
 

 PEST MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 
 

ELŐTERJESZTÉS  

a gödi különleges gazdasági övezetből származó helyi adóbevétel forráselosztásáról 

 

Tisztelt Képviselő Asszony! 

Tisztelt Képviselő Úr! 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 8. § (4) bekezdése, illetve Pest Megye Önkormányzata 

Közgyűlésének az önkormányzati támogatásokról 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendeletének (a 

továbbiakban: Rendelet) 32. § (1) bekezdése alapján a gödi különleges gazdasági övezetből befolyt 

helyi adóbevétel bevétel 97%-ának felhasználására az alábbi alapok létrehozásáról született döntés: 

a) Településfejlesztési alap, 

b) Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap, 

c) Gödi zöld-fenntarthatósági alap, 

d) Civil támogatási alap 

A Rendelet 32. § (2) bekezdése alapján a rendelkezésre álló forrás alapok közötti allokációról, továbbá 

az esetlegesen keletkező maradványösszegek átcsoportosításáról a Közgyűlés dönt. 

A Pest Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló előterjesztéssel összhangban a 2021. 

évre az övezetből származó adóbevétel tervezett, a Rendeletben meghatározott alapokban 

felhasználható összege 1.796.696.113 Ft.  

Tekintettel arra, hogy az adóbevétel év közben több ütemben kerül folyósításra az adóhatóság 

részéről, a tervezett adóbevétel alapok közötti felosztása és az év közben már ténylegesen befolyt 

adóbevétel felhasználására az alábbi javaslatot teszem: 

Jelen előterjesztés I. sz. határozati javaslata alapján meghatározásra kerül az adóbevétel 2020-2021. 

évi tervezett összegének alapok közötti megoszlásának százalékos aránya. 

A teljes éves adóbevétel összege év végén lesz ismert, illetve az év folyamán több alkalommal kerül 

utalásra (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 3. melléklet II. alcím A) pontja szerinti 

ütemezésben), így a fentiekben rögzített százalékos aránynak megfelelő adóbevétel a Rendeletben 

meghatározott támogatási alapok keretében történő egyidejű felhasználása csak az adóhatóság által 

teljesített utolsó utalást követően kezdődhetne meg. 

Annak érdekében, hogy az egyes alapok keretében a projektek, programok év közben elindulhassanak, 

és a támogatások az év folyamán folyamatosan odaítélhetőek legyenek, javaslom a már befolyt, illetve 

az év folyamán befolyó adóbevétel folyamatos felhasználását az alábbiak szerint: 

A már befolyt, illetve a későbbiekben befolyó adóbevétel alapok szerinti felhasználásáról a 

rendelkezésre álló adóbevétel függvényében több alkalommal kerül sor döntéshozatalra azzal, hogy az 

egyes alapok forrásfelhasználása nem haladhatja meg az I. sz. határozati javaslatban szereplő, a 2021. 
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évi költségvetésben tervezett éves adóbevétel százalékos arányában meghatározott összeget. A 

Rendelet módosításáról szóló külön előterjesztés alapján az erről szóló döntést a jövőben – a 

rendeletmódosítás hatályba lépését követően – a közgyűlés elnöke dönt az egyes alapokból 

felhasználható források mértékéről és ütemezéséről, azonban az erről szóló döntés nem haladhatja 

meg a Közgyűlés által az egyes alapokra meghatározott éves forráskeretet.  Mindez nem érinti a 

pályázatokról, egyedi támogatási kérelmekről szóló döntéshozatalt, amely továbbra is a Rendeletben 

meghatározott bizottságok hatásköre.  

A jelenleg már rendelkezésre álló, 608.931.113 Ft adóbevétel felhasználásáról szóló döntési javaslatot 

a II. sz. határozati javaslat tartalmazza.  

Természetesen a tervezett adóbevételről szóló döntést a ténylegesen befolyó adóbevétel alapján 

várhatóan az év második felében korrigálni kell: többlet esetén dönteni kell arról, hogy melyik 

alap/alapok terhére kerüljön felhasználásra, kevesebb adóbevétel esetén a keretszámok 

módosításáról szükséges döntést hozni a későbbiekben.  

A Településfejlesztési alap tervezett forráskerete az év későbbi szakaszában kerül meghirdetésre, mivel 

a pályázati eljáráshoz szükséges fejlesztési program [Rendelet 35. § (1) bek.] még készítés alatt áll, 

továbbá – tekintettel arra, hogy összegszerűségében legnagyobb alapról van szó – jelentősebb összegű 

adóbevétel rendelkezésre állása esetén ésszerű a pályázati felhívás meghirdetése.  

A Gödi útfenntartási és fejlesztési alap (300 millió Ft), valamint a Gödi zöld-fenntarthatósági alap (100 

millió Ft) és a Civil támogatási alap (200 millió Ft) a rendelkezésre álló forrásokból részben kerül 

felhasználásra, így e három alap a későbbiekben is nyitva áll majd a projektek megvalósítására.  

Az alapok éves forráskeret-felhasználása a következők szerint alakul:  

 

1. Településfejlesztési alap   

Keretösszeg: a 2020-2021. évben tervezett adóbevétel 40 %-a, mindösszesen 718.678.445 Ft.  

A Településfejlesztési alap a Rendelet 33.§ -a alapján elsődlegesen településfejlesztési feladatokra, 

illetve az ezzel kapcsolatban közvetlenül felmerülő költségekre fordítható. Az alap forráskeretének 

felhasználására kétfordulós pályázat kerül kiírásra vagy részben az 33.§ (1) bek. b) pont szerint kerül 

felhasználásra.  

A rendelkezésre álló és ténylegesen befolyt adóbevétel terhére az év során egy vagy több pályázati 

felhívás kerül kiírásra. A pályázati felhívás meghirdetéséről a Rendelet 34. § (1) bekezdése alapján a 

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság dönt.  

A Rendelet 34-37. §-ában szabályozott eljárásrend szerint a pályázati felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenység a pályázati felhívás 1. fordulójában kizárólag keretjelleggel, 

településfejlesztési tevékenységeként kerülhet meghatározásra. A pályázati eljárás 1. fordulójában a 

pályázati felhívás alapján a támogatást igénylők – a pályázati felhívásban ismertetett módon és 

tartalommal – kidolgozzák a településfejlesztési projektjavaslataikat. 

A Rendelet értelmében Pest Megye Önkormányzata köteles gondoskodni az övezeti települések 

területét magában foglaló fejlesztési program (a továbbiakban: fejlesztési program) kidolgozásáról, 

amely figyelembe veszi az övezeti települések településfejlesztési dokumentumaiban foglaltakat, 

továbbá a megyei területfejlesztési program rendelkezéseit is. A fejlesztési program kidolgozásáról a 

Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. gondoskodik, a programot a Közgyűlés hagyja jóvá a 

Rendelet szerint.  
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A Bizottság a pályázati eljárás 1. fordulójára benyújtott pályázatokat a fejlesztési programhoz való 

illeszkedés szempontjából bírálja majd el, és dönt a pályázatokban foglalt projektjavaslatoknak a 

pályázati eljárás 2. fordulójára bocsátásáról.  Azok a pályázatok, amelyek nem vagy nem megfelelő 

mértékben illeszkednek az övezeti fejlesztési programhoz, a pályázati eljárás 1. fordulójában 

elutasításra kerülnek.  

A pályázati eljárás 2. fordulójában a támogató pályázati felhívás útján a támogatást igénylőket az 1. 

fordulóban támogatott pályázatok műszaki-szakmai-költségvetési szempontból részletesebb, a 

pályázati felhívásban kifejtett szempontok szerinti kidolgozására hívja fel. 

A pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok szerint a támogató felállítja a 

pályázatokban meghatározott projektek támogathatósági rangsorát, és a rangsor szerint a 

pályázatokat a rendelkezésre álló keret erejéig támogatásban részesíti.  

A pályázati eljárásra egyebekben a Rendelet általános részében (I-II. fejezet) foglalt szabályok 

irányadók.  

Az alap terhére elszámolásra kerül: 

- A Rendelet 35. § (1) bekezdése szerinti övezeti fejlesztési program elkészítésének költsége: 

12.700.000 Ft. 

2. Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap 

Keretösszeg: a 2020-2021. évben tervezett adóbevétel 25 %-a, mindösszesen 449.174. 028 Ft 

A Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap a Rendelet 38. § -a alapján közutak kialakítására, fejlesztésére 

és karbantartására, valamint az e tevékenységekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő 

tevékenységek finanszírozására fordítható. 

A Rendelet alapján az Alap forráskerete Pest Megye Önkormányzata által megvalósítandó 

tevékenységekre, vagy – ha a közút kialakítására, fejlesztésére, karbantartására jogszabály alapján más 

szerv jogosult vagy köteles – más szerv részére nyújtott támogatásra fordítható. 

Az alap forráskerete kizárólag Göd város közigazgatási területén használható fel. 

Az alap – a Pest Megye Önkormányzata által megvalósítandó tevékenységeket kivéve – egyedi 

támogatási kérelmek útján kerül felhasználásra a befolyó adóbevételek rendelkezésre állásának 

függvényében. A kérelmeket a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság bírálja el.  

Az alap terhére az alábbi tételek kerülnek elszámolásra: 

- Pest Megye Önkormányzata az északi bekötőút megvalósításának támogatása tárgyában Göd 

Város Önkormányzata részére – a 2020.07.14-én kötött támogatási szerződés alapján – nyújtott 

39.152.314 Ft támogatás.   

- A Nemeskéri-Kiss Miklós utca közvilágításának tervezési (1.524.000 Ft) és megvalósítási költsége 

(15.000.000 Ft), mindösszesen 16.524.000.   

- Pest Megye Önkormányzata és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. között a különleges gazdasági övezet 

területén a közutak fenntartási feladatainak ellátásra kötött szerződés alapján 2020. évi kifizetett 

költségei (9.238.426 Ft) és 2021. évi útfenntartás tervezett költségei (26.000.000 Ft) összesen: 

35.238.426 Ft. 

- A Nemeskéri-Munkácsy utca kereszteződésében található körforgalom fenntartása érdekében 

Pest Megye Önkormányzata és a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat között létrejött 
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szerződés alapján: 2020. évi kifizetett költségek (620.000 Ft) és 2021. évi tervezett költségek 

(1.200.000 Ft) összesen: 1.820.000 Ft. 

- A déli bekötőút célját szolgáló Göd 085/5. hrsz-ú ingatlan megosztása útján létrejövő 109 m2 

területű földrészlet tulajdonjogának adásvétel útján történő megszerzéséhez 1700 Ft/m2 

vételáron, továbbá eljárási költségek, mindösszesen 300.000 Ft [33/2020. (08.28.) PMÖ határozat].  

 

3. Gödi zöld-fenntarthatósági alap 

Keretösszeg: a 2020-2021. évben tervezett adóbevétel 15 %-a, mindösszesen 269.504.416Ft 

A Rendelet 39. §-a alapján az alap Göd város közigazgatási területén megvalósuló, a lakossági 

életminőséget, a klímavédelmet és a hatékony erőforrás-gazdálkodást célzó 

a) zöld infrastruktúra fejlesztésekre, 

b) a környezeti ártalmak, a környezetterhelés csökkentésére vagy megszüntetésére irányuló 

beavatkozásokra, és  

c) a természeti értékek megőrzését és védelmét szolgáló beavatkozásokra 

használható fel. 

Az alap forráskerete kizárólag Göd város közigazgatási területén használható fel Pest Megye 

Önkormányzata, vagy – egyedi támogatási kérelem útján – más szerv részére. A kérelmeket a 

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság bírálja el.  

Javaslom, hogy az alap forráskeretének felhasználása során prioritást élvezzenek az alábbi 

tevékenységekre irányuló projekt-javaslatok: 

a) Göd város közigazgatási területén illegális hulladéklerakók felszámolása, elhagyott hulladékok 

mennyiségének csökkentése, az ezzel kapcsolatos szemléletformálást elősegítő akciók, előadások, 

foglalkozások, interaktív tanórák megtartására online,  oktatótermi, valamint szabadtéri körülmények 

között; 

b) Göd város közigazgatási területén új zöldterületek, zöldfelületek megvalósítása (tervezés, 

kivitelezés); 

c) Göd város közigazgatási területén ökotudatos játszóterek létesítése (meglévők fejlesztése, újak 

kialakítása);  

d) Göd város közigazgatási területén a Duna-part közösségi célú zöldfelületi átalakítása ökológiai 

értéke biztonságának növelésével. 

 

Az alap terhére az alábbi tételek kerülnek elszámolásra: 

Gödön a Nemeskéri-Kiss Miklós úton véderdő létrehozása, melynek célja elsősorban a zajszennyezés 

csökkentése továbbá a levegő minőségének javítása és a zöldfelület gyarapítása.  

A szükséges mintegy 2 hektáros terület megvásárlásának ill. kisajátításának költsége kb. 60 millió Ft-

ban határozható meg. A területen a fásítás nagysága – tekintettel az ott futó nagyfeszültségű és egyéb 

elektromos vezetékekre – mintegy 1.5 hektár. A költsége a telepítendő fafajták és méretük 

függvényében kb. 15 millió Ft. 

A projekt végrehajtása érdekében felmerülnek továbbá értékbecslői, földmérési és földhivatali, 

fenntartási valamint ügyvédi költségek melyek összességében kb. 5 millió Ft-tal kerülnek 

megtervezésre. 
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Összességében a Nemeskéri úti véderdő kialakításának tervezett összege 80 millió Ft. Amennyiben a 

tényleges költségek csökkenthetőek, akkor a maradvány összege az alapba visszapótlásra kerül. 

 

4. Civil támogatási alap 

Keretösszeg: a 2020-2021. évben tervezett adóbevétel 20 %-a, mindösszesen 359.339.223 Ft.  

Az Alap forráskerete pályázati úton kerül felhasználásra. Az Alappal kapcsolatban a Rendelet 

módosítása van folyamatban, amely elsősorban jogi-technikai jellegű pontosításokat tartalmaz.  

A pályázat kiírásáról és bírálatáról a Megyei Értéktár Bizottság hoz döntést.  

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. 

törvény 46. § (4) bekezdése alapján a határozati javaslat elfogadásáról a közgyűlés elnöke dönt.  

 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. 

törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt feladat és hatáskörömben eljárva Pest Megye Közgyűlésének 

elnökeként az alábbi határozatot hozom: 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a gödi különleges gazdasági övezetből a 2021. évi 

költségvetésben tervezett 1 796 696 113 forint összegű helyi adóbevételének az önkormányzati 

támogatásokról 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelet IV. fejezetében meghatározott alapok 

közötti felosztását az alábbiak szerint határozza meg: 

a) Településfejlesztési alap: a tervezett adóbevétel 40 %-a, 

b) Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap: a tervezett adóbevétel 25 %-a, 

c) Gödi zöld-fenntarthatósági alap: a tervezett adóbevétel 15 %-a, 

d) Civil támogatási alap: a tervezett adóbevétel 20%-a.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke 

 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. 

törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt feladat és hatáskörömben eljárva Pest Megye Közgyűlésének 

elnökeként az alábbi határozatot hozom: 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzati támogatásokról 14/2020. (X.5.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32. § (2) bekezdése alapján a 2021. február 4. 

napján rendelkezésre álló 608.931.113 forint adóbevételnek az alábbi alapok közötti 

forrásallokációját jóváhagyja:   
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b) 300.000.000 forint a Gödi útfenntartási és fejlesztési alap felhasználása céljából a Rendelet 38. §-

a alapján;  

a) 200.000.000 forint a Civil támogatási alap felhasználása céljából a Rendelet 40. § -a alapján; 

c) 100.000.000 forint a Gödi zöld-fenntarthatósági alap felhasználása céljából a Rendelet 39. §-a 

alapján; 

d) 8.931.113 forint a következő forrásallokációról szóló döntés során kerül felhasználásra.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke 

 

III. HATÁROZATI JAVASLAT 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. 

törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt feladat és hatáskörömben eljárva Pest Megye Közgyűlésének 

elnökeként az alábbi határozatot hozom: 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzati támogatásokról szóló 14/2020. (X.5.) 

önkormányzati rendelete 38-39 §-a, alapján jóváhagyja a Gödi útfenntartási és fejlesztési alap és a 

Gödi zöld-fenntarthatósági alap forráskeretének terhére a határozat mellékletben szereplő 

költségek elszámolását.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke 

 

Melléklet a [...]/2021 (....) PMÖ határozathoz 

A) A Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap terhére elszámolásra kerül: 

1. Pest Megye Önkormányzata az északi bekötőút megvalósításának 
támogatása tárgyában Göd Város Önkormányzata részére nyújtott 
39.152.314 Ft összegű támogatás 

39.152.314 Ft 

2. A Nemeskéri-Kiss Miklós utca közvilágításának tervezési és tervezett 
megvalósítási költsége  

16.524.000 Ft 

3. Pest Megye Önkormányzata és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. között a 
különleges gazdasági övezet területén a közutak fenntartási feladatainak 
ellátása (2020-2021) 

35.238.426 Ft 

4. Nemeskéri-Munkácsy utca kereszteződésében található körforgalom 
fenntartása (2020-2021) 

1.820.000 Ft 

5. Déli bekötőút célját szolgáló Göd 085/5. hrsz-ú ingatlan megosztása útján 
létrejövő 109 m2 területű földrészlet tulajdonjogának adásvétel útján 
történő megszerzése 

300.000 Ft 

 

B) A Gödi zöld-fenntarthatósági alap terhére elszámolásra kerül: 
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1. A Nemeskéri-Kiss Miklós úton véderdő létrehozása és kapcsolódó 
költségek 

80.000.000 Ft 

 

 

IV. HATÁROZATI JAVASLAT 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. 

törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt feladat és hatáskörömben eljárva Pest Megye Közgyűlésének 

elnökeként az alábbi határozatot hozom: 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a Gödi zöld-fenntarthatósági alap egyedi támogatási 

kérelmeinek elbírálásához az alábbi prioritási szempontokat határozza meg:  

a) Göd város közigazgatási területén illegális hulladéklerakók felszámolása, elhagyott hulladékok 

mennyiségének csökkentése, az ezzel kapcsolatos szemléletformálást elősegítő akciók, előadások, 

foglalkozások, interaktív tanórák megtartására online,  oktatótermi, valamint szabadtéri 

körülmények között; 

b) Göd város közigazgatási területén új zöldterületek, zöldfelületek megvalósítása (tervezés, 

kivitelezés); 

c) Göd város közigazgatási területén ökotudatos játszóterek létesítése (meglévők fejlesztése, újak 

kialakítása);  

d) Göd város közigazgatási területén a Duna-part közösségi célú zöldfelületi átalakítása ökológiai 

értéke biztonságának növelésével. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke 

 

 

Budapest, 2021. február 10. 

 

 

        Szabó István  


