás: Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés Adománycsomagok soráról bruttó 

4.000.000,- Ft. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

4) Javaslat a helyi Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról szóló 277/2022. 

(X. 27.) önkormányzati határozat módosítására 

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök 

 

dr. Pintér György: Múltkor volt egy szavazás, amiből félreértések következtek. Én azt kértem, hogy a 

korábbi Bursa Ösztöndíjpályázattal megegyező feltételekkel kerüljön kiírásra, nem egészen ez történt. 

Pontosításra kerültek a feltételek, most tételesen bele lett írva, hogy mi alapján kaphatnak pontokat a 

diákok, és a kapott pontok alapján kerül felosztásra. Havonta tízezer forintnál többet egyetlen pályázó 

sem kaphat. 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 „igen”, 3 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

295/2022. (XI. 14.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

az általa hozott, a helyi Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról szóló 277/2022. 

(X. 27.) önkormányzati határozat 

 

a) mellékletét a jelen határozat melléklete szerint módosítja, 

b) által megjelölt forrást a következők szerint módosítja: „Forrás: Göd Város 

Önkormányzata 2023. évi költségvétésében e célra legalább 8.000.000.- forintot tervezni 

szükséges.” 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra a jelen módosítás 

előtt pályázatot benyújtó pályázókat értesítse pályázatuk újbóli, megváltozott feltételeknek 

megfelelő benyújtása érdekében.  

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 295/2022. (XI. 14.) Ök. határozathoz:  

 



1582 



1583 



1584 



1585 



1586 



1587 



1588 



1589 
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Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak a zárt ülés elrendeléséről. 

 

A Képviselő-testület 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalására zárt ülést 

rendelt el: 

 

5) HÉSZ szöveges módosítás előzetes ismertetése (zárt ülés) 

Előterjesztő: Aba Lehel főépítész 

 

6) Javaslat a „Villamos energia beszerzése Gödön” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban 

(zárt ülés) 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

 

Balogh Csaba polgármester további hozzászólás hiányában a Képviselő-testület nyílt ülését bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Balogh Csaba Tóth János 

 polgármester jegyző 

 


