
Gödi Polgármesteri Hivatal 

2131 Göd, Pesti út 81. 

E-mail: varoshaza@god.hu 

1 

Ügyiratszám: 10-059-2/2018. 

Ügyintéző: dr. Szinay József 

Elérhetőség: 0627/530-030 

  

 Tárgy: közérdekű adatszolgáltatás 

 

Bodnár Zsuzsa újságíró r. 

kmt+request-11497-3bb883c4@kimittud.org 

 

 

 

Tisztelt Bodnár Zsuzsa! 

 

A 2018. augusztus 20. napján kelt elektronikus levelében a következő adatigénylési kérelmet terjesztette 

elő: 

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Gödi Önkormányzat és a 

Samsung SDI Magyarország Zrt. között 2016. január 1-től ezen adatigénylés időpontjáig kötött 

együttműködési megállapodások, szerződések dokumentumait, valamint a Samsung SDI gödi 

építkezésével és működésével kapcsolatos, a magyar kormányzat által a Gödi Önkormányzatnak küldött 

írásos dokumentumokat (szerződéstervezeteket, rendeleteket, leveleket).” 

 

1. A Samsung SDI Magyarország Zrt. között 2016. január 1-től ezen adatigénylés időpontjáig kötött 

együttműködési megállapodások, szerződések dokumentumai: 

Tájékoztatom, hogy a Samsung SDI Zrt. és Göd Város Önkormányzata között együttműködési 

megállapodások és dokumentumok nem jöttek létre. 

A helyi adóval kapcsolatos önkormányzati döntésekről Markó József polgármester úr korábban 

már írásban tájékoztatta. 

 

2. A Samsung SDI gödi építkezésével és működésével kapcsolatos, a magyar kormányzat által a Gödi 

Önkormányzatnak küldött írásos dokumentumokat (szerződéstervezetek, rendeletek, levelek): 

Tájékoztatom, hogy a Samsung SDI építkezésével és működésével kapcsolatban a magyar 

kormányzattól Göd Város Önkormányzatához kizárólagos címzettként a fenti dokumentumok 

közül egy sem érkezett. 

 

3. Ugyanakkor tájékoztatom, hogy a kérdezett témában az alábbi nyilvános dokumentumok érhetők 

el: 

 Göd város infrastrukturális fejlesztéséről szóló 1555/2016. (X. 13.) Korm. határozat 

 Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális 

beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. 

(VII. 15.) Korm. határozat 

 A Göd város külterületén található egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról 

szóló 1382/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat 
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 A Göd város területén található egyes földrészletek megszerzéséhez és fejlesztéséhez szükséges 

forrás biztosításáról szóló 1383/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat 

 A Göd város infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó, az önkormányzat szervezésében 

megvalósuló beruházási feladatok 2018. évi finanszírozásáról szóló 1384/2018. (VIII. 13.) 

Korm. határozat 

 A Göd város területén található egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról és a 

terület fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1385/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat 

 Egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, 

valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló 

kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 

 Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály hirdetménye a Pilisi Parkerdő Zrt. (2025 Visegrád, Mátyás király utca 6.; a 

továbbiakban: Kérelmező) vagyonkezelésében lévő, Göd 058/3, 059/13, 059/15, 059/16 hrsz. 

alatti ingatlanokon található erdő igénybevételére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-erdi-jarasi-

hivatal-kornyezetevedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly-pe-ktf-23020-1-2018 

 A Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítési Zrt. Göd alsó küszöbértékű telephely 

veszélyes tevékenység végzésének engedélyezése ügyében hozott döntés hirdetményi úton való 

közlése 

http://pest.katasztrofavedelem.hu/letoltes/hirdetotabla/pest/Samsung.pdf 

 Samsung SDI Magyarország Zrt. 2131 Göd, Ipartelep Hrsz: 6980 alatti üzemére vonatkozó terv 

és elemzés 

http://www.god.hu/hirek/hirek/?newswf2_id=44205&newswf2_action= 

 A Samsung SDI Magyarország Zrt, Göd, Ipartelep, 6980 hrsz. alatti ingatlanon tereprendezés 

és cölöpalapozás - mélyalapozás építési engedélyének hirdetményi úton közlése 

http://www.god.hu/hirek/hirek/?newswf2_id=44243&newswf2_action= 

 További, a Samsung SDI gyárral kapcsolatban a www.god.hu honlapon közzétett 

dokumentumok fellelhetők az alábbi hivatkozáson:  

https://cse.google.com/cse?cx=005858495787342769581%3Auve0n79iifm&ie=UTF-

8&q=samsung&sa=+ 

Göd, 2018. szeptember 4. 

 

 Tisztelettel, 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 

 

Értesül: 

1) Címzett 

2) Irattár 
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