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Ügyiratszám: 09/52-19/2020. 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 6. napján 17.00 órakor 

kezdődő rendkívüli ülésének nyílt ülésén a Gödi Polgármesteri Hivatal üléstermében, mely rendkívüli ülés 

a 2020. augusztus 5. napján 17:00 órakor kezdődött és aznap 22:00 órakor lezárt rendkívüli képviselő-

testületi ülés folytatása. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint  

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli, nyílt ülése 

 

(Jegyzőkönyvvezető: Koller Andrea) 

 

Fülöp Zoltán: Tisztelettel köszöntöm a Képviselőtársakat a tegnapi rendkívüli ülés folytatásaként. 

Megállapítom, hogy jelen van 9 képviselő, Balogh Csaba polgármester felfüggesztés miatt nincs jelen. 

Pintér György jelezte, hogy később tud érkezni, illetve Szilágyi László jelezte, hogy megbetegedett. 

Úgyhogy megállapítom, hogy 9 fő van jelen, úgyhogy az ülés határozatképes. Kérdés érkezett arról, hogy 

közvetítéssel, hogy állunk? A közvetítéssel úgy állunk, hogy az állandó közvetítő már tegnap is azt jelezte, 

hogy ő nem tud jönni, ma is azt mondta, hogy nem tud jönni, tegnapra sikerült pótlást intézni, mára sajnos 

nem, úgyhogy ez a közvetítés elmaradásának az oka. 

 

Lakos (nem kapott szót): Köszönöm szépen, volna még egy kérdésem, hogy a lakosságnak van-e lehetősége 

napirend előtti felszólalásra? Fülöp Zoltán urat kérdezem. A lakosságot kizárta az előző Fideszes 

városvezetés a véleménynyilvánításból. Erre szeretne választ kapni és valamint szót szeretnék kérni én a 

Gödi Civil egyesület nevében. 

 

Fülöp Zoltán: Egy kis türelmét kérném, a napirend előttinek semmiképpen nem minősül a kérés mert 

napirend szerint haladunk a tegnapi ülés folytatásaként az ülésen a lakoságnak a napirendhez lehet szót adni. 

Egyelőre most ebben a tekintetben a megértését kérem. 

 

(a lakos válaszol, cc) 

 

Fülöp Zoltán: Akkor megpróbálom, nem tudom, hogy hogy tudom ezt így jobban, hogy jobban hallja, még 

egyszer semmiképen nem napirend előtti a felszólalás a lakosságnak nincs is módja az SZMSZ szerint 

napirend előtti felszólalást kérni, valamint jelzem, hogy itt a tegnapi ülés folytatásáról van szó a napirend 

szerint haladunk tovább. 

 

Lakos: (nem kapott szót) És mikor lehet akkor szólni? 

 

Fülöp Zoltán: Lenkei György képviselő úrnak megadom a szót. 

 

Lenkei György: Javaslom, hogy szervezzünk a jövőben egy lakossági fórumot és ott mindenki elmondhatja 

a véleményét. És akkor ott elhangozhat mindenféle igény javaslat vélemény kritika és most pedig próbáljunk 

dolgozzunk aktívan és határozottan. 
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Lakos: (nem kapott szót) Szeretném, ha aktívan dolgoznának, de ez nem történt meg. Kérem melyik 

napirendi pont előtt szólalhatok meg? 

 

Fülöp Zoltán: Kérném szépen, hogy az ülés rendjét vegyék figyelembe, és haladjunk tovább. Judit, normál 

vagy ügyrend? 

 

Hlavács Judit: Én csak Lenkei Úrhoz szeretnék kapcsolódni én is javaslom, ezt a lakosági fórumot, illetve 

inkább egy közmeghallgatást szeretnék javasolni, nem lakosági fórumot. 

 

Fülöp Zoltán: Közmeghallgatással teljesen egyetértek. Egyszerűen csak annyi van, hogy szeretnék 

egyeztetni a képviselőtársakkal, hogy mikor legyen a közmeghallgatás nem szeretnék most időpontot 

mondani. 

 

Hlavács Judit: Igen ez érthető, semmiképpen nem gondoltam, hogy… 

 

Fülöp Zoltán: Egyetértek vele, hogy rövidesen tartsunk közmeghallgatást, mert erre nyilvánvalóan van 

igény. 

 

Hlavács Judit: Köszönöm. 

 

Fülöp Zolán: Úgyhogy a jövő héten szeretném a képviselőtársakkal leegyeztetni, hogy mikor legyen a 

közmeghallgatás időpontja és a jövő hét végéig meghirdetjük a közmeghallgatást. Haladnánk tovább, 

kérném szépen tartsa be az ülés rendjét. 

 

Lakos: (nem kapott szót) Melyik napirendi pont előtt tud…. 

 

Fülöp Zoltán: Kérném szépen tartsa be az ülés rendjét. 

 

Lakos: (nem kapott szót) Melyik napirendi pont előtt kaphatok 2 percet? 

 

Fülöp Zoltán: Kérném szépen tartsa be az ülés rendjét. 

 

Lakos: (nem kapott szót) Kérném szépen adja meg a tiszteletet a lakosságnak. Értünk vannak mi szavaztuk 

meg magukat. Pontosan azt szeretném, hogy 2 perc (de nem érteni a hozzászólását). a lakosság nevében 2 

perc hozzászólási lehetőséget (de nem érteni a hozzászólását). Markó úr ön, aki azt mondta (de nem érteni 

a hozzászólását) megakadályozta a lakosság lehetőségét. 

 

Fülöp Zoltán: Azt kérném Öntől tartsa be az ülés rendjét. Képviselő testületi ülésen vagyunk vezetett ülésről 

beszélünk, ahol ... 

 

Lakos: (nem kapott szót) Ön vezeti az ülést. Még egyszer kérdezem, mikor van időnk? 

 

Fülöp Zoltán: Említettem az ülésen a napirendhez lehet hozzászólni kérem, hogy fejezze be a kintről való 

beszólást. Andrejka Zombornak ügyrendi kérdésben megadom a szót. 
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Andrejka Zombor: Köszönöm szépen a szót. Nem lenne egyszerűbb hogyha egy 2 percben adnánk a 

lakoságnak és akkor nem csesznénk el most 20 percet itt rögtön az elején. Csak kérdezem. Konszenzusra 

jussunk.  

 

Fülöp Zoltán: Miközben teljesen igazad van SZMSZ szerint erre nincs lehetőség és mód. Tehát elég, tehát 

azt gondolom ilyen normálisan tudunk dolgozni, hogy a testületi ülésnek a testületi ülés szabályait betartjuk. 

Akkor is hogyha ez szorít. 

 

Lakos: (nem kapott szót) A végén? 

 

Fülöp Zoltán: Természetesen a végén szívesen. 

 

Hlavács Judit: De végig hallgatjuk őket. 

 

Fülöp Zoltán: Persze, persze. 

 

Lakos: (nem kapott szót) Szó nincs róla, hogy itt fogunk ülni éjfélig mert maguk addig … 

 

Fülöp Zoltán: Kérem szépen, kérem szépen a jelenlevőket, hogy hagyják folytatódni az ülést. Lőrincz 

Lászlónak ügyrendi kérdésben megadom a szót. 

 

Lőrincz László: Köszönöm szépen egy olyan javaslatom lenne, hogy a napirend befejezése után akkor a 

lakosokat utána hallgassuk meg de a napirendet azt tárgyaljuk végig és utána. Köszönöm. 

 

12) Lakossági partneri program kidolgozása a közterületekről elfolyó csapadékvizek kezelésére 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. A következő napirendi pont, soron következő napirendi pont a lakossági 

partneri program kidolgozása a közterületekről elfolyó csapadékvíz. Közterületekről elfolyó csapadékvíz. 

Jó. Előterjesztő, ennek a napirendi pontnak előterjesztője én vagyok. A csapadékvizet… kérem szépen. A 

csapadékvizet a városban évek óta visszatérő problémát jelent a közterületről a magánterületre befolyó 

csapadékvíz. Ennek az a szomorú oka van, hogy az borzasztóan nem tudja, hogy folyik, valahol összegyűlik 

aztán valahol elfolyik. Jelenleg több mint 20 panasz van különböző lakóktól a rendszeresen befolyó 

csapadékvizekkel. Számos helyen megnéztük műszaki osztály megnézte, én magam is több helyen 

megnéztem. A csapadékvíz kezelésnek a műszaki beruházási igénye esetenként a több száz millió forintot 

is elérheti erre a városnak igazából nem nagyon van módja, hogy összességében ilyen jelentőségű beruházást 

tegyen, a helyi problémák kezelésére néhány lakos már maga tevékenyen saját szikkasztót épített. A 

határozati javaslat lényege, hogy partnerségi programot kezdeményezünk, amelyben olyan lakosokkal 

közreműködve, együttműködve olyan szikkasztókat telepítünk melyek az elfolyó csapadékvizet kezelni 

képesek. Mivel, hogy ezeknek a szikkasztóknak közterületen nincsen hely a program arról szól, hogy aki 

hozzájárul, hogy magánterületen létesítsünk ezt a szikkasztót, az ő magánterületén létesítenénk ezt a 

szikkasztót a város költségén így azt az adott helyen meg tudnánk oldani a problémát. A határozat arról szól, 

hogy ennek a programnak, ennek a partnerségnek a műszaki és pályázati keretrendszerét határozzuk meg. 

Ezek után meg fogjuk hirdetni. Ez egy előremutató és ha úgy tetszik próba kezdeményezés. Előzetesen 

szóban többen jelezték, hogy erre volna érdeklődés. Ki kell dolgozni a feltételrendszerét megnézzük, hogy 

ténylegesen van-e érdeklődés ténylegesen működi-e. Ha sikeres a program akkor jelentős előrelépést tudunk 
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tenni a magánterületre befolyó csapadékvíz kezelésében. Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy 

támogassa a program kidolgozásának kezdeményezését. Megadom a szót Hlavács Juditnak. 

 

Hlavács Judit: Egyébként látok ebben nagyon előremutató dolgokat melyeket alpolgármester úr fölvázolt 

és látok benne nagyon problémás részleteket például a jogi részét, hogy milyen módon építkezik az 

önkormányzat vagy ruház be magáningatlanon de nyilván ezeket körbe kell járni, és meg lehet oldani, vagy 

ha nem akkor kiderül, hogy nem lehet megoldani. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy 

kidolgozzuk azt is, hogy közterületen hogyan lehet ugyan ezzel a módszerrel akár csapadékot kezelni ott 

ahol alkalmas mert ezt a rendszert lehet járda alá telepíteni, parkoló alá telepíteni, jelenlegi szikkasztó árok 

helyén megépíteni. Tehát ezeket én azt gondolom, hogy mind érdemes megvizsgálni és hogy nyilván ez egy 

szakmai javaslat része, de nagyon-nagyon fontos része ennek a dolognak, hogy olyan helyre lehet ilyen 

drénboxot telepíteni, ahol a közelben lévő teljes méretében kifejlett fák gyökerei, tehát a korona és ugyan 

ennek megfelelően a gyökér mérete is nem közelíti meg 1,5-2 méternél jobban ezt a létesítményt. Tehát 

nagyon veszélyes ezeket magántelkekre telepíteni mert eladják és utána ültetnek egy fát közvetlenül mellé, 

de ettől függetlenül vizsgáljuk meg és nézzünk utána, hogy hogyan lehet.   

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm, Vajda Viktóriának megadom a szót 

 

Vajda Viktória: Köszönöm szépen igen az én körzetemből nagyon sok hasonló ügyben érkezik bejelentés 

csapadékvíz elvezetés kérdésben, és amit én látok annak a legnagyobb része nem ott a probléma, hogy ami 

a telken belül történő csapadékvizet nem tudják elvezetni, nyilván ez is egy kérdés, de azzal van rettenetesen 

sok gond, hogy a közterületről folyik be a telekre a víz, és azt gondolom, hogy egyszerűbb lenne, vagy hát 

nem mondom hogy egyszerűbb lenne, nem értek hozzá műszakilag csak lehet, hogy érdemes lenne 

megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy a közterülettel kezdjünk valamit, hogy onnan ne folyjon be a víz a 

telkekre, mint hogy a magán telkekre telepítsünk Judit által említett problémák miatt. Problematikus lehet 

oda a drénboxot betelepíteni. Mondok egy példát: Jávorka utca legelején, ott például magasabban van az 

utca, tehát az úttestnek a szintje is van ott egy parkoló és egyszerűen úgy van kialakítva, hogy automatikusan 

folyik be a telekre a víz. Nyilván azért a nagyobb esőzésekre gondolok nem egy kisebb esőre, de nincsen 

megfelelően kialakítva az utcán a csapadékvíz elvezetés. Úgyhogy én ezt is mindenféle képen szeretném, 

hogy történjen ezzel is valami és ennek a kültéri közterületi csapadékvíz elfolyásáról is beszéljünk nem csak 

arról, hogy bevezessük és szikkasztjuk, történjen meg kint az elvezetés, szerintem. Köszönöm  

   

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm válaszolnék, lehet, hogy nem voltam egyértelmű itt nem a magánterületre 

bevezetés és elszikkasztás, hanem a jelenleg magánterületre befolyó vizeknek a kezelése. Például a József 

Attila utcában van két telket érintő vízbefolyás, ott egy olyan 200-300 millió forint lenne a József Attila 

utca teljes átépítése, mert a József Attila utca teljes átépítése nélkül nem lehetne a befolyásnak a 

megszüntetése, mert egyszerűen olyan az út geometriája jelenleg. Tehát itt az Alsógödön máshol is van 

olyan mély pont, ahol átemelő szivattyút kéne telepíteni az annak megfelelő iszapfogóval folyamatos 

karbantartással az átemelő üzemben tartásával. Tehát vannak olyan pontok a városban, ahol egy-egy 

neuralgikus pontnak a megszűnése több 100 millió forintban kerülne. Azzal nyilván egyetértek, hogy ha 

egy sima tereléssel megoldható akkor oldjuk meg feltétlenül, de azokon, ahol már évek óta nem tudunk 

igazán jól hatékonyan megoldani azokon a pontokon ajánljuk fel a lakosságnak azt, hogy együttműködésben 

tudjuk megoldani ezt a kérdést. Ha nincsen rá igény nincsen rá fogadókészség akkor nyilván nem fog 

működni. Ahol van fogadókészség ott meg próbáljuk ki. Hlavács Judit képviselőasszonynak pedig azt 

kérdezném, hogy megfelelőnek tartja-e így ebben a formában az előterjesztést, vagy ezt egészítsük ki a... én 

azt gondolom, hogy mert hogy itt nem az van, hogy egy konkrét helyre tervezünk, hanem egy mintatervezést 
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lássunk hasonlóan az utcatervezéshez, egy mintatervezést lássunk, hogy lássuk adott térfogat stb., milyen 

költségekkel jár és aztán utána tudjunk dönteni sokkal könnyebben a projektekről. Tehát én azt javaslom, 

hogy megértve az ötletet, teljesen támogatom ezt a mintatervezést ki lehet bővíteni azzal a közterületi 

szikkasztásra is adjanak megoldási típusjavaslatot.  

 

Hlavács Judit: Talán az első van a 4 pontos rész, az utolsó pontnál szerintem kimaradt az utolsó szó, hogy 

egy 2 m3 befogadóképeségű egységre, mondjuk igen, és akkor azt, hogy közterületi elhelyezés 

lehetőségeinek megvizsgálása. 

 

Fülöp Zoltán: Jó köszönöm szépen befogadom. A jegyzőkönyv kedvéért: 

 

Hlavács Judit: Közterületi elhelyezés lehetőségeinek vizsgálata. Ez egy külön 5. pötty. 

 

Fülöp Zoltán: Jó köszönöm. További hozzászólás? Nincs köszönöm szépen, akkor kérem a 

képviselőtársakat szavazzunk most.  

 

A Képviselő-testület 8 „igen” és 1 „tartózkodik” szavazati arány mellett a következő határozatot hozta:  

 

235/2020. (VIII. 6.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

felkéri a Beruházási Osztályt, hogy 2020. szeptember 30-ig dolgozza ki a „Lakossági partneri program 

a közterületekről elfolyó csapadékvizek kezelésére” program tervezetét. 

 

A tervezet tartalmazza a következőket: 

• Lakossági pályázati rendszer feltételei 

• Szakmai javaslat megtételének módja, tervezési standardok 

• Költségbecslés műszaki alapjai 

• Mintaszámítás a tervezési standardnak megfelelő, 2 m3 befogadó képességű egységre 

• közterületi elhelyezés lehetőségeinek vizsgálata 

 

A tervezet térjen ki a következőkre is: 

• szükség szerinti iszapfogók telepítése és karbantartása 

• a közterületről befolyó és az ingatlanon keletkező csapadékvizek közös kezelési megoldása 

 

A feladat kidolgozásához külső szakértő 1.000.000 Ft erejéig vehető igénybe. 

Forrás: Önkormányzat Dologi kiadások 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

13) Balogh Csaba polgármester szabadságának bejelentése 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

 

Fülöp Zoltán: Következő napirendi pontunk Balogh Csaba polgármester szabadságának bejelentése. 

Tájékoztatom a képviselő testületet, hogy polgármester úr a mellékletben szereplő levelet küldte nekem, 

mint szabadságengedély kérés. Tájékozódtam a hivatalban, a polgármester szabadságát egyrészt a 
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felfüggesztés nem érinti, másrészt a szabadságot nem kell engedélyezni senkinek, a polgármester bejelenti 

a szabadságának az igénybevételét. A helyzetre tekintettel én ezt a testület elé terjesztettem, mert ugye az 

év elején a szabadságokat, a szabadság tervezetet a testület engedélyezte, úgyhogy, egyébként pedig a 

polgármesternek, a mindenkori polgármesternek a testület elé kell tárnia, hogy mikor használja fel a 

szabadságát. Szíves tudomásul vételül a testület elé terjesztettem ezt a szabadság igénybevétel jelzést. 

Kíván-e ehhez valaki hozzászólni? Nem köszönöm szépen. Köszönöm szépen mert hogy ez bejelentés és 

erről szavaznunk nemszükséges. Kérem vegyük tudomásul a szabadság igényt.  

 

A Képviselő-testület 8 „igen” és 1 „tartózkodik” szavazati arány mellett a következő határozatot hozta:  

 

236/2020. (VIII. 6.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

tudomásul veszi Balogh Csaba polgármester 2020. augusztus 4-től felfüggesztésnek időtartamára – 

maximálisan 38 nap – szabadságának kivételét. 

 

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző  

Határidő: azonnal 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm, tájékoztatom a képviselő társakat, hogy Pintér úr családi okból később érkezik 

ezért kérte, hogy a Pénzügyi Bizottságot érintő napirendeket azt soroljuk hátrébb a napirendek között. 

Aljegyző úr ismerteted? 

 

dr. Nagy Atilla: Akkor melyiket ... Pintér úr említette, hogy valóban majd később érkezik viszont szeretné, 

ha jelen legyen mert részben ez az ő szakmája. Számokat is mondok, de elsősorban címeket mert az 

átszámozás érinthette a korábban 13-as számú Gödi Hulladákgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsöne 

visszafizetése határidejének módosítása, a cím majd relevánsabb, mint a szám, jelzem. A következő a 14-

es, Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. és a Gödi Hulladékgazdálkodási Kft. 2019 évi 

beszámolójának elfogadása. Majd az egykori 16-os, Ingatlanvásárlás a Mayerffy utcában, az egykori 17-es 

Ingatlanvásárlás a Zrínyi utcában, végül az egykori 19-es napirend, Javaslat Göd város 2020 évi 

költségvetésének módosításáról I-II. Ezeket a napirendi pontokat kérte, hogy hátrébb helyezzük, 

amennyiben ennek módja van, akkor hát nyilván ez értelmi számozásokkal ugyanabban a sorrendben talán 

a zárt ülések elé közvetlenül illesztődnének be. Tehát gyakorlatilag az eredeti számozás szerinti 24-ik, 

Óvodai csoport indításának lehetősége, Oázis lakóparkban napirend utánra. Onnan folytatódnának a zárt 

ülés napirendek. Végül is ez egy ügyrendi indítvány. Köszönöm. 29,16 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen, kérdezem a képviselő társakat, hogy az ügyrendi indítvány érthető, 

világos-e? Tudunk róla szavazni? Akkor kérem szavazzunk az ügyrendi indítványról.  

 

A Képviselő-testület 8 „igen” és 1 „tartózkodik” szavazati arány mellett úgy dönt, hogy a napirendi pontok 

tárgyalásának sorrendjét az alábbiak szerint megváltoztatja. 

 

16) A 2020. augusztus 20-ai ünnepségek felülvizsgálata 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 
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Fülöp Zoltán: Köszönjük szépen. Következő napirendi pont a 2020 augusztus 20-i ünnepségek 

felülvizsgálata című napirendünk. Bocsánat meg kell keresnem. Előterjesztője én vagyok. A 2020-ik évi 

augusztus 20-i ünneplések kapcsán azzal a nehézséggel találtuk szemben magunkat, hogy a teljesen változó 

és kiszámíthatatlan járványhelyzet miatt erősen szűk keretek közé vagyunk szorítva, illetve pontosan nem 

is tudjuk, hogy milyen keretek közé leszünk szorítva. Felmerült az, hogy csináljunk valami kisebb 

programot, amiben csak kevesebben vannak, vagy valamilyen létszámkorlátos javaslat, vagy rendezvény, a 

nehézségek kapcsán itt arra jutottunk, hogy a nagy rendezvényt sajnálattal lemondani javasoljuk és elvetjük 

a szintén nagy rendezvénynek számító Nyaralóházi ünnepséget. Egyetlen rendezvényt kívánunk megtartani 

a Nyaralóházak színháztermében egy zártkörű állófogadást, amelyben a szokásosan augusztus 20-ára 

tervezett, vagy augusztus 20-ához kapcsolódó Kóczán Mór díj átadás történne meg. Egy kisebb műsorral és 

a szokásosnál egy szűkebb szerényebb álfogadással. Ez a javaslat, megadom a szót Hlavács Judit képviselő 

asszonynak. 

 

Hlavács Judit: Köszönöm szépen, azt gondolom, hogy ez a felelős döntés a rendezvények lemondása, sőt a 

kisebb koncertek lemondása is. Én megmondom őszintén én még azon is gondolkodnék, hogy a fogadást 

ne tartsuk meg, hanem csak egy kisebb, tényleg nagyon szerény műsor keretében a díjátadót mert, ahogy 

nézzük folyamatos emelkednek az esetszámok a környező országokban is Magyarországban is. Nyilván az 

egy teljesen más helyzet lenne, hogyha odáig fajul ez a dolog, hogy egyáltalán nem lehet rendezvényt tartani. 

Én azért azt gondolom egy nemzeti ünnepet valamilyen módon érdemes megünnepelni, akár úgy, hogy ezt 

a kis műsort élőben online közvetíteni, meg a díjátadást, de hogy ez legyen annyira szűkkörű amennyiben 

lehet. Töltsünk vele együtt minél kevesebb időt, ami nyilván méltó lenne egy állófogadáson megvendégelni 

a díjazottakat és az intézmény vezetőket és azt a szokásos kört. De ez órákig tart egy ilyen rendezvény és 

nem tehát nem vagyok én ebbe nagyon biztos, amit most mondok, de lehet, hogy az lenne az okos, ha ezt 

se tartanánk meg. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. Megadom a szót Vajda Viktóriának. 

 

Vajda Viktória: Köszönöm szépen. Részben csatlakoznék Hlavács Judithoz, én is azt gondolom, hogy a 

fogadás ebben a helyzetben egy elég veszélyes műfaj lenne. Viszont úgy tudom, hogy a felmerült továbbá 

kategóriában van augusztus 22-én komolyzenei koncert melynek helyszíne a József Attila Művelődési ház 

kamaraterme. Ezt úgy tudom, hogy tőlünk függetlenül így is úgy is meg fogják rendezni, szóval akkor már 

lehet, hogy azt csinálnám, hogy vagy azt a javaslatot tenném, hogy ott vagy ebbe a műsorba programba 

csatlakozzunk be, ezen adjuk át a díjat. Egyébként a Kóczán Mór az május 1-e óta csúszik, azt 

hagyományosan május 1-én szokták átadni, de az ugye elmaradt. Viszont van még a Pro Urbe díj, ami 

viszont augusztus 20. Tehát ez a két díj és esetleg erre a kamarazenei koncertre vagy komolyzenei koncertbe 

beékelődve átadni a díjakat. Tehát ez egy amúgy is megtörténő rendezvény, az jön el, aki kedvet kapna egy 

méltó esemény. Azt gondolom, hogy így nem zárnánk ki a lakosságot azzal, hogy egy zártkörű fogadást 

tartunk, mégis történne valami a díjak át lennének méltóan adva és nem egy plusz járványkockázatot rejtő 

esemény, plusz mert hogy amúgy is lenne ez a rendezvény. Köszönöm. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. Lehet ebből szövegszerű módosítást csinálni? 

 

dr. Nagy Atilla: Köszönöm szépen, tehát akkor a 3. pontot -nyilván az első kettő átmegy ez egyértelmű- 

akkor a 3. pontot fogalmaznánk át, tehát a helyszínt, az időpontot, akkor egy épkézláb mondatot. Akkor a 

22-ei dátum az rendben? Akkor a 3. pont, a tervezet 3. pontja a József Attila Művelődési Ház 

színháztermében legfeljebb 500 fős lehet, hogy még kevesebbet a védőtávolságok most nem tudom. A 70 

főst is azért vittük a színházterembe, elnézést mert az asztaltávolságok, akkor még az volt szó a korábbi 
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protokollistából is egy eleve rövidebbet szándékoztunk tulajdonképpen a védőtávolságok miatt. Tehát ez 

igen ezt 100 alá kellene vinni ezt a férőhelyes dolgot. 

 

Hlavács Judit: Nem lehetne a Nyaralóházakban, ez mégis nagyobb. 

 

dr. Nagy Atilla: Odaköltözne a komolyzenei koncert? 

 

Hlavács Judit: Nem feltétlen 

 

dr. Nagy Atilla: Egyébként szellőztethetőbb is. 

 

Fülöp Zoltán: Elnézést képviselőtársak akkor azt javasolnám, hogy a nagyobb rendezvények szervezése 

szempontjából feltétlenül fontos az 1. és a 2. pont, akkor módosító javaslatként javaslom a 3. és 4. pont 

teljes törlését a határozatból, mert egy kisebb rendezvényt azt gyorsabban meg tudunk rendezni ész az 

aktuális járványhelyzet függvényében még a következő 1-2 hétben döntünk. 

 

Hlavács Judit: azt mondanám tehát a 3-as és 4-es töröljük és a 3-ba azt mondjuk, hogy a járványhelyzet 

függvényében maximum 500.000.-Ft költséggel komolyzenei koncertet és díjátadót tartunk a Duna-parti 

Nyaralóházak színháztermében augusztus 22-én. 

 

Fülöp Zoltán: Jó akkor menjünk sorban. A sorban az első módosítójavaslat az, hogy a jelenlegi 3-as és 4-es 

pontot töröljük. A második módosító javaslat, hogy új 3-as pontot tegyünk Judit javaslata szerint, majd 

utána egyben a határozati javaslatot fogjuk szavazni. Tehát ez lesz a szavazási rend, hogy első körben a 

jelenlegi 3-as 4-es pontot töröljük, az azt jelenti, hogy a fogadást töröljük a következő körben döntünk arról, 

amit Judit mondott és a végén a határozati javaslat végén a módosításokkal egyben. Érthető? Akkor kérem, 

hogy az első módosítóról a 3-as és 4-es kérdéséről szavazzunk most.  

 

A Képviselő-testület 7 „igen” és 2 „tartózkodik” szavazati arány mellett dönt a határozati javaslatban a 3-

as és 4-es pont törléséről. 

 

Fülöp Zoltán: A következő módosító, hogy 22-én tartsuk meg a koncertet a Nyaralóházak színháztermében. 

Kérem szavazzunk most.  

 

A Képviselő-testület 8 „igen” és 1 „tartózkodik” szavazati arány mellett úgy dönt, hogy augusztus 22-én a 

Duna-part Nyaralóházak színháztermében komolyzenei koncertet tart.  

 

Akkor a határozatot egészben, hogy lemondjuk a nagy rendezvényeket és 22-én komolyzenei koncert lesz 

a nyaralóházakban erről kérem szavazzunk most.  

 

A Képviselő-testület 9 „igen” egyhangú szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

237/2020. (VIII. 6.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a 2020. évi Szent István-napi ünnepséget az eredeti tervektől eltérően a járványügyi 

helyzetre tekintettel az alábbiak szerint tartja meg  
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1.) Lemondja az összes 2020. augusztus 20-ra a Feneketlen-tó mellei sportpályára tervezett 

programot. 

2.) Elveti a Duna-part Nyaralóházak szabadtéri színpadánál tervezett 500 fős nyílt ünnepség 

koncepcióját. 

3.) A Duna-part Nyaralóházak színháztermében 2020. augusztus 22-én komolyzenei koncert kerül 

megrendezésre. 

 

A forrás a Göd Város Önkormányzata 2020 évi költségvetésében a „kiemelt állami és önkormányzati 

rendezvények” soron biztosított. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Határidő: 2020. 08. 19. 

 

21) Az önkormányzati képviselő, valamint a nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíjáról és egyéb 

juttatásairól szóló 32/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítása, továbbá mindezekhez 

forrás biztosítása 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

Fülöp Zoltán: Következő napirendi pontunk 20-as Önkormányzati képviselői, valamint nem képviselői 

bizottsági tag tiszteletdíjáról, és egyéb juttatásairól szóló önkormányzati rendelet módosítása. A napirendi 

pontunk előterjesztő Lőrincz László. Lőrincz Lászlónak megadom a szót. 

 

Lőrincz László: Köszönöm szépen, mivel, hogy ugye még a tanácsnoki pozíciók nem kerületek feltöltésre, 

igen ezt szeretném a következő testületi ülésre elnapolni hogyha lehetséges. Nem tudom aljegyző Úr? 

 

dr. Nagy Atilla: Lehet természetesen. 

 

Lőrincz László: A következő, igen szeretném a következő ugye akkor lesz teljes a pozíciók feltöltése. 

Köszönöm szépen. 

 

22) Fejlesztési tervezések összegyűjtése a 8. sz. körzetben 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk, Fejlesztési tervezések összegyűjtése a 8. 

számú körzetben. Előterjesztő Lőrincz László. 

 

Lőrincz László: Köszönöm szépen a szót, itt pár dolog volt a körzetben, összegyűjtöttem miket szeretném 

hogyha ebben az évben a kidolgozásuk elindulna ezeket olvashatják a képviselőtársak az előterjesztésben. 

Olyan aktuális dolgok, amik szerintem nagyon régóta foglalkoztatják az ottlakókat és a választási 

programban és a választási ígéretekben is szerepeltek. Köszönöm szépen. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. Hlavács Juditnak megadom a szót, 

 

Hlavács Judit: Egyébként a felsorolásban fontos és jó dolgok vannak, én azt gondolnám. hogy egy kicsit 

kidogozottabban jó szívvel meg is szavaznám és ugyan akkor meg a másik amiért várnék az a költségvetés 

módosítása amire rövid időn belül sort kell kerüljön ugye. Mai tárgyalunk arról mi kerül ki meg be, vagyis 
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hát, hogy mennyivel csökken a bevételi sor és ez milyen sorokról kell kivezetni, és én azt gondolom, hogy 

tényleg nagyon hamar vissza kéne erre térni, de akkor, amikor tudjuk, hogy mennyi pénz áll 

rendelkezésünkre. Ezt majd, ezt a mondatot más napirendeknél is lehet, hogy elmondom majd. Igen. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen, Vajda Viktóriának megadom a szót. 

 

Vajda Viktória: Köszönöm szépen, Judit nagyjából elmondta, amit én is kérdezni szerettem volna, ugye az 

szerepel a határozatban, a pályázati javaslatban, hogy felkéri a hivatalt, hogy a felsorolt kéréseket elvégezni 

szíveskedjék. Ezt nem tartom nyelvtani, vagy így logikailag helyesnek, hogy felkéri a hivatalt, hogy 

végezzék el a terveztetést, ugyanúgy kell minden terveztetést is visszahozni, ha jól gondolom mert, hogy 

meghaladják a pénzügyi kereteket, tehát én nem a célokkal van a bajom, hanem a módszerrel. Tehát hogyha 

ez úgy is egyesével vissza kell jönnie, akkor nem látom a határozati javaslat értelmét. Köszönöm szépen. 

 

Fülöp Zoltán: Lőrincz Lászlónak megadom a szót. 

 

Lőrincz László: Köszönöm szépen. Tehát ugye a hivatal ezeket ki tudja dolgozni, árajánlatokat tud bekérni 

akár egy tervezésre, akár ugye mondjuk a kerékpárút kivilágításra, de hogyha nem indul el akkor, nagy 

valószínűséggel az elmúlt 9 hónap továbbra is így marad ahogy eddig volt. Tehát én mindenképpen 

szeretném a körzetben azt, hogy ezek a fejlesztések elinduljanak a hivatalba, és utána a többit azt úgy is 

meglátjuk. Úgy tudom, hogy most is nagyon nagy pénzeken, milliókon folytak terveztetések szerte a 

városban beleértve ugye itt a csónakházat, a nyaralóházak konyháját, tehát most kérdezem akkor, hogy 

akkor azok mért voltak ilyen ehhez képest, gondolom, hogy jóval kisebb rendű programok, tervezéseknek 

az elindulása gondot okoz. Köszönöm szépen. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. Markó Józsefnek megadom a szót.   

 

Markó József: Köszönöm szépen. Hát nekem egy elvi észrevételem lenne, hogy az ilyen módon való 

karbantartás felújítás egyéb kérdésben ezt az egyéni módszert ezt én nem tartom jónak. Helyesebbnek 

tartanám, ha rendszereket hoznánk létre útépítés, útkarbantartás, útfelújítás, járdaépítés és egyéb 

alrendszereket, amelyekben az ilyen igényeket a műszaki osztály terjesztené be aztán összefoglalva és 

arányosan elosztva a 8 körzet között a pénzügyi lehetőségeket. Tehát ez egy több lépcsős dolog, mert így 

természetesen bármelyik képviselő kér valamit az ember szívesen megszavazza, mert fontos dolgot kér, 

csak az egész rendszer fölaprózódik és egy alrendszerekké válik. Tehát jobb lenne, hogy ha most egy sürgős 

helyzet van ezt elfogadom, de hosszabb távon mindenképpen egyben kell kezelni a járdaépítés van 100 

millió forint akkor a 8 körzet között meg kell határozni valamilyen nem feltétlenül mindenképpen arányosat 

a területtel, hanem szükségesség, tehát több szempont figyelembe véve de mindenhol kapjanak valamit, 

minden terület haladjon előre. Tehát azt, ha valaki előrébb van már, valamelyik körzet, nem jelentheti azt, 

hogy akkor évekig semmit nem kap mert vannak nehezebben működők is. Tehát mindenhol arányos 

fejlesztés, most ezt fogom támogatni, de alapban ez nem jó módszer szerintem, hogy mindenki egyénileg 

behozza a saját kéréseit. És hát a nagy összefogás a műszaki osztályon meg nem történik meg. Ezt ott 

véleményezni kellene, reális, nem reális, persze a lakó kér valamit az nem biztos, hogy feltétlenül indokolt 

is megcsinálni most városi szempontból. Ez csak egy észrevétel. Köszönöm szépen. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen, Andrejka Zombornak megadom a szót.   

 

Andrejka Zombor: Köszönöm. Koncepció, pénzügyi tervezés körzetekre lebontva a fejlesztések rövid és 

hosszú távú megvalósulása kivitelezéssel, ez volt a megállapodás legutolsó és nem tudok róla, hogy 
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bármelyik pontban is előre léptünk volna. Annyit tudok, hogy a pénzügyi tervezésünket azt revidiálni kell. 

Így ezt én nem tudom értelmezni. Köszönöm. 

 

Fülöp Zoltán: Vajda Viktóriának megadom a szót. 

 

Vajda Viktória: Köszönöm szépen. Igen ehhez a ponthoz tulajdonképpen az első pont az, hogy a minden jól 

megy az úttervezésben benne is van az útkoncepcióban, úgyhogy ez abszolút fontos, hogy megtörténjen a 

bölcsőde körüli rendezés. Azt mondta Lőrincz alpolgármester úr, hogy azelmúlt 8 évben, illetve az elmúlt 

9 hónapban nem történt itt semmi, hát ezt a határozati javaslatot be lehetett volna adni akármelyik testületi 

ülésen eddig is. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. Hlavács Juditnak megadom a szót.   

 

Hlavács Judit: Én meg csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy melyik utcákat terveztetjük idén erről a 

költségvetés vitája, illetve a költségvetés elfogadása előtt neveztünk meg utcákat, Pintér képviselő úr jelölt 

meg a saját körzetében 2 utcát, én kértem egy nagyon rövid szakaszt az én körzetemben, beszéltünk 

mindenről. Én azt gondolom, hogy nyugodtan lehetett volna előállni a saját körzetével a képviselőknek vagy 

az alpolgármester úrnak is ha már azt nézzük, hogy miért nem kezdődött el semmi ott vagy itt vagy bárhol, 

talán mert senki nem javasolta. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. Aljegyző Úrnak megadom a szót. 

 

dr. Nagy Atilla: Köszönöm szépen én csak annyit tennék ehhez hozzá igazából, hogy a megjelölt 

végrehajtási határidő szeptember végét nem merem ígérni, hogy tartható. Tekintetbe venni, hogy egyeztetni 

kell megrendelő oldalról, tehát itt a megfelelő entitások a vezető képviselőkkel a számtalan lakóval és 

miután az alapvető dolgok rendeződnek onnantól kezdve kezdhetőek el a tervezés, a tervezői kiválasztás 

stb. stb. és ezek egymás után láncra fűződnek, a beszerzési eljárások, tehát gyakorlatilag szeptember 

közepén kezdheti el a tervező, nagyjából mire elkezdheti. Az a másfél két hónapos határidőt keveslem. Más 

hozzáfűzésem nincsen. Köszönöm. 

 

Fülöp Zoltán. Köszönöm. Markó Úrnak megadom a szót. 

 

Markó József: Nem ejtem ki képviselő asszony nevét nehogy megszólítva legyen. Tehát az útépítések 

különösen egy olyan terület, ahol nem lehet egyedenként döntögetni, és megoldásokat keresni, mert az első 

utca túllépi a közbeszerzési határt szinte. Tehát ha az év elején valaki ügyes volt és közel volt a 

döntéshozatali folyamathoz akkor az betette a saját utcáját gondolom, mindenféle különösebb megfontolás 

szükséges nem azt mondom, hogy nem kell. Az egész városi arányokat figyelembe véve neki ez fontos volt 

be is kertült. Tehát mindenképpen azt javasolnám a jövőben, ami az előző években is volt gyakorlat, az 

útépítésekre előszőr is a költségvetés keretei között meghatározott, hogy mit tudunk szánni a következő 2-

3 évben. Tehát mit tudom én 1,5 milliárd forintot tudunk erre szánni, ez egy elég jó szám lenne szerintem. 

Akkor megkeresni egy keretszerződés keretében azt a kivállalkozót, aki egy pályázaton elnyeri ezt a munkát 

és megfelelő háttérrel rendelkezik és bármikor lehívhatóan rendelkezésre tud állni. Tehát ne mindenféle 

különleges vagy vállalkozókat megszólítani, aki éppen beesik az ajtón mert 50 vagy 100 forinttal olcsóbb, 

hanem egy komplett keretszerződés keretében azonos műszaki tartalommal, azonos minőségben egy-két-

három évre előre biztosítani ennek a folyamatát. És akkor, ha ilyen keretben benne van 30 utca vagy 20 

vagy éppen amennyi kifér akkor én látom azt, hogy kifér akkor én látom azt, hogy nem igyekszem azon 

éppen a Csaba utca most legyen meg idén mert jövőre benne lesz és van egy megbízható távlati elképzelés, 
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hogy arra is sor kerül és ebben a 30-as arányosan benne van minden körzet mondjuk 3-at vagy 4-et. Tehát 

ezt az egyedi megoldást, hogy aki ott volt és figyelhetett volna, nem erről szól. Ez a műszaki osztálynak a 

feladata, hogy a szükségesség szerint az indokoltság szerint a pénz szerint és minden egyéb szempont szerint 

csináljon egy rendszert. Például ez is csak egy vélemény és a Fülöp Zolinak szólt. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. Lőrincz Lászlónak megadom a szót. 

 

Lőrincz László: Köszönöm szépen. Továbbra is terveztetésről van szó, illetve ugye annak a felmérése, hogy 

egyáltalán milyen lehetőségek vannak, tehát úgy gondolom egy olyan döntési pont, ami bármilyen irányban 

nem módosítható az elkövetkező üléseken, én továbbra is azt kérném a képviselő testületet támogassa az 

előterjesztést. Köszönöm szépen. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm Andrejka Zombornak megadom a szót. 

 

Andrejka Zombor: Köszönöm és még a polgármester úr úgy emlékszem a Fülöp képviselő úrnak kiadta a 

feladatot, hogy a minden körzetben gyűjtse össze azokat az utcákat, amik felújításra szorulnak, illetve 

legalább is a közeljövőben meg szeretnénk terveztetni nem tudom, hogy azokkal mi van mert gyakorlatilag 

ezért nem volt különösebben lobbi körzetenként, mert úgy is ez ahogy a Markó úr is utalt rá, hogy ezt a 

hivatal hivatalból intézi a képviselőknek a bejelentése és igénye alapján. 

 

Fülöp Zoltán: A megjegyzéshez csak annyit, hogy igen ezt többször megbeszéltük, hogy én ezt össze is 

gyűjtöttem le is adtam visszajelzést nem kaptam, hogy mi is lett vele. Jó Hlavács Juditnak megadom a szót. 

 

Hlavács Judit: Azt szeretném mondani, hogy van egyébként egy érvényes képviselői testületi határozat nem 

ebből a ciklusból, hanem az előzőből, amiben meg vannak jelölve ezek az elsőként aszfaltozandó utak. 

Tehát hogy én azt gondolom, hogy lehet ezt módosítgatni, de alapvetően van egy irány, amit elhatározott 

egyszer az önkormányzat. Addig amíg ezt nem módosítjuk addig miről beszélünk. A másik, hogy hát akkor 

Pintér Úr volt közel a tűzhöz. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen, Markó úrnak megadom a szót. 

 

Markó József: Alapvetően az irányokat is mindig az szabja meg, hogy milyen lehetőség van. Tehát egy két 

évvel ezelőtt a Samsungos problémák kapcsán, a problémával terhelt Samsung beruházás kapcsán azért 

voltak pénzügyilehetőségek és amik megvalósulhattak volna, ezek ma már nem állnak rendelkezésre. Az 

akkor megszabott irány más bevételre alapult, mint a mostani. Tehát most, hogy egy olyan irányt kell 

szabnunk, ami megfelel a mostani kondícióknak. Ez lenne a helyes mert ha azt folytatjuk esetleg padlóra 

kerülünk. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. A hozzászólásokból én azt szűrtem le Lőrincz László hozzászólásából, 

hogy itt a hivatalt egy előkészítő munkára szeretné megkérni. Kérem az előterjesztőt, hogy erősítse meg, 

hogy valóban tehát itt a tervezetetésről van szó vagy az első 2 pontban terveztetésről, a 3-ban egy lehetőség 

felméréséről. Itt valóban a műszaki terveztetést gondolja, vagy csak mi értendő ez alatt. Kérem tegye 

világossá.   

 

Lőrincz László: Köszönöm szépen. Ugye itt a bölcsödénél a parkolóhelyek, tehát ennek az igényfelmérése, 

illetve ugye ennek a tervezése, hogy egy korszerű ... 
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Fülöp Zoltánt: Engedélyezteted, vagy csak egy ilyen koncepció tervet gondolsz? 

 

Lőrincz László: Hát első körben koncepció tervet természetesen és utána, ha a koncepció terv megvan a 

műszaki terv lehet a következő kérés. 

 

Fülöp Zoltán: Mi értendő bele a határozatban, ezt próbálom tisztázni. Melyiket a koncepció tervet? 

 

Lőrincz László: A koncepció tervet. 

 

Fülöp Zoltán: Jó. 

 

Lőrincz László: Első körben a koncepció tervet, nincs koncepció terv addig nehéz műszaki tervet készíteni. 

 

Fülöp Zoltán: Az a kérdés, hogy módosíthatjuk-e úgy a szöveget, hogy Huzella Tivadar utca 

koncepciótervezése, kerékpárút mellé közvilágítás koncepció tervezése 

 

Lőrincz László: Igen úgy, hogy a Huzella Tivadar utca tehát ott a komplett a parkolók egy műszaki tehát ott 

egy rendes tervezés, illetve a kerékpárútnál koncepció természetesen. Ugye ez egy új technikai megoldás 

tehát egy ilyen úgy gondolom, hogy Gödön nincs, hogyha ez beválik akkor lehet, hogy máshol is be tud 

válni, de lehet, hogy olyan válasz jön a beruházási osztálytól, hogy ez nem megvalósítható, nem 

biztonságosan megvalósítható, vagy olyan áron valósítható meg amit a képviselő testület nem fog 

támogatni. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. Vajda Viktóriának megadom a szót.   

 

Vajda Viktória: Köszönöm szépen. Az lenne a kérdésem, hogy egy-egy ilyen koncepció terv vagy adott 

esetben ugye ez a bicikli út kapcsán műszaki terv, ezek 200.000.- forint feletti tételek, ha jól értem, tehát 

hogy ezek mindenképpen visszajönnek még ide a képviselő testület elé. Igen akkor most hova? Köszönöm. 

 

Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak megadom a szót. 

 

Hlavács Judit: Én csak arra szeretném emlékeztetni a résztvevőket, hogy ugyan ezen az ülésen bár a tegnapi 

napon fogadtuk el az utcákra a standardok meghatározását és azt gondolom, hogyha ezek a standardok 

elkészülnek például a Huzella utcára ugyan úgy érvényesek lesznek. Tehát ebből nem kell külön koncepciót 

csinálni. Tehát hogy akkor vagy erről beszéljünk, ha az a kérés, hogy akkor legyen terveztetve az utca, ami 

nyilván egy másik izé, vagy pedig nem kell betenni hiszen az úttervezési sztenderdeknek nyilván a Huzella 

utca ugyan úgy része, mint bármelyik másik utca. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm. Lőrincz Lászlónak megadom a szót. 

 

Lőrincz László: Köszönöm szépen. Úgy itt valószínű, hogy a tervezésnél is a sztenderdeknél is egy 

intézmény előtti rész az valószínűleg egy erősebb műszaki tartalmat fog kapni egyre nagyobb igénybevétele 

van illetve tehát ugye csak válaszolva Judit kérdésére, ugye ott komplett tehát a Huzella Tivadar utca illetve 

a bölcsőde és környéke az kiviteli tehát ott műszaki terv tehát ott teljes terveztetés utána kivitelezhető lehet, 

illetve a kerékpárútnál ott egy  koncepció mivel ez egyteljesen új megvilágítása a dolognak, hogy egyáltalán 

erre van-e lehetőség mert erről sokat beszélgettünk is még anno, hogy ezt vizsgáljuk meg, hogy ezekkel a 

ledes-mozgásérzékelős világítással a sötétbe egye ott a kerékpárút, az Oázis ott a golfpálya melletti részen 
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hogy ez mennyire megvalósítható. Lehet, hogy az lesz a vége, hogy koncepcionálisan ez nem 

megvalósítható vagy valami nagyon jó lehetőség van rá, és töredékéből megvalósítható mintha mondjuk 

rendes lámpákat raknánk oda. Köszönöm szépen.   

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. További hozzászólás? Nincs jó akkor kérem a képviselő társakat, hogy 

szavazzunk a javaslatról. Most. Tehát a tisztázó módosítások szerint Huzella Tivadar utca teljes tervezése. 

 

Lőrincz László: Annyi kiegészítővel, hogy az új sztenderdek alapján amikor azok megvannak. 

 

Fülöp Zoltán: Igen itt egyetlen egy időrendi probléma van az új sztenderdek szintén szeptember 30-ig 

vannak határidősen tehát a Huzella Tivadar utca tervezését én javaslom, hogy akkor egy egy-két hónappal 

későbbi... 

 

Lőrincz László: Az legyen október vége az úgy jó. November közepe Atilla. Huzella Tivadar utca november 

15-e. 

 

dr Nagy Atilla: Engedélyezési terv, pláne kivitelezési terv tudod az mennyi időben. 

 

Fülöp Zoltán: Jó de ez az előzetes műszaki tervezés. Tehát Huzella Tivadar utca műszaki tervezése az új 

standardok alapján, mit mondtál? 

 

Lőrincz László: November 15. 

 

Fülöp Zoltán: November 15. A másik két pontra tehát kerékpárút mellé közvilágítás koncepciót tervezéssel. 

 

Lőrincz László: Október 15 legyen akkor. 

 

Fülöp Zoltán: Október 15 és Oázis lakóparkban. Kerékpárút mellé koncepció tervezése, többi marad. Az 

Oázis lakóparkban játszótér automata vécé és pelenkázó kiépítésének lehetőségének felmérése is október 

15. Kérdezem a képviselő testületet, hogy ezekkel a módosításokkal a határozati javaslatot elfogadják-e? 

Kérem szavazzunk most.  

 

A Képviselő-testület 6 „igen” és 3 „tartózkodik” szavazati arány mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

238/2020. (VIII. 6.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

felkéri a hivatalt, hogy a felsorolt kéréseket elvégezni szíveskedjék: 

• Huzella Tivadar utca teljes terveztetése az új standardok alapján, parkolók kialakítása a 

bölcsőde környékén.  

• Kerékpárút mellé közvilágítás tervezése, lehetőleg ledes, mozgásérzékelős megvilágítási 

koncepció akkumulátorokkal, illetve a felesleges fényszennyezést kerülése végett, csak akkor 

legyen bekapcsolva a világítás, ha valóban megy arra valaki.  

• Az Oázis lakóparkban található játszótérre automata wc és pelenkázó telepítésének 

lehetőségének felmérése. 
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Forrás: Beruházási tartalék sor 

 

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző úr 

Határidő: 2020. október 15.; Huzella Tivadar utca terveztetésére: 2020. november 15. 

 

23) Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

Fülöp Zoltán: Következő napirendi pontunk a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításának jóváhagyása. Előterjeszti Lőrincz László. 

 

Lőrincz László: Köszönöm szépen ugye ez az előterjesztés szerepelt volna a testületi ülésen akkor nem 

tudtuk tárgyalni tehát egy két apró módosítás van benne, hogy a polgármester személye helyesen szerepeljen 

rajta egyéb aktualizálások. Köszönöm szépen. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen, hozzászóló Vajda Viktóriának megadom a szót. 

 

Vajda Viktória: Köszönöm szépen. Az SZMSZ-t olvasva, ha jól látom akkor benne van még a gödi televízió, 

amit, ha az értesüléseim nem csalnak akkor nem létező vagy legalábbis nem a UPC és T-Home előfizetők 

számára. Ez így szerintem továbbra sem mindig elég pontos az új SZMSZ. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen, további hozzászólás? Nincs, jó. További hozzászólás nincsen akkor 

kérdezem a tisztelt képviselő testületet, hogy... 

 

Vajda Viktória: Válasz? 

 

dr. Nagy Atilla: Legkevésbé várt helyről próbálok választ adni elnézést ahogy én tudom azért maradt benne 

hagyományosan és azért, mert ha egyszer lesz majd rá gazdasági műszaki lehetőség, akkor ne keljen ezzel 

vacakolni akkor újraindítható legyen. De úgy veszem észre úgy különben senki nem kapaszkodik ebbe a 

dologba. Úgy emlékszem ez az oka, nem hanyagságból maradt benne egykor még ez egy tudatos döntés 

volt, hogy jóó helyen van az ott majd, ha kell leveszik a polcról lehetőség szerint, 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. Megadom a szót Vajda Viktóriának. 

 

Vajda Viktória: Köszönöm szépen. Hogyha most ez egy új SZMSZ módosítás akkor most ez egy új döntés, 

hogy akkor most is benne hagyjuk a gödi televíziót, ez az egyik hozzáfűzni valóm, a másik pedig, hogy ha 

ilyen könnyű SZMSZ-t módosítani akkor bármikor újra visszatehetjük analóg platformokon gödi városi 

televíziót üzemeltetni. Úgyhogy én ezt javasolnám csak amiatt, hogy ez aktuális legyen ez a szuper SZMSZ. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm megadom a szót Markó Józsefnek. 

 

Markó József: Köszönöm szépen, szerintem analóg platformokon nem akarhatunk mert nincs sugározni, 

tehát a szolgáltatók általában analóg csatornát betesznek az uh sáv felső részébe, de a digitális csomagok 

között be kell kerülni. Eddig a probléma a sok szolgáltató közül talán egy volt hajlandó adni saját csatornát 

a gödiek részére azt is csak olyan feltételekkel, hogy a gödi csatornát láthatják nem csak a gödiek, hanem 

az egész gödöllői járásban is. Mert ilyen volt a kábel kiosztás. Nem volt célszerű, ugyanakkor láthatjuk azt, 

hogy én a DIGI-t nézem, de lehet ez a T-Home is ez a Telekom is, hogy számos önkormányzatnál azért 
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vannak helyi csatornák és működnek is de mind ahol már digitális platform van, miután az engedélyeket 

talán még bírjuk, a cégnek megvannak az engedélyei az, hogy benne szerepel az SZMSZ-ben nem jelenti 

azt, hogy ennek külön költsége lenne, leszámítva az engedélyért fizetendő éves díjakat., az biztos benne 

van. Az eszközállomány létezik a kamerák megvannak, a fényképezőgép, egy stúdió be van rendezve 

elvileg, tehát adott esetben működhetne ahogy a gödi körkép sem működött hónapokig ez sem az igaz, 

működött addig is csak hirdetéseket sugárzott, műsort nem nagyon, de hát analóg platformon és addig 

digitális amkor megvalósul és lesz pénzünk akkor lehet, hogy a lehetőséget nem kell feladni. Eszközök 

vannak stúdió van. Tehát ez egy szó. Ki lehet venni, és visszalehet tenni valóban, de ez csak játék a 

szavakkal. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen, áthidaló javaslatként megfelelő szövegszerű módosító javaslat-e az, hogy 

az analóg platformokon, bocsánat a Göd televízió analóg és digitális és interneten stb. online nézhető. 

 

Markó József: Az analógnak már nincs értelme. 

 

Fülöp Zoltán: Akkor digitális platformokon. Tehát az analógot cseréljük le digitálisra. Ez így megfelelő? 

 

Lőrincz László: Befogadom. 

 

Vajda Viktória: De van még városi televízió? A lényeg nem a platform, hanem nincs városi televízió. 

 

Markó József: Elvileg létezik, nem tudom, hogy felmondtunk volna a testület nem mondta föl. 

 

Fülöp Zoltán: Bocsánat. 

 

Markó József: Nem volt döntés, hogy megszűnjön. 

 

Fülöp Zoltán: Jó. Hlavács Juditnak megadom a szót. 

 

Hlavács Judit: Én ahhoz a módosításhoz vagy legalábbis az előző alapító okirathoz való eltérésre szeretném 

felhívni a figyelmet, hogy a 6-ik egyéb rendelkezésekben szerepel az utalványozási jog, ami ha jól tudom 

eddig 200,000. - forint felett polgármesteri ellenjegyzéshez volt kötve, itt pedig az ügyvezető korlátozás 

nélkül önállóan utalványoz. Én a 200.000.- forintot akár hajlamos lennék megemelni mert lehet, hogy 

indokolt, de a mindenfajta megkötés nélküli önálló utalványozás azért az szerintem, ha eddig 200.000.- volt 

a határ akkor most így egy kicsit erős nekem. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm. Szövegszerű módosító? 

Hlavács Judit: Az ügyvezető 300.000.- forintig vagy 400.000.- forintig korlátozás nélkül önállóan 

utalványoz, ez fölötti összegnél a polgármester ellenjegyzése szükséges. Vagy a pénzügyi osztályvezető 

ellenjegyzése szükséges. Ha nem szeretnénk a polgármestert 

 

Fülöp Zoltán: A jegyzőkönyv kedvéért egy vagy több módosító 

Hlavács Judit: Vagy akkor ránézek a képviselőkre mi az, ami elfogadható? Pénzügyi osztály vezető, jó. 300, 

400 jó akkor 300 

 

Andrejka Zombor: Meg a polgármester nem írhat alá 200.000 felett 
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Fülöp Zoltán: Bocsánat bocsánat egy pillanatra tisztázzuk a módosítót jó? Cégjogilag is problémás, hogy a 

különálló cégnek az utalványozását, egy különálló szervezethez kötjük, ez azt jelenti egyébként, hogy az 

utalványozás maga azt jelenti, hogy a cég megköti a szerződést, a teljesítés megtörténik, de a kifizetést nem 

lehet megtenni csak valamilyen más nem tudom én mivel, ilyen külső szereplővel. Ez cégjogilag problémás 

mert maga végén a fizetés már egy lejátszott bulinak a vége. Tehát ez problémás. Azt lehet bármilyen szinten 

értelmesen leszabályozni, hogy nem egy aláíró szükséges adott összeg felett két aláíró szükséges, de 

célszerűen mondjuk az ügyvezető és a pénzügyi vezető adott összeg fölött. De önálló cégről beszélünk 

mindenképpen problémás ezt kívülre tenni. 

 

Hlavács Judit: Nem is az utalványozással van probléma hiszen az utalványozás már mondjuk egy 

szerződéskötés utáni, illetve nyilván vannak magasabb összegek, hiszen bármelyik fizetésnek az 

utalványozása ennél több lesz inkább a kötelezettségvállalásra kéne ezt kihegyezni. Amit én javasoltam 

lehet, hogy most nem találom. Nem is oda kéne tenni, hanem az ügyvezető részhez. 

 

Fülöp Zoltán: Jó akkor én amíg ezt kitalálod addig én megadnám a szót a további képviselőknek jó? Lőrincz 

Lászlónak megadom a szót.   

 

Lőrincz László: Köszönöm szépen ugye itt Fülöp alpolgármester úr meg elmondta az ő aggályait, illetve én 

elmondom azokat a biztosítékokat ugye a képviselő testület 3 tagú felügyelő bizottságot delegál eleve a kft-

hez. Illetve ugye itt a például egy nyomdaköltséget nézünk, ami millió forintos tétel, tehát úgy gondolom, 

hogy bőven meg van az a biztosíték, hogy az ügyvezető ezt el tudja látni, illetve a kft-nek a számviteli 

törvények alapján beszámolót kell készíteni mellette ugye ott a felügyelő bizottság és illetve a testület is 

láthatja a kft költségvetését, illetve a beszámolóját. Szerintem bőven van garancia, hogy ezek a pénzek úgy 

lesznek kifizetve, hogy azok megfelelően lesznek kifizetve és utána, ha nem úgy történik akkor 

természetesen a képviselőtestület megteheti az intézkedéseket. Köszönöm szépen én úgy gondolom a 

működés szempontjából így az SZMSZ-be ez megfelelő. Köszönöm. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen Markó Józsefnek megadom a szót. 

 

Markó József: Köszönöm szépen. Én úgy gondolom ezek a megkötések az ilyen értékhatárról ezek eléggé 

nehezen kezelhetőek mert hiszen senki nem gondolná azt, hogy komolyan, hogy egy bérkifizetésnél el 

kellene jönni és a 3 vagy 4 milliós havi bért vagy a 2 milliós összes bért engedélyeztetni. Vagy egy közüzemi 

számla kifizetésénél teljesen értelmetlen, és ez a polgármesterre is vonatkozik tehát az ő korlátozása sem 

terjedhetne ki ilyen rutinszerűen ismétlődő éves költségvetésben megtervezett tételekre. Azokat 

természetesen nyugodtan aláírhatja még ha 30 millió is egy tétel. De azokat, amik nem mert a kft csinál 

mert támogatjuk a működését kell, hogy év elején valamilyen költségvetési bontást azért benyújtson, hogy 

mire fogja költeni a pénzeket. Az abban szereplő elfogadott tételeket már nem kell idehoznia, de ezen 

túlmenően nem terjeszkedhet tehát azt kellene mondani, hogy x 100.000 forint, amit mondott Judit fölött 

kötelezettséget vállalni a költségvetésben egyébként nem meghatározott tételekben nem lehet. Ne kezdjen 

el egy újabb beruházást vagy egy újabb tevékenységet elővenni, ne vegyen fel újabb álláshelyeket. Ez 

vonatkozik a kft-re is meg a hivatalra is. A hivatal se szaporítsa a létszámát úgy, ha azt a testület előtte előbb 

nem kérte meg az álláhelyeknek a megadását, hiszen ez óvodáknál iskoláknál mindenhol úgy működik, 

hogy konkrét egy másfél álláshelyeket kéregetnek, hogy kijönnek időnkét és meg is kapják természetesen. 

Tehát ne korlátozzuk a működést, de a magánakciókat és ez volt a célja régebben is a kft-nél ennek a 200.000 

forintnak. Régebben is voltak változások a vezetésben a hulladékban a Hulladékgazdálkodásban meg itt is 

én arra törekedtem akkor, hogy egyrészt két ügyvezető fogja egymást, másrészt pedig, hogy ne legyen 
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esetlegesen olyan kötelezettségvállalás, ami a városnak gondot okozhat. Nem is volt épp a rendszerből 

adódóan. Köszönöm szépen.   

 

Fülöp Zoltán: Jó köszönöm szépen Hlavács Juditnak megadom a szót. 

 

Hlavács Judit: Egyrészt meggyőztek a képviselő urak bizonyos dolgokból másrészt viszont itt pont van egy 

ilyen tétel, hogy éven túli hosszabb távú kötelezettséget csak a képviselő testület jóváhagyása után vállalhat, 

azonban új munkaszerződést, vagy megbízási szerződést jóváhagyás nélkül is köthet. Amit abban a 

tekintetben helyeslek, hogy ne mi döntsük el, hogy kit vesz fel, de egy olyan kiegészítést igen is tennék, 

hogy új álláshelyet a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem hozhat létre. 

 

Lőrincz László: Meg van most határozva álláshelyek? 

 

Markó József: Hát van egy bérkeret természetesen és azon belül gazdálkodhat. A mostani feladat ellátáshoz 

van nagyjából egy megszokott állomány azt be kell tölteni, hogy működjön. De azon felül újabbakat ne 

hozzon létre. 

 

Hlavács Judit: Értem de most ugye a polgármester volt egy ilyen probléma 

 

Markó József: Volt egy ilyen probléma 

 

Hlavács Judit: Új álláshelyeket azt gondolom én ezt most biztos nem tudom módosítózni itt helyben, hogy 

értelmes eredménye legyen. Én ezt így most nem tudom megszavazni. Elnézést, hogy nem készültem fel 

ennél jobban, hogy most itt konkrét szövegszerű 

 

Fülöp Zoltán: Akkor visszatérve úgy látom több hozzászólás nincsen megpróbálom összegezni a vita 

eredményét. A 2-es pont társaság feladatai gödi televízió alpontjának második bekezdésében a Göd városi 

televízió műsorai analóg helyett digitális platformokon, a többi marad, és összesen ennyi, ami módosító 

marad belekerül én kérem a képviselő társakat bármilyen gondolata van nyugodtan üljünk össze és nézzük 

meg hogy hogyan lehet ezt szövegszerűvé formálni. A mostani jogszerű működéshez én az SZMSZ 

módosítást szükségesnek látom, nyilván a képviselő testület dönt. Kérem szépen döntsünk. 

 

Szokolainé Obermayer Éva jegyzőkönyvvezető megjegyzése, hogy a szabályzat elfogadásának és keltének 

dátumát aktualizálni szükséges. 

 

Fülöp Zoltán: Kérdezem az elterjesztőt. 

 

Lőrincz László: Aktualizálva a mai dátummal 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen nyilván utána a záró dátum is. Köszönöm szépen akkor kérdezem a szóban 

elmondott módosításokkal a képviselő testület az SZMSZ módosítást elfogadja-e? Kérem szavazzunk most.  

 

A Képviselő-testület 6 „igen”, 2 „nem” és 1 „tartózkodik” szavazati arány mellett az alábbi határozatot 

hozta: 

 

239/2020. (VIII. 6.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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úgy dönt, hogy elfogadja a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1. sz mellékletben található Szervezeti és 

Működési Szabályzatát. Felkéri a polgármestert a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. SZMSZ-nek 

aláírására. Az elfogadott SZMSZ a döntést követő napon lép hatályba. 

 

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Balogh Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

1.sz. melléklet a 239/2020. (VIII. 6.) Ök. határozathoz: 

 

A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

Érvényes: 2020. augusztus 7. napjától 

Jóváhagyta: 

 

......................................…………………………………… 

Göd Város Önkormányzata 

képviseli Balogh Csaba 

Polgármester 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

 

Göd Város Önkormányzata a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésének döntése alapján elhatározta 

a városi tulajdonban lévő Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. – a továbbiakban: Társaság – 

létrehozását (167/2010. [XII. 22.] számú Ök. határozat).  

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) a 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) és a Társaság Alapító Okirata alapján készült. A Társaság eleget tett az új polgári 

törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő, az Alapító Okiratot érintő hatályosítási kötelezettségének, 

ugyanakkor a megemelt törzstőke teljes befizetéséig az alábbiakban szabályozott tevékenységét még a 2006. 

évi IV. törvény rendelkezései szerint végzi. Az SZMSZ a Társaságra, a működésére jellemző alapelveket és 

előírásokat, a Társaság irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, a Társaság vezető és ellenőrző szerveit 

tartalmazza. Az SZMSZ betartása (betartatása) a Társaság vezetőinek és alkalmazottainak elsőrendű 

kötelessége. 

 

I. 

1. A Társaság adatai: 

 

Cégnév: Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített cégnév: Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Székhely: 2131 Göd, Pesti út 81. 

Telephely: 2131 Göd, Jósika utca 14. 

Cégjegyzékszám: 13-09-143648 

Adószáma: 23110045-2-13 
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2. A Társaság feladatai: 

 

A Társaság állandó feladatai közé tartozik a Gödi Körkép című havonta megjelenő városi közéleti magazin 

kiadói jogainak gyakorlása, a Göd Városi Televízió műsorszolgáltatásának biztosítása, valamint a Duna-

part Nyaralóházak fenntartása és üzemeltetése. 

 

- Gödi Körkép 

 

A Gödi Körkép városi közéleti magazin, amely havonta jelenik meg, és valamennyi gödi háztartáshoz 

ingyenesen eljut. A városi közéleti magazin beszámol a város legfontosabb közéleti, kulturális és 

sporteseményeiről, hírt ad a gödi lakosokat érintő önkormányzati döntésekről, valamint interjúkat és 

riportszerű összeállításokat is közöl, továbbá a hirdetések felvétele és hirdetések szervezése is feladatai közé 

tartozik. 

 

A Gödi Körkép városi közéleti magazintevékenységét a vonatkozó jogszabályoknak és a belső 

szabályozásnak alárendelve, külső befolyásoktól mentesen végzi. 

 

- Gödi Televízió 

 

A Göd Városi Televízió fő célja a város természeti, gazdasági és kulturális értékeinek bemutatása; 

tudósítások és riportok készítése a város közéleti, kulturális és sporteseményeiről – mindezekkel segítve a 

közösségi élet és a városi identitás erősödését. 

 

A Göd Városi Televízió műsorai digitális platformokon (UPC- és T-Home-előfizetők), valamint az 

interneten a televízió weblapján keresztül online nézhető. 

 

A műsorpolitika és a főszerkesztő műsorkoncepciója szerint a Göd Városi Televízió tevékenységét – 

hasonlóan a Gödi Körképhez – a vonatkozó jogszabályoknak és a belső szabályozásnak alárendelve, külső 

befolyásoktól mentesen végzi. 

 

- Duna-part Nyaralóházak 

 

A Társaság célja az üdülőtelep parkjának, sportpályáinak és épületeinek állapotmegóvása, illetve a terület 

hasznosítása, elsősorban a város lakosságának kínálva pihenési, sportolási, kulturális és szórakozási 

lehetőségeket. Az üzemeltetés során kiemelt cél továbbá, hogy a minden gödi polgár számára nyitva álló 

ősfás park egyfajta városi „sétatérré”, találkozóhellyé váljon, amelyben az oda látogatók megfelelő 

színvonalú kiszolgálása is megvalósul. 

Az üdülőtelep területén megtalálható étterem és színházterem bárki által bérleti jogviszony keretében 

igénybe vehető, így rendezvényhelyszínül szolgál helyi cégeknek, sportegyesületeknek, civilszervezeteknek 

és baráti társaságoknak. A Társaság a szálláshely értékesítési tevékenység keretében hasznosíthatja az 

éttermet és a színháztermet is. Az üdülőtelep a megfelelő feltételek teljesülése esetén helyet ad az iskolai 

szünidő hónapjaiban gyermektáboroknak, és városi szociális nyári tábornak is. 

 

Göd Város Önkormányzata a Kft-t a fentiekben részletezett feladatokon túl egyéb, szolgáltatási típusú 

projektfeladatokkal is megbízhatja. 
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A projektfeladatok mellett a Társaság folyamatosan ellát más, elsősorban a városmarketinghez köthető 

feladatokat, például a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadványok összeállítását, szerkesztését és 

kivitelezését. 

 

3. A Társaság vagyona: 

 

A Társaság induló vagyona alapító okiratában kerül meghatározásra. A Társaság nonprofit gazdasági 

társaság, gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a létesítő okiratban meghatározott céljainak 

megvalósítása érdekében, a célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A Társaság a gazdálkodása 

során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. A 

Társaság szolgáltatásaiból a vonatkozó jogszabályi feltételek mellett bárki részesülhet.  

 

II. 

A Társaság szervezeti felépítése: 

 

1. A Társaság munkáját irányító és ellenőrző személyek és szervezetek: 

 

1.1. Alapító tag 

1.2. Ügyvezető 

1.3. Felügyelő Bizottság 

 

1.1. Alapító tag: 

 

A Társaság egyszemélyes társaság, melyben a legfőbb szerv hatáskörét az alapító gyakorolja. A legfőbb 

szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel 

válik hatályossá. 

 

Az Alapító kizárólagos döntési jogkörébe tartozik: 

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, - ideértve az adózott eredmény-felhasználására 

vonatkozó döntést is, - melynek elfogadására a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének beszerzését 

követően kerülhet sor, 

b) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése, 

c) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása. 

d) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy 

közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pont) köt, 

e) az ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése, 

f) a Társaság jogutód nélküli megszüntetésének, átalakulásának elhatározása, 

g) Alapító Okirat módosítása, 

h) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása, 

i) mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal. 

 

Az alapító önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja az ügyvezető kinevezési és felmentési jogát.  

Az Alapító önkormányzatot a Képviselő-testület képviseli azzal, hogy az általa meghozott döntéseket a 

mindenkori Polgármester írja alá. 

 

1.2. Ügyvezető: 
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A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseletét az Alapító által választott ügyvezető látja el.  

 

Az ügyvezető az Alapító Okirat, illetve az Alapító hozzájárulása nélkül: 

a) nem szerezhet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet is folytató más 

gazdálkodó szervezetben, 

b) nem lehet vezető tisztségviselők a Társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó 

szervezetben, 

c) az ügyvezető, illetve közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság 

tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, 

d) az ügyvezető, illetve közeli hozzátartozója ugyanannál a Társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem 

választható meg. 

 

A fenti a)-d) pontokba foglalt szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kár megtérítésére 

vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni. 

 

Az ügyvezető megbízatása határozott, öt évre szól. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését 

megbízási jogviszonyban látja el. 

 A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogok gyakorlására az ügyvezető jogosult. Az 

ügyvezető irányítja a Társaság munkaszervezetét. Az ügyvezető – az Alapító tájékoztatása mellett – 

képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja. 

Ügyvezetőnek csak olyan személy választható, akivel szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény 3:22.§-ban meghatározottak szerinti kizáró ok, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 3:115.§- ban meghatározottak szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, és a megbízatást 

a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően elfogadja.  

 

Az ügyvezető kötelezettségei: 

a) Ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok és az Alapító 

határozatai által megszabott keretek között. 

b) Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve a hatóságok előtt, a Társaság 

képviseletével jogi képviselőt megbízhat. Az ügyvezető képviseleti jogát az ügyek meghatározott 

csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja. 

c) Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. 

d) Gondoskodik a Társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről és az Alapító elé 

terjesztéséről, valamint a KSH, a NAV és a cégbíróság felé történő megküldéséről. 

e) Az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi az Alapító részére a Társaság 

üzleti könyveibe és irataiba való betekintést. 

f) Gondoskodik a gazdasági társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe 

bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak 

a cégbírósági bejelentéséről, 

g) Költségvetést készít. 

h) Tervezést, elemzést végez. 

i) Elvégzi az egyéb pályázattal kapcsolatos valamennyi ügyintézést. 

 

Tekintettel arra, hogy a Társaság feladatainak meghatározása és azok ellátásának támogatása a város éves 

költségvetéséhez kötődik, ezért éven túli, hosszabb távú kötelezettséget az ügyvezető csak Göd Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyása után vállalhat a Társaság részére, azonban új 

munkaszerződést vagy megbízási szerződést e jóváhagyás nélkül is köthet.  
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Ügyvezető jogosult valamennyi kimenő és beérkező irat megismerésére, beleértve a NAV és egyéb 

hatóságok felé történő jelentéseket, bevallásokat. 

Ügyvezető jogosult a napi pénzügyi események, utalások, szigorú számadású bizonylatok, pénzkészletek, 

bankszámla egyenlegek, követelések és tartozások ismeretére, a könyvelés részéről a rendszeres havi, 

költségviselőre lebontott jelentések megismerésére. 

 

1.3. Felügyelő Bizottság: 

 

A felügyelő bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.  

A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg, 

amelyet az Alapító hagy jóvá. 

A felügyelő bizottság tagjait a Képviselő-testület választja meg. 

 

A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül 

azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. 

 

A felügyelő bizottság feladat- és hatásköre különösen: 

- Összehívja a taggyűlés rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint az 

ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság 

érdekeit. 

- Köteles megvizsgálni a taggyűlés ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai 

jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre 

vonatkozik. 

- Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény) 

szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító részére. 

- Véleményezi a nyereség felhasználásáról szóló javaslatot. 

- Kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát. 

- Kijelöli a Társaságot képviselő személyt, ha a bírósági felülvizsgálatot a Társaság vezető tisztségviselője 

kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné. 

- Ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. 

- Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket. 

- Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a gazdasági társaság 

munkavállalóitól. 

- Megvizsgálhatja, illetve betekinthet a Társaság könyveibe és irataiba. 

- Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy 

nincs aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének 

helyreállítása érdekében köteles tájékoztatni az Alapítót. 

A felügyelő bizottság működése: 

 

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén 

elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ.  

 

A felügyelő bizottság határozatképes, ha minden tagja jelen van. Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság 

tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja. 
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A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél 

megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem 

kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc 

napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga 

jogosult az ülés összehívására. 

 

2. A Társaság dolgozóinak kötelessége: 

 

A Társaság feladatainak végrehajtása során a Társaság munkavállalói járnak el. A Társaság munkavállalói 

tevékenységét a Társaság vezetőjének utasításai alapján végzik.  

 

A Társaság valamennyi munkavállalójának kötelessége saját munkaterületén 

- elősegíteni a Társaság célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes teljesítését, 

- a jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban előírt feladatokat előírás szerint 

végrehajtani, azok végrehajtását elősegíteni és a munkakörében előírtaknak megfelelően 

ellenőrizni, 

- az ügyvezető, illetve a közvetlen felettese határozatait késedelem nélkül végrehajtani, akkor is, ha 

annak tárgyában külön végrehajtási szabályozás nem került kiadásra, 

- munkaterületén a törvényességet betartani, 

- munkakörével járó ellenőrzési feladatait folyamatosan és következetesen ellátni, 

- a Társaság vagyonának és eszközeinek megóvását elősegíteni, 

- a baleset vagy anyagi kár megelőzése (megszüntetése) érdekében intézkedni vagy az erre illetékesek 

figyelmét felhívni, 

- munkahelyen az előírt időpontban munkára képes állapotban megjelenni, 

- munkaidejét beosztásának megfelelően hatékony munkavégzéssel tölteni, 

- a felettese által kiadott munkát haladéktalanul megkezdeni, a vonatkozó jogszabályoknak és 

utasításoknak megfelelően határidőre végrehajtani és tevékenységéről felettesének beszámolni, 

- nem szabad a munkavállalóknak más szerveknél tartott értekezleten állást foglalniuk, ha arra 

felhatalmazást nem kaptak, 

- a Társaság ügyfeleivel, munkatársaival szemben udvarias, előzékeny és figyelmes magatartást 

tanúsítani, 

- viselkedésében a Társaság követelményeinek megfelelni, 

- az előírt szakmai oktatáson, továbbképzéseken részt venni, munkája ellátásához szükséges és előírt 

képesítést megszerezni, 

- a rendelkezésére bocsátott munkaeszközöket, felszereléseket gondosan megőrizni, az anyagokat 

takarékosan kezelni és használni. 

 

A munkavállaló köteles esetenként más munkavállalót helyettesíteni. 

 

III. 

Az Ügyvezető és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása: 

 

Az Ügyvezető a Társaság ügyvezetését megbízási jogviszony alapján látja el.  

 

Az Ügyvezető a megbízási jogviszony alapján ellátott tevékenységével összefüggésben megbízási díjra 

jogosult 
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A Felügyelő Bizottság tagjai a feladatuk ellátásával kapcsolatban havonta tiszteletdíjra és költségtérítésre 

jogosultak. 

 

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az Ügyvezető és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának 

megállapítása.  

 

IV. 

A Társaság képviselete, cégjegyzése: 

 

A Társaságot az ügyvezető képviseli. 

A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott 

cégneve (rövidített cégneve) fölé az ügyvezető a nevét írja, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta szerint. 

 

V. 

Munkáltatói jogok: 

 

Az ügyvezető által gyakorolt foglalkoztatói jogkör felöleli: 

- a munkaviszony létesítését, megszüntetését, 

- a munkaszerződés módosítását, 

- a munkabér (alapbér, prémium, jutalom) megállapítását, 

- a munka minősítését, 

- a munkajogi felelősség megállapítását, kártérítés kiszabását, 

- kiküldetések elrendelését, szabadságok engedélyezését. 

- munkakörök számának meghatározását, 

- korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó kérelmek engedélyezését, 

- főálláson kívüli munkaviszony létesítésének engedélyezését abban az esetben, ha a 

munkaviszony a főállás munkaidejét érinti, illetve összeférhetetlenség esetén a főálláson kívüli 

- bármilyen jogviszony folytatásának megtiltását, 

- külföldi kiküldetés, illetve munkavégzés engedélyezését, 

- saját személygépkocsi hivatali célú használatára megállapodás kötését 

 

Ügyvezető e jogkörének szakszerű ellátása érdekében jogosult munkajogi szakértő díjazás ellenében történő 

közreműködését igénybe venni. 

 

VI. 

Egyéb rendelkezések: 

 

1. Bankszámla feletti rendelkezési jog: 

 

A Társaság bankszámlái feletti rendelkezésre és az utalványozás módjára, illetve gyakorlására az Ügyvezető 

jogosult. 

 

A bankszámla feletti rendelkezés, illetve pénzintézetekkel kapcsolatos érdemi levelezés csak az Ügyvezető 

aláírásával folytatható. 

 

2. Utalványozási jog: 
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Az Ügyvezető korlátozás nélkül, önállóan utalványoz. 

 

3. Titoktartás, adatvédelem: 

 

A társaság minden alkalmazottja köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkokat, valamint a 

foglalkoztatóra, illetve tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. 

Az alkalmazott nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével 

összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a foglalkoztatóra vagy más személyre hátrányos 

következménnyel járna. 

 

A foglalkoztatott az üzleti titok megszegése esetén munkaügyi felelősséggel tartozik. 

Üzleti titkot képeznek azok az ismeretek, tények, adatok, információk, műszaki megoldások, üzleti 

elképzelések, amelyek a társaság rendeltetésszerű működéséhez szükségesek, ugyanakkor azok 

nyilvánosságra kerülése, illetéktelen személyek birtokába jutása, veszélyeztetik a rendeltetésszerű 

működést, a társaság piaci pozícióját, gazdasági érdekeit. 

 

A társaságot képviselő vezetőknek feladata, hogy jó kapcsolatra törekedjenek a tömegkommunikációs 

eszközök munkatársaival. 

A vezetők csak olyan kérdésekről nyilatkozhatnak, amelyekben van információjuk és a nyilatkozattételre 

illetékesek. 

 

Főbb szabályok: 

- a társaság egészét, üzletpolitikáját, terveit és stratégiai céljait illetően az ügyvezető jogosult 

nyilatkozni, illetve az általa adott témában meghatalmazott személy; 

- nem vezető tisztségviselő alkalmazott az ügyvezető engedélyével nyilatkozhat; 

- a közölt adatok valódiságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozatot adó a felelős; 

- nem adható nyilatkozat a társaság üzleti titkait képező tényekről, adatokról, amelyek nyilvánosságra 

hozatala a társaságnak kárt okozna; 

- a nyilatkozattevőnek kötelessége, hogy a vele készített riport anyagát a vele készített beszélgetés 

alapján készített cikkben szereplő és tőle idézett részeket a közlés előtt megismerje, ezért kérnie 

kell az elkészült anyag közlés előtti bemutatását. 

Az adatvédelmi előírások tekintetében a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

A Társaság honlapja az alábbi: www.goditemak.hu 

 

4. Összeférhetetlenség: 

 

Az összeférhetetlenség tekintetében az Alapító Okiratban és a Ptk.-ban foglalt rendelkezéseket kell 

megfelelően alkalmazni. 

 

5. Záró rendelkezések: 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat az Alapító Okirattal együtt érvényes és az Alapító által történt 

jóváhagyással lép hatályba.  

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Társaság minden munkavállalója köteles alkalmazni és betartani. 
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Jelen szabályzatot az Alapító 2020. augusztus 6. napján elfogadta. 

 

Göd, 2020. augusztus 6. 

 

......................................………………………… 

Göd Város Önkormányzata 

képviseli 

Balogh Csaba Polgármester 

 

 

24) Göd város oltási programjának előkészítése 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

Lőrincz László: Ugye itt hasonlóan, mint az előző napirendnél itt is egy kidolgozásról van szó. Ugye itt a 

Szociális Bizottságot kéri föl a képviselő testület, hogy ennek az előkészítésére, megvizsgálására, majd ugye 

az eredmény későbbi testület elé hozatalára. Köszönöm szépen. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. Lenkei Györgynek megadom a szót. 

 

Lenkei György: Mindenképp támogatom az elképzelést azzal a kiegészítéssel, hogy szigorúan ahhoz tartsuk 

magunkat szakmailag, amit az orvosok javasolnak. Megkerestem már Domán doktornőt, hogy egyeztessen 

Vecserka doktor úrral és tájékoztasson minket szakmailag a szükségességről, illetve a gyógyszerek áráról, 

hogy milyen formában tudunk csomagot vagy csomagokat összerakni. De még egyszer hangsúlyozom 

szigorúan az orvosi javaslatok szerint. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen, Vajda Viktóriának megadom a szót. 

 

Vajda Viktória. Köszönöm szépen. Támogatom az oltási program kezdeményezését és egyébként személyes 

tapasztalatom volt az első kislányommal 1 éves koráig másik településen ezt igénybe tudtuk venni, és ott 

egy olyan gyakorlat volt erre, hogy a gyerekek egy éves koráig 20,000. -forintig szólt a gyerekeknek az 

oltási igénybevétel. Ez egy nagyon jól működő gyakorlat volt és azt gondolom, hogy ennek van helye. 

Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a határozati javaslatban Szociális és Egészségügyi Bizottság szerepel, 

azt hiszem nem egészen így van hanem Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi? 

 

Fülöp Zoltán: Köszönönjük szépen a pontosítást. Előterjesztő befogadja? 

 

Lőrincz László: Természetesen. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönjük szépen.  

 

Lenkei György: Szavazzunk! 

 

Fülöp Zoltán: Pillanat türelmet kérek. 

 

Lenkei György: Azt hittem, elfelejtettünk. 
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Fülöp Zoltán: Kérem szépen szavazzunk. Köszönöm szépen. 

 

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

 

240/2020. (VIII. 6.) Ök. határozat 

 

 Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülte  

 

elvi hozzájárulását adja, hogy a gödi lakcímmel rendelkező gyermekek részére támogatott oltási 

program induljon 2021-től, a gyermekek jóléte és egészsége érdekében. Az oltási program 

elindításához szükséges döntést megalapozó előkészítő vizsgálat lefolytatására megbízza Lenkei 

Györgyöt a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnökét. 

 

A Képviselő-testület felkéri a vizsgálatot végző Bizottsági elnököt, hogy a városban praktizáló 

gyermekorvosok, és védőnők, az önkormányzat illetékes osztállyal és az Alapszolgáltató központ 

gyermekjóléti alapellátás és családsegítő osztállyal folytatott egyeztetéseket követően 

összefoglalójukat terjessze a Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Lenkei György, Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke 

Koordinátor: Kármán Gábor 

Határidő: 2020. november 30. 

 

 

Fülöp Zoltán alpolgármester 18:30-ig szünetet rendel el. 

 

(Jegyzőkönyvvezető-váltás: Muhi Adrienn) 

 

25) Óvodai csoport indítás lehetősége az Oázis lakóparkban.  

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

Lőrincz László: Arról lenne szó az előterjesztésben, hogy többen is igényt látnak arra, hogy az Oázisban, a 

lakóparkban óvodai csoport is legyen. Itt le szeretném szögezni, hogy ennek a vizsgálatáról lenne szó, hogy 

egyáltalán ott akár a bölcsőde és környéke, illetve az Oázisban van-e lehetőség arra, hogy ugye óvodai 

csoportot, két csoport, amit minimálisan érdemes lehetne indítani. Jelenleg tudom, hogy a bölcsőde 

épületében, illetve az ott működő óvodai csoport az egy kényszermegoldás volt, viszont itt a határozati 

javaslat is arról szól, hogy ennek a megvizsgálása és ennek a későbbiekben akár a következő óvodai 

nevelőévre való kialakítása az Oázis lakóparkban.  

 

Lenkei György: Megfontolandó mindenképpen a dolog és körbe kell járni, de kérdezzük meg az intézmény 

vezetőjét erről szakmai szempontból és technikai szempontból. Lévén, hogy az előző időkben is és talán 

most is a bölcsőde a szociális szférához tartozik, lévén, hogy nem nevelő intézet, hanem egészségügyi. 

Tudomásom szerint, de ezt nyilván a vezetőnő fogja megerősíteni vagy megcáfolni, ahol most a gyerekek 

vannak ott, ha nagyon szigorúan összevonnánk a szemöldökünket, akkor nem is lehetnének a legfölső 

részen, mert az eredetileg mit tudom én mi volt, óvónőknek ebédelési lehetőség vagy valami hasonló. 

Támogatom úgy, hogyha konzultálunk a vezetővel ott. 
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Vajda Viktória: Nagyon hasonlót szeretnék mondani, mint Lenkei úr, csak konkretizálva.  A bölcsőde 

vezetője Ráczki Marianna kommentjét szeretném felolvasni. „Olvasva a felvetést és a hozzászólásokat, 

szerencsésnek tartanám, ha egy szakmai döntést egy szakmai párbeszéd, egyeztetés előzne meg. Ezen 

felsorakoztatva a pro és kontra érveket, jogszabályi előírásokat és szakmai szempontokat születhetne jó 

megoldás. Egy ilyen hirtelen döntésnek hosszútávú hatásai lesznek, amit utólag már sokkal nehezebb 

korrigálni, ha nem megfelelő. Fontos lenne a városi stratégiai célokat tisztázni, láthatóvá tenni és ahhoz 

igazítani a folyamatokat. Az ovis csoport állandóvá tétele a Komlókert utcai épületben tűzvédelmi okokból 

tiltott, szakmai okokból aggályos. Tűzvédelmi szempont: a gyermekeket tűz esetén nem lehet kimenekíteni, 

ezért nem adnak engedélyt a tetőtérben állandó csoportot üzemeltetni. Erről nyilatkoznom kellett a 

Kormányhivatal felé. Szakmailag: eredetileg ez a szoba nevelőtestületi helyiség, amit több célra is lehet 

használni. Tornaszobát és játszócsoportot terveztünk azoknak a családoknak, akik csak időnként vennék 

igénybe a bölcsődei ellátást. A bölcsi nem ovi. Kicsi a hely, kicsi az udvar, a konyhai munkafolyamatok is 

átszervezést kívánnának hosszútáv esetén stb. Nyilván kényszerből, átmenetileg megoldjuk - ahogy eddig 

is - de nem javaslom.”  

 

dr. Nagy Atilla: Tegnap végig ülte a testületi ülésnek ezt a részét a bölcsőde vezető asszony, igazából várta, 

hogy majd elmondja ugyanezt. Rám hagyta engedelmükkel azt, hogy elmondjam az álláspontját. Nagyjából 

az első gondolatok ugyanazok voltak, amit a képviselő asszony az imént felolvasott. Valamelyik szünetben 

Lőrincz képviselő úrral nagyjából hármasban átbeszéltük a témakört és kicsit megnyugodott, mert látta, 

hogy nem az a projekt, hogy most akkor oda és nagyon gyorsan gyerekeket vegyenek fel, hanem általában 

az Oázisban valami megoldást, ez csak az egyik alternatíva, de alpolgármester úr nagyjából el is engedted 

rövid határidővel ezt az emeleti dolgot. Az Oázisban legyen óvoda, valamilyen kapacitás. Gyakorlatilag a 

tűzvédelmi szabályokat legproblémásabb az úgynevezett cselekvőképességében korlátozott személyek 

elhelyezésére vonatkozó tűzvédelmi szabályok szerint a szabványos időre nem kiüríthető a helység. Az idő 

perccel vannak problémák, ezért csak grimaszolva engedélyezte a tűzoltóság ezt a dolgot, tehát nem abszolút 

veszélyben vannak a gyerekek, csak a szabványoknak nem egészen megfelelő a kiürítési idő. Egyébként ezt 

mérlegeltük akkor, amikor oda kényszerültünk gyerekeket feltenni. Közösségi tanári szoba ez a bölcsődében 

egyébként. A feladatot vettem, értettem. Mondjuk az a dolog, hogy jegyző, polgármester, bizottság kaphat 

feladatot értem, csak annyi, hogy akkor javítsuk címzetes főjegyzőre, úgyis azonnal rám szignálja.  

 

Lőrincz László: Befogadom. 

 

dr. Nagy Atilla: Ezt a módosítót megcsináljuk. Írunk, felmérjük és akkor javaslunk. Nagyjából annyi lesz, 

hogy igen kell egy óvoda az Oázisba. Hogy mekkora és hogy hova, majd terjed tovább.  

 

Lőrincz László: Nem látom a határozat javaslatban, amit kedves Viktória felolvastál. Nincs olyan döntési 

pont, hogy holnaptól óvodát nyitunk a bölcsőde helyett. Igaziból nem értettem a hozzászólást. A bölcsőde 

vezetővel egyeztettem én is képben vagyok ezekkel a dolgokkal, viszont ismételten csak vissza tudok térni 

az Oázisos fejlesztési dolgokhoz, hogy szeretném, ha ez is elindulna. Induljunk el ezen az úton is. 

Elindulunk azon az úton, hogy megvizsgáljuk, szükség van és utána megpróbáljuk ezt kidolgozni. 

Természetesen sok-sok lépcsőfokban, tehát ez nem jövő hétre vagy lehet, hogy a következő nevelési évre 

sem fog elkészülni, de előbb utóbb bízom benne, hogy elkészül, mert én úgy gondolom, hogy szükség van 

rá, de szerintem az adatok is alá fogják támasztani. Menjünk lépésről lépésre és a vége legyen az, hogy lesz 

az Oázisban egy óvodánk. 

 

Hlavács Judit: Azt a részét tudom támogatni ennek a dolognak, hogy akkor a hivatal, a főépítészi iroda, a 

beruházási osztály körbejárják ezt a kérést, hol van üres telek, hol lenne ideális, van-e az önkormányzatnak, 
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úgy tudom nincsen erre alkalmas telke, de ha igen esetleg mi jöhet szóba, mit lehetne eladni azok közül, 

ami van, ami helyett vennénk telket az Oázisban. Vagy van-e rá pénz, hogy csak úgy vegyünk üres telket 

az Oázisban? Mi az, ami eladó? Hol lenne ideális a helyszín, melyik optimális. Ezt a részét támogatom, a 

bölcsődében óvodát csinálni szakmai szempontból pedig nem. 

 

Lőrincz László: Nincs a határozati javaslatban, hogy bölcsődéből óvodát csinálunk. Maximálisan 

támogatom, amit a Judit mondott és ha a határozatot ezzel ki tudnánk egészíteni az befogadható számomra, 

hogy akkor a főépítészi iroda – hogy mondtad Judit? – Legyen megvizsgálva az is eladó telek, milyen áron 

lehet telket vásárolni. Ennek a felmérése, hogy ez megvalósítható lehet e rövid időn belül, mert ugye, ha 

nincs eladó telek, akkor nehezen fogunk tudni oda óvodát építeni. Ha így jó Judit, akkor ezt befogadom és 

kerüljön bele a határozati javaslatba.  

 

Hlavács Judit: Azt gondolom, hogy a védőnők tudnak adatot szolgáltatni újszülöttekről is. Felkérjük a 

főépítészi irodát, hogy az Oázisban egy új óvoda elhelyezésének lehetőségét vizsgálja meg. Alkalmas 

telkeket, ingatlanokat, üres telkeket  

 

Fülöp Zoltán: Szerintem elég lenne, hogy vizsgálja meg. 

 

Hlavács Judit: Jó, vizsgálja meg, pont, úgyis tudni fogják.  

 

Fülöp Zoltán: Nekem is van egy módosító javaslatom. Határidőnek augusztus 7. szerepel, ez nyilvánvalóan 

elírás lehet. Szeptember 30. megfelelő idő?  

 

Lőrincz László befogadja a módosító javaslatot. 

 

Vajda Viktória: Annyiban szeretném kiegészíteni, ha már ilyen szép messzijövőtávú tervek, akkor nézzük 

meg egész Gödre a demográfiai adatokat, hogy mert az egész konkrétan tudjuk, hogy a már most működő 

két óvoda is túllépi a megengedett, illetve javasolt gyereklétszámokat. Az mindenképpen jó, hogy arra a 

részre, az Oázisba kerül egy óvoda, de akkor ezzel a projekttel együtt nézzük meg azt is, hogy hogyan tudjuk 

ezt, hogy hova van a legnagyobb igény óvodára és mekkora óvodára van igényünk. Akkor már legyen ez 

egy egész Gödre ívelő projekt és ne csak arra az egy körzetre, mert valószínűleg onnan fog a legtöbb 

kisgyerkőc kikerülni, tehát valószínűleg oda lesz elhelyezve, de akkor nézzük meg valóban ez Kastély 

óvoda, Kincsem, vagy pedig egy egészen új, tehát ez egy átfogó vizsgálat legyen akkor.  

 

Fülöp Zoltán: Szövegszerű javaslatot meg tudsz fogalmazni?  

 

Vajda Viktória: Igen, egy pillanat. 

 

Fülöp Zoltán: Addig megadom a szót a többieknek. 

 

dr. Nagy Atilla: Azt elmondom, amit Balogh polgármester úr is említett, hogy majd lesz egy ki időm, 

nyáron, ősz elején, akkor már le az asztalra demográfiai adatokkal születésszámokkal. Ez a munkarész az 

előző oviknál is az enyém volt. Elhangzott korábban is, polgármester úr kért ilyen adatot emlékeim szerint, 

ha és amennyiben a 20 fős csoportlétszámot akarnánk elérni Gödön, az optimálisnak mondható 

csoportlétszámot a mostani 26-27 néha 28 főhöz képest, akkor 80-as zónába tartozott az a szféra, ami most 

itt kéne növekedés nélkül, el lehet osztani hússzal, tehát már eleve sok csoportos vagy közepes méretű óvoda 

kellene ebben a percben, ha le akarnánk vinni 20 fős csoportra és a növekedést nem is tárgyaltuk. Ha úgy 



831 
 

 

gondolják, hogy célozzuk meg azt a 20-ast, ha nem írjuk bele a határozatba, akkor is úgy nézünk telket, 

mindent hozzá.  

 

Lőrincz László: Korán nyomtam meg a gombot, még nem lett meg a módosító, de befogadom azt a 

módosítót, amit lediktáltál, ha megvan. Tehát demográfiailag, lokalizáció szempontjából hova lenne leg 

aktuálisabb és milyen létszámmal működő óvoda.  

 

Lenkei György: Amikor elkezdtük osztani a babafészket minden újszülött gyereknek, aki igényelte, akkor 

csináltunk egy felmérést, egyszerűen megkérdeztük a védőnőket és pontos képet kaptunk becslésekről is. 

Konkrétan 200-220 gyerek született akkor egy évben. Valószínűleg most több lesz, lévén, hogy sok fiatal 

jött be. Pillanatok alatt lehet tudni, hogy mire számíthatunk. Évekre visszamenőleg a védőnőknél meg 

vannak a listák, egyszerűen el kell kérni és pontosan tudjuk akár 10 évre visszamenőleg. Ráadásul területi 

elosztásban is, hogy a város melyik területén születik több gyerek, melyiken nem. Nem kell sok fantázia, 

hogy kitaláljuk.  

 

Markó József: Úgy gondolom, hogy az Oázisban egyetlen olyan telek sincs, ami alkalmas lenne óvodának, 

ezt már sokszor végig futottuk. Egyszerűen nincs, elfogytak a telkek, de ott lenne jó helyileg. Fel kell venni 

a tárgyalást a temető táblásokkal, mert ott lehetne. A lakások helyett lehetne egy óvoda tömb. Illetve még 

egy ilyen telek van, ami szóba jöhetne, de nagyon drágán adták mindig. Ez az Öregfutó utca, amikor 

megyünk a golf pálya felé, ott van jobb oldalt két nagy telek egyben. Ennek magángazdája van, de nagyon 

magasan áron tarott mindig, de ez is alkalmas lenne ilyen célra. Az Oázisban területén már egyszerűen 

nincs, elfogyott.  

 

Vajda Viktória: Akkor mondanám a szóbeli módosító javaslatomat. Felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja meg a 

gödi demográfiai, területi adatok alapján, 20 fős csoportlétszámmal kalkulálva milyen plusz óvodai 

kapacitásra van szükség. 

 

Hlavács Judit: Lehet már a Termállakópark néven futó részén, de biztos vannak még üres telkek. Egymás 

mellett lévő eladó telkek is vannak. Lehet kettőt kell venni.  

 

Fülöp Zoltán: Ezt most ne oldjuk meg. Kicsi információ a képviselő társaknak, az utóbbi évek óvodai 

létszáma az 700 fő körül van összesen Gödön. Mindenképpen ez egy kihívás, amivel foglalkozni kell. 

 

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

 

241/2020. (VIII. 6.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

felkéri címzetes főjegyző urat, hogy a soron következő munkaterv szerinti testületi ülésig mérje fel, 

hogy lenne-e szülői igény az Oázis lakópark területén egy óvodai csoportra, ahol legalább a gyerekek 

80%-a lakóparkból kerülne ki. Vizsgálja meg, hogy a csoportszoba működtetésének jogi feltételei 

adottak-e. A soron következő testületi ülésre terjessze be a vizsgálat anyagát. 

 

Felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy vizsgálja meg a gödi demográfiai, területi adatok alapján 20 fős 

csoportlétszámmal kalkulálva milyen plusz óvodai kapacitásra van szükség. 
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Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

 

14) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsöne visszafizetési határidejének 

módosítása  

Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

 

Fülöp Zoltán: A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. törvényi kötelezettségén alapulva került 

elkülönítve, megalakítása a hulladékgazdálkodásra egy időben kötelező volt külön céget csinálni. A cég a 

feladatait jó szinten viszi, a gazdálkodása is megfelelő, ezt majd a beszámolónál látni fogjuk, viszont 

alapításkor a szükséges finanszírozáshoz nem az a döntés született, hogy tőkét kap, hanem tagi kölcsönnel 

látta el az alapítói határozat akkor. A tagi kölcsön visszafizetési határideje lejár. Azt mindannyian tudjuk, 

hogy a hulladékgazdálkodás úgy működik, hogy a Nemzeti Hulladákgazdálkodással foglalkozó cég osztja 

le a pénzeket, mikor kisebb, mikor nagyobb késéssel. A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a 

Fővárosi Közterületfenntartó alvállalkozója. A közterületfenntartó a finanszírozás beérkezésének 

függvényében tudja továbbítani az alvállalkozói díjat Gödnek, így nekünk mindenképpen szükségünk van 

arra, hogy a Kft.-ben szabad forrás legyen ennek a finanszírozásingadozásának az áthidalására, ezért kérem 

a Képviselő-testületet, hogy a fennálló tagi kölcsön visszafizetési határidejét 2021. október 31-re legyen 

szívese módosítani.  

 

Hlavács Judit: Egyik kérdésem, hogy mennyi az a tagi kölcsön? Próbáltam a mérlegből kibogarászni, hogy 

körülbelül milyen összegre rúghat, de nem derült ki számomra. Egy pár milliót tudok elképzelni. 

 

Fülöp Zoltán: 30. 

 

Hlavács Judit: 30 milliós a tagi kölcsön? 

 

Fülöp Zoltán: Annyit mondanék még ehhez, hogy most itt a pandémia miatt egy kicsit lekerült a fókusz a 

Hulladékgazdálkodási Kft-ről is, illetve az új kukásautókról szóló pályázatnak a teljesülését várjuk már 

nagyon régen, mert ha bejönnek majd az új kukásautók, akkor lehet a tevékenységet újra gondolni, a 

számokat újra számolni és ha ez végre megtörténik, akkor az új működéshez ki kell számolni a szükséges 

finanszírozást és én kezdeményezni fogom, hogy a tagi kölcsön tőkejuttatássá alakítsuk át és onnantól ez 

tisztán és világosan látszik. Teljesen egyet értek, lassan két éve húzódik ez a kukásautó pályázat, ez 

alapvetően határozza meg a kft gazdálkodását, amig ez le nem zárul és meg nem kapjuk a másfél éve 

átadásra igért új eszközöket, addig nem javaslom átállítani a cég gazdálkodását. Kérem a képviselő-

testületet, hogy támogassa az indítványt.  

 

A Képviselő-testület 8 „igen” és 1 „tartózkodik” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 

242/2020. (VIII. 6.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (képviseli: Dr. Hetényi Tamás és Sillóné 

Kőműves Mónika ügyvezetők), cégjegyzékszám: 13-09-164566, adószáma: 24384135-2-13) tagi 

kölcsöneinek visszafizetési határideje 2021. október 31-re módosuljon. 
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Felelős: polgármester, jegyző  

Határidő: azonnal 

 

 

15) Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. és a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. 

évi beszámolójának elfogadása 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

 

Fülöp Zoltán: Itt jeleztem, ha valakinek a név kicsit régies lenne a Kommunikációs Nonprofit Kft 2019-ben 

még ez volt a hivatalos neve, 2019-es évet ezen a néven zárta, ezért a beszámoló is ezen a néven van. Az 

előterjesztésben szerepel a Kommunikációs, illetve most már Szolgáltató Nonprofit Kft. éves beszámolója, 

illetve a Hulladékgazdálkodó Kft. éves beszámolója. Egy technikai malőr történt. A Kommunikációs 

Nonprofit Kft. beszámolójának az elfogadásáról szóló határozati javaslat kimaradt az előterjesztésből. 

Elnézését kérem mindenkinek. 

 

Lőrincz László: A felügyelő bizottság tárgyalta, a felügyelő bizottsági ülésen meghallgatta a pénzügyi 

ügyintéző, illetve a kft vezetőjének a szóban kiegészítését a beszámolóhoz és rendben találtuk és elfogadta 

a felügyelő bizottság a kft beszámolóját. Ezúton kérem, hogy a Képviselő-testület is fogadja el a kft 

beszámolóját. 

 

Fülöp Zoltán: Módosító kiosztásra került, röviden ismertetem. A beszámolót elfogadjuk, mérleg főösszeg: 

16 666 eFt, adózott eredmény: 1 248 eFt és a testület úgy dönt, hogy az adózott eredményt 

eredménytartalékba helyezi.  

 

A Képviselő-testület 8 „igen” és 1 „tartózkodik” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 

243/2020. (VIII. 6.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy elfogadja a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. (székhely: 2131 Göd, Pesti út 

81., adószám: 23110045-2-13, cégjegyzék száma: 13-09-143648) 2019. évi beszámolóját az alábbi 

mérlegfőösszeggel és eredménnyel: 

 

Mérleg főösszeg:  16 666 eFt 

Adózott eredmény:    1 248 eFt 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Göd Városi Kommunikációs 

Nonprofit Kft. adózott eredményét az eredménytartalékba helyezi.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: ügyvezető, jegyző, polgármester 

 

Fülöp Zoltán: Áttérnék a Hulladékgazdálkodási Kft-re. A Hulladékgazdálkodási Kft. a tavalyi évben a 

nehézségek ellenére sikeresen gazdálkodott, kiegyensúlyozottan gazdálkodott. Gazdálkodási eredményt is 

sikerült elérnie. Az Hulladékgazdálkodási Kft. beszámolója – korábban volt erről tájékoztató - két nagy 
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nehézsége van, az elöregedő járműállomány, illetve az ingadozó finanszírozás. Ezen nehézségek ellenére, 

illetve mellett is sikerült a kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatni. Kérdezem, hogy a 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. beszámolójához van-e hozzászólás? 

 

Hlavács Judit: Nem is annyira a beszámolóhoz, inkább a felügyelő bizottsághoz, akinek a dolga, hogy 

képviselje a tulajdonos érdekeit. Örömmel látom, hogy nyereségesen működik a kft. Tudom, hogy vannak 

fejlesztések tervezve ebből a pályázatból. Szeretném, ha a felügyelő bizottság dolgozna valahogy azon, 

közvetíteni a kft ügyvezetése felé, hogy volt az az ígéretünk a 200 új kukáról és ahhoz is szükséges 

valamiféle fejlesztés, hogy ezek kihelyezésre kerülhessenek. Nem az a probléma, hogy kukát kell kitenni, 

hanem hogy mennyit kell üríteni. Illetve különösen a nyári időszakban tényleg nagyon komoly problémát 

jelent, - tényleg képtelenség, - naponta kellene menni üríteni, menni a Duna-parti helyszínekre, Feneketlen 

tóhoz. Inkább csak egy olyan koncepciót – nem biztos, hogy gyorsan megvalósítható, de szeretném, ha 

elindulna ebben az irányban a Hulladékgazdálkodási Kft. - hogy lenne egy olyan kisebb méretű autója, 

amelyik el tud jutni olyan helyekre, ahova a nagy kukás autók nem. Gondolok a gátra, bicikliútra, alsógödi 

strandra, golfpályára akár és egy olyan járatot elindítani, ami akár minden nap közlekedik és ezeket a 

közterületi kukákat ürítik. 

 

Fülöp Zoltán: Tájékoztatom a képviselőket, hogy épp a mai napon merült fel a hivatalban is hasonló igény, 

nem pont ez, de a volumene miatt Képviselő-testületi döntést igényel. Jelezni fogom a hivatal felé, hogy 

ezeket az igényeket is tegye bele az előterjesztésbe és a továbbiakban tudjunk róla dönteni.  

 

Vajda Viktória: Szeretném elmesélni, hogy az ügyvezetőkkel nagyon jó kapcsolatot tartunk fent Hlavács 

képviselő társammal. Meglátogattuk őket és készségesen álltak az ötleteik felé, miszerint bizonyos 

helyszíneken, én a saját körzetemre nézve megkértem, hogy milyen helyszíneken, mikor szeretnénk 

gyakrabb ürítést kérni, mert nem tartottam logikusnak az, hogy például a Feneketlen tónál nyaranta, ahol 

hatalmas hétvégi forgalom van, ott csak a keddi napon történik meg és egész hétfőn ott áll a szemét. Ilyen 

praktikus apróságokban kértem a segítséget, illetve többször jeleztem feléjük, hogy adott napon, amikor 

tudtam, hogy ürítési nap van, mégsem történt meg az ürítés. Általában technikai okokra vezették vissza 

ezeket az elmaradásokat. Készségesen kapok választ, de azt gondolom valóban szükséges a kapacitás 

bővítés, mert vagy nem fér bele az autók útvonalába, vagy a cég kapacitásába. Megnőtt annyira a város, 

hogy mindenképpen szeretném, hogy bővüljön ez a szolgáltatás, mert jelenleg döcögős.  

 

Fülöp Zoltán: Egyetértek képviselő asszonnyal. Szintén jó kapcsolatban vagyunk a kft-vel, illetve én, mint 

a felügyelő bizottság elnöke elég részletesen átnéztük legutóbbi FEB ülésen ezeket a kapacitás problémákat, 

csak megerősíteni tudom. Annyit kiegészítésül, hogy a képviselő asszony által indítványozott plusz 

konténert szintén berakatom abba az előterjesztésbe, próbálunk előre menni, ahol csak lehet. Rövidesen 

bejön az előterjesztés és akkor erre tudunk reagálni.  

 

A Képviselő-testület 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta.  

 

244/2020. (VIII. 6.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy elfogadja a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (cím: 2131. Göd, Duna út 5., 

adószáma: 24384135-2-13, cégjegyzék száma: 13-09-164566) 2019. évi beszámolóját az alábbi mérleg 

főösszeggel és eredménnyel: 
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Mérleg főösszeg: 3 543 eFt 

Adózott eredmény: 8 780 eFt 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gödi Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. adózott eredményét az eredménytartalékba helyezi.  

 

Felelős: ügyvezetők, jegyző, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

17) Ingatlan vásárlás a Mayerffy utcában. 

Előterjesztő: Szilágyi László képviselő 

 

Fülöp Zoltán: Az előterjesztő Szilágyi László most nem tud jelen lenni. Az előterjesztő helyett én 

ismertetném a javaslatot. Már többször volt bizottsági ülésen, talán még testületre is bekerült, rég óta húzódó 

ügy. A Samsung közelében lakók közül többen kezdeményezték, hogy szeretnék eladni az ingatlant az 

Önkormányzat felé, erre nyitottság volt több alkalommal. Ez a Mayerffy utca 2/a. alatti ingatlannak a 

megvásárlásáról szóló határozat. 

 

Lenkei György: Két ingatlanról lesz szó. A másik a Zrínyi utcában lesz. Annak idején mi kezdtük el ezt a 

folyamatot, személy szerint én és a Markó úr. Mi kezdtük el és Szilágyi úr felkarolta ügyet és nagy 

lelkesedéssel precízen vezette. Mindenképpen javaslom az elfogadását, olyan szövegezéssel, hogy a testület 

kinyilvánítja azt, hogy megóhajtja venni az ingatlant, mert a tulajdonosokkal tárgyalni kell az árról és a 

lehetőségekről. Az árról, ha megegyeztünk, mikor függesztődik fel, milyen formában. Tehát most egy olyan 

határozatot fogadjunk el, hogy a testület kijelenti, hogy a tulajdonosokkal egyeztetve megóhajtja venni. 

 

Vajda Viktória: Az szerepel Szilágyi úr indítványának indoklásában: „Göd 2020 költségvetésében választási 

ígéretünket betartva”. Én amelyik összefogásban voltam nem volt ez választási ígérete, hogy Gödön házakat 

fogunk vásárolni. Attól függetlenül nyilván van arra igény, hogy megoldást tudjunk nyújtani ezeknek a 

lakosoknak, általában Bócsának, Újtelepnek megoldást tudjunk nyújtani. Ezt mégsem tartom a lehető 

legjobb megoldásnak, hogy egyesével házakat veszünk, mert nem fogjuk tudni az összes házat felvásárolni, 

ez egészen biztos és mi alapján priorizáljuk, hogy kinek a házát vesszük meg kinek nem vesszük meg a 

házát. Nem tudom eldönteni, nem tudok én a hasamra ütve és azt mondani, aki a leghangosabban kiabál 

például, annak vesszük mega házat. Ezért született a pertársaság nevű intézmény, hogy mégis tudjunk egy 

átfogó megoldási javaslatot nyújtani ezeknek a lakosoknak. Az egyik előző napirendben megszavaztuk, 

hogy tervbe van véve, hogy óvodát építünk. Fel fog merülni a kérdés, hogy miből építjük fel azt az óvodát, 

akkor gondoljunk arra is előre fele hosszútávú terveinkre, hogy hova teszünk 20-30-40-50-60-90 millió 

forintokat.  

 

Hlavács Judit: Sajnos három napja nem működik a határozatok.hu, így nem tudtam utána nézni és nem 

emlékeztem pontosan, hogy mennyiért vették ezt a két Zrínyi utcai ingatlant 2019 folyamán, de az is jó 

drága volt. És arra is emlékszem, hogy nem volt meghatározva, hogy milyen célra. Azóta se tudjuk milyen 

célra, ott állnak üresen, az egyiknek rettentő rossz állapotban van úgy tudom a teteje, ott komoly 

állagmegóvási munkákat kellene végezni. Most újabb több mint 80 milliót szeretne Szilágyi úr szánni arra, 

hogy megvegyünk újabb két ingatlant. Ez lehet, hogy 2 családnak segítséget jelent, de az gondolom, hogy 

nem két családnak az érdekeit kell képviselnünk a Samsunggal szemben. Ha ezen az úton indulunk el, akkor 

hol állunk meg? Hány milliárd forint lesz az, amivel majd a Zrínyi utca összes ingatlanát, vagy Bócsa összes 



836 
 

 

ingatlanát, majd esetleg az Oázisban olyan ingatlanokat veszünk meg akiket zavar a Samsung, meg a 

Samsungnak a zaja. Szilágyi úr azzal indokolta az előterjesztésben, hogy meg kell vásárolnunk a házakat, 

hogy ott nem lehet ott élni, majd két sorral arrébb, hogy szolgálati lakásnak alkalmasak. Akkor lehet ott 

élni, vagy nem lehet ott élni. És akkor visszautalok a pertársaság dologra, amit itt a jelen lévő Samsung 

koalíció leszavazott, vagy keresztbe tett neki. A pertársaság egy olyan megoldást jelentett volna, amelyet 

mindenki igénybe vehet, akinek erre szüksége van, vagy aki azt gondolja. Jó annak, aki el akar költözni, jó 

annak, aki itt tud maradni, sokkal kevesebbe kerül és ráadásul lehetőséget nyújt arra, hogy ne Göd 

Önkormányzata, ne a gödi adófizetők fizessék meg azokat a károkat, amiket a kormány és a Samsung ittléte 

és a kormánynak a rendelkezései hoztak a nyakunkba és nem szeretnék megfeledkezni arról se, hogy hogyan 

került ide a Samsung, ennek a hangfelvételét a „gödi sírásók” keresésével találjuk meg a YouTube-on.  

Kicsit megzavart ez a taps, még szerettem volna valamire kitérni ezzel kapcsolatban.  

 

Lenkei György: Először is gratulálok Hlavács asszony színészi teljesítményéhez, a közönség meg is hálálta, 

meg volt a taps. Válaszolnék Vajda asszonynak. Azért, mert ezek a lakások vannak a legközelebb a 

Samsunghoz. Az egyik konkréten 6 méterre van, a másik pedig 60 vagy 80-ra. Ez a kettő ház a legközelebb 

van. Más tudomásom szerint nem jelezte idáig, hogy el akarja adni. Ezek viszont jelezték. Nem tudják, hogy 

mennyi volt az értékbecslés és el szeretnék adni. Hlavács asszonynak mondanám, hogy a Samsung az 

ördögtől való és a kormány varrta a nyakunkba, és mindenki károsodik, a nevelekiek is, meg Felsőgöd is és 

a Duna-part is, de ezek az emberek ott élnek és nem tudnak naponta kijárni az ingatlanukról, mert ott állnak 

az autók. Ők járnak a legrosszabbul. Ez a minimum, ha két család jelentkezett, akkor tárgyaljunk velük és 

most annyit kértem, hogy határozzuk meg hogy megvesszük, árról nem beszéltem, további célokról nem 

beszéltem. Ha kapok két támogatást, akkor név szerinti szavazást kérek.  

 

Andrejka Zombor: Nagyjából hasonló a véleményem, mint az útépítésekkel kapcsolatban volt. Lehet az én 

memóriám nem jó, de én úgy emlékszem, hogy annak idején, még a tavalyi évben az akkori frakciótársakkal 

megállapodtunk valamiben és úgy emlékszem ez még a teljes testület tagjaival is egy megállapodás volt 

ezzel kapcsolatban, hogy egy koncepciót fogunk kialakítani az ingatlanokkal kapcsolatban is. Ezt ilyen 

adhoc jelleggel – nyilván megértem az adott emberi sorsoknak, meg igényeknek nagyon fontos lenne az 

ingatlanok megvásárlása, illetve ő szemszögükből az értékesítése – de nekünk először el kell dönteni, hogy 

mi felé megyünk. Ahogy megállapodtunk. Úgy tudom azóta ebben nem változtattunk, legutolsó érvényben 

lévő megállapodásunkhoz tartanám magam, hogy egy koncepció kell az ingatlanokkal kapcsolatban 

kialakítani és utána nagyon egyszerű. A koncepció és a négyzetméter árak alapján bármilyen megkeresésre 

vagy mi fizetjük, vagy kifizettetjük a Samsunggal, a Kormánnyal. Stilisztikailag is lenne hozzá fűzni valóm. 

Szerintem a lakosság jelenlévő képviselői nem közönség, hanem inkább lakosok, vagy választópolgárok, 

én inkább így aposztrofálnám.  

 

Markó József: Tavalyi döntésünket az motiválta, hogy a Samsung várhatóan nagyobb bevételeiből segítsük 

azokat, akik rászorult helyzetbe kerültek. Két féle megoldás van. Az egyik, amit akkor választottunk, hogy 

2 házat megveszünk. Azt hiszem talán 35 és 40 millió volt a két ház, egyik sem tud belőle venni normális 

házat. Aki a 40 milliót kapta elköltözött valahova Kisnémedibe és ott tudott venni még hitel felvételével 

egy másikat. Ez nem egy nagy pénz, hogy egy másikat vegyél. A másik lehetőség ez a bizonyos pertársaság. 

Ez is egy jó gondolat, de nézzük meg mit kap az, aki a pertársaságban győz. Először is sok időbe telik, mert 

évek telhetnek el. Az értékcsökkenését fogja megkapni. A házát nem veszik meg, mondjuk egy 40 milliós 

házra mondjuk kap egy 10 milliós értékcsökkenést, az már nagyon jó eredmény. Másik házat, másik lakást 

nem tud venni, ott marad azon a helyen, ott kell élni és lesz 10 millió forintja. Ezért gondoltuk azt, hogy a 

vétel emberségesebb lenne annak a családnak, aki el akar költözni, mert nem akar mindenki. A Zrínyi utca 

nagyjából 10-12 ház lenne, ha mindenkiét megvennénk ez ugye 400-500 millió forintot jelentene, ha 40 



837 
 

 

millió körüli áron vesszük meg. ez még az előzetes költségvetésünkbe belefér és az utca lenne rendezve. 

Van itt egy javaslat, akiket a pertársaság nem hoz megfelelő helyzetbe, még nyerés esetén sem.  Az más 

kérdés, hogy ki fizeti a révészt, ha a pertársaság nyer, akkor a Samsung fizet, ha mi vesszük meg, akkor mi 

fizetünk. Ellenben a pénzt nem pocsékoljuk el, mert ingatlant veszünk, aminek van értéke. Értékén vesszük 

meg. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet ott élni, az túlzás. Olyan módon, aki ott élte az életét, jobb 

körülmények voltak, annak ez egy rossz helyzet, de aki szolgálati lakásba eljön és itt állást kap, annak nem 

egy lehetetlen élet, de nem olyan minőség, mint amilyen volt a Samsung oda terjeszkedése előtt. Ezt 

árnyaltan kell vizsgálni, mind a két megoldás kezelhető, de bízzuk az a lakosra, hogy ő tud-e várni esetleg 

5 évig, mire a Samsung ügyvédeit sikerül lenyomni. Ezek az emberek nem kapnak túl sok pénzt, annyit 

kapnak, amennyit ér az ingatlanuk. Ketten jelentkeztek eddig. Nem fog egész Újtelep jelentkezni emiatt. 

 

Hlavács Judit: Részt vettem egy lakossági fórumon a polgármester úrral, illetve tudom, hogy Szilágyi úr is 

tarott Bócsán. Első alkalommal felvázoltuk ezt a pertársaság dolgot és nagyon szkeptikusak voltak a bócsai 

lakók. Azt mesélték el nekem akkor, hogy próbálkoztak már egy pertársasággal, illetve volt egy 

kezdeményezés, konkrétan a két megvásárolt ház közül az egyik tulajdonosa volt az, aki a pertársaság 

kiötlője, motiválója, összeverbuválója volt és ez akkor halt el, amikor kiderült, hogy az Önkormányzat 

megvásárolja tőle a házát. A pertársaság koncepciót úgy képzelte el az a jogász társaság, aki megkeresett 

engem, illetve polgármester urat. Az egész azzal kezdődik, hogy egy igazságügyi szakértő felméri a kárt, 

ami kárigénnyel tulajdonosok felléphetnek. Az Önkormányzat ennek az összegeknek a tudatában 

természetesen Képviselő-testületi döntés alapján fel is vásárolhatja ezeket a megállapított követeléseket és 

ezzel akár 100 millió forintból, amiből két ingatlant meg tudunk venni jóval több károsultat tudunk 

egyszerre megsegíteni és nagyon gyorsan. Nem kell megvárni az 5 évet, a10 évet, amig véget ér a per. Nem 

is kell feltétlen beperelni a Samsungot, hisz nem feltétlen akarunk velük rossz viszonyt. El tudom képzelni, 

hogy a békesség kedvéért 100 millió Ft a Samsungnak aprópénz és kifizeti, de ha nem, akkor lehet 

pereskedni igazságügyi szakértő által megállapított kárról. És utána ezzel az összeggel akár, ha felvásárolta 

az Önkormányzat, akár nem, ezzel az összeggel minden egyes tulajdonos eldöntheti, hogy ott marad és örül 

az 5-10 milliójának vagy eladja a házát piaci áron annyiért, amennyiért tudja és a megkapott kárösszeggel 

együtt vásárol egy ugyanolyan értékű ingatlant, mint amilyenje volt. 

 

Vajda Viktória: Nyilván most hatalmas kárigény jelentkezett, főleg a legközelebb lakóknak, ezt nem 

vitatom. Én viszont azt sem vitatom, hogy a neveleken lakóknak is keletkezett kárigénye, mert nekik is 

valahogy haza kell közlekedniük, ami a megnövekedett forgalom miatt igen is őket is, de a Dunai oldalon 

élőket is, de megkockáztatom a Sződligeten élőket is befolyásolja. Nemcsak azt a négy települést, amit a 

kiemelt gazdasági övezet kapcsán kiemelt a kormány, másik sok települést is érint ez a kérdés, nemcsak egy 

esetleges veszélyhelyzet kapcsán, hanem a mindennapi életükben is. Azzal, hogy egy-egy családod kezdünk 

el kártalanítani, nyilván őrájuk is gondolnunk kell és nagyon fontos, hogy kártalanítva legyenek, de ez egy 

hosszútávú projekt és sok mindenkit kell kártalanítani. Nem tudunk egyesével milliókat kiosztani, hanem 

összességében kell látnunk a képet és nem azt gondolom, hogy ennek a városvezetésnek kellene kifizetnie, 

hanem a Samsungnak, vagy a kormánynak, aki ezt a gondot a nyakunkra hozta.  

 

Bodnár Zsuzsa: Szeretném idézni a kampányban miket mondott az előző Fideszes, Markó József vezette 

városvezetésről. Az elhangzott, hogy lakossági kérdéseket, aggodalmakat figyelmen kívül hagyta ez a 

városvezetés, okvetlenkedésnek, hisztériakeltésnek tartotta.  Remélem, hogy a Gödi Összefogás tagjaként 

nem fogja okvetlenkedésnek tartani mindazt, amit elmondok. A két ingatlan megvásárlásával hibát követ el 

az Önkormányzat és megosztja a lakosságot a tekintetben, hogy igazságtalannak fogja érezni a vásárlást. 

Nem a magam nevében beszélek, a GÖD-ért Környezetvédő és Városvédő Egyesület nevében. Nem sok 

civil egyesület kapott szót az elmúlt testületi üléseken, sőt mintha mostanában a civil szféra teljesen ki lenne 
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zárva a gödi városvezetésből. A mi egyesületünk próbál civil kontrolt képviselni a városban lévő Samsung-

beruházás fölött, amit a helyiek megkérdezése nélkül telepítettek a lakók nyakába. Ebben a célunkban az 

önkormányzat partneri viszonyban kellene, hogy álljon velünk, illetve mi velük, hiszen az Összefogás a 

kampányban bírálta mindazt, amit az előző Fideszes városvezetés a Samsung ügyében tett és képviselt 

mindent bíráltak önök. Velük szemben, tehát az előző vezetéssel szemben fogalmazták meg programjukat 

és tettek ígéretet arra, hogy képviselni fogják a lakosság egészséges környezethez és biztonsághoz való 

jogát, tehát céljaink azonosak lehetnének. Csakhogy, hónapok óta döbbenten azt figyeljük, hogy Gödi 

Összefogás szétesett a fenti közös célok megvalósítása helyett Önök, a képviselők a politikai hatalmi harccal 

foglalkoznak A Samsung miatt a lakosságot ért sokféle kár, érdeksérelem megoldása, azok enyhítése 

érdekében nem tesznek lépéseket, ahogyan sok más, a gödiek számára fontos ügyben sem foglalkoznak 

érdemben. A hatalmi harc részeként a veszélyhelyzet idején hozott polgármesteri határozatokat mindet 

megsemmisítette a Fidesz a Göd Fejlődésért frakciója. A lakossági véleményeket érdemes meghallgatni. 

Felmondták a szerződést azzal az ügyvédi irodával is, amely az önkormányzat részéről egy pertársaság 

létrehozásában segítette volna a lakosokat és csak azért bontottak fel, mert a polgármester bízta meg az 

ügyvédi irodát, semmi másért. Ugyanakkor egy másik ügyvédi irodával szerződést kötnek 2 és fél millióért 

a polgármester elleni fegyelmi eljárás lebonyolítására. Sérelmezzük, hogy a lakosság érdekvédelme 

másodlagos szempont Önöknek. Akkor átadnám az egyesült másik tagjának a szót, remélem kap és akkor 

fel tudja olvasni. Nem tart igényt Fülöp úr arra, hogy a lakossági kérdéseknek és aggodalmaknak helyt 

adjon. 

 

Fülöp Zoltán: Rövidesen lakossági fórum lesz. 

 

Bodnár Zsuzsa: Ez most érdekes, mert most szavaztak róla és soha nem hallgatnak meg minket.  

 

Fülöp Zoltán: Sajnálom, lejárt az idő.  

 

Bodnár Zsuzsa: Akkor rövidre fogom, a lényegét mondom el. Miután Önök nem azzal foglalkoznak, amivel 

kellene, hanem tanácsnoki rendszerrel bővítik és SZMSZ-t módosítják, nem a lakosság érdekében 

tevékenykednek, ezért felszólítjuk Önöket, hogy sürgősen dolgozzanak ki stratégiát, miként kívánják 

kezelni Gödön a két veszélyes üzem ittlétéből fakadó gondokat! Mérjék fel, milyen hatások és károk érik a 

gödi lakosságot Magyarország legnagyobb ipari beruházása miatt! Dolgozzák ki, miként fogják elérni, hogy 

az állam vagy a beruházó a lakosságot kárpótolja az iparosítás miatti károkért! Erre szánjanak milliókat! 

 

Fülöp Zoltán: Kérem tartsuk be a szabályokat! 

 

Bodnár Zsuzsa: Nem fogom betartani.  

 

Fülöp Zoltán: Akkor legyen szíves hagyja el a termet.  

 

Bodnár Zsuzsa: Nem hagyom el.  

 

Fülöp Zoltán: Képviselő-testületi ülés van, kérem, tartsák be... 

 

Bodnár Zsuzsa: Köszönöm a két percet, kérem válaszoljon arra, hogy stratégiát mikor dolgoznak ki és mikor 

várhatjuk azt, hogy intézik a lakosok érdekvédelmét. Várom a választ. 

 

Fülöp Zoltán: Ügyrendi ügyben megadom a szót Lenkei képviselő úrnak.  
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Bekiabáló: Ez nem válasz. 

 

Lenkei György: Javaslom, hogy szavazzunk, név szerint, amennyiben még ketten támogatnak. 

 

Bodnár Zsuzsa: Bravó, gratulálok. 

 

Fülöp Zoltán: Kicsi türelmet kérek Lenkei úrtól.  

 

Fülöp Zoltán: Sajnálattal szólok, ismételten kénytelen vagyok felhívni a hallgatóság figyelmét, hogy a 

testületi ülésnek szabályai vannak. A bekiabálásokra nem tudunk reagálni.  

 

Bodnár Zsuzsa: Alkotmányban vannak jogaink és azt szeretnénk érvényesíteni. Önök viszont megsértik az 

egészséghez és a biztonsághoz való jogunkat, valamint a szólásszabadsággal visszaélnek. Én most a polgári 

engedetlenség eszközével élek. Önök azokat a módszereket veszik el, amit Ön Fülöp úr támogatott a 

kampányban. Pontosan azzal a módszerrel él, el akarja hallgattatni a lakosságot. Sajnálom, valóban 

megsértem az ülés rendjét és a polgári engedetlenség eszközével élek, szeretném a lakosság véleményét 

hangsúlyosan képviselni és választ kapni arra, hogy miért nem a koncepcióval foglalkoznak és a 

stratégiával. 

 

Fülöp Zoltán: Köt az SZMSZ, az ügyrendi indítványról kénytelen vagyok szavaztatni további vita nélkül. 

A szavazás után válaszolni fogok nagyon röviden. Az ügyrendi megelőzi a magánhozzászólást, nem tudok 

mit csinálni. Megkérem Lenkei urat még egyszer ismertesse ügyrendi indítványát.  

 

Lenkei György: Szavazzunk és névszerinti szavazást kérek, amennyiben még ketten támogatják, azt 

megköszönöm. 

 

Hlavács Judit: Ameddig a képviselők nem mondták el a hozzászólásaikat, nem lehet. 

 

Fülöp Zoltán: A napirendi ponthoz elfogytak a hozzászólások. A képviselői hozzászólások elfogytak. A 

képviselői hozzászólások után a lakosságnak megadtam a szót SZMSZ szerint. Ezek után azt gondolom 

további képviselői hozzászólásnak helye nincs.  

 

Andrejka Zombor: Ügyrendi sem? 

 

Fülöp Zoltán: Ügyrendi elhangzott egy, ha ez az ügyrendi lemegy, utána jön a következő.  Még egyszer 

kérem Lenkei úr ismertesse ügyrendi indítványát.  

 

Leneki György: Az lenne a kérésem, hogy zárjuk le a vitát és szavazzunk a napirendi pontról. 

 

Andrejka Zombor elhagyja a termet. 

 

Fülöp Zoltán: Akkor két indítvány érkezett. A vita lezárásáról kérem szavazzunk.  

 

Andrejka Zombor képviselő elhagyta a termet, gépét nem kapcsolta ki.  

 

A Képviselő-testület 6 „igen” és 2 „nem” szavazati aránnyal lezárja a vitát.  
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A név szerinti szavazást Csányi József, Hlavács Judit, Lőrincz László támogatja.  

 

Fülöp Zoltán: Tehát a Mayerffy utca megvásárlásáról döntünk most. Felolvasom a határozatot, hogy 

egyértelmű legyen mindenkinek: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a Göd 

belterület HRSZ: 6414 (2131 Göd Mayerffy utca 2/a.; tulajdonos: Fazekas Attila 24/48 tulajdonos ingatlan 

megnevezése: kivett lakóház, udvar telek mérete: 797 m2 és felépítmény területe: 71m2) ingatlant az 

ingatlanforgalmi szakértő által javasolt 32.150.000 Ft azaz harminckét millió egyszázötvenezer forintért 

megvásárolja. Felkéri a jegyzőt, hogy értesítse a tulajdonosokat jelen határozatról. Felkéri a jegyzőt, hogy 

az ingatlan adás-vételi szerződést a következő munkaterv szerinti testületi ülésre terjessze elő. Forrás: 

Beruházás – Ingatlanvásárlás: 31.575.000 Ft. Tartalék – Beruházási tartalék 575.000 Ft. Felelős: Fülöp 

Zoltán alpolgármester, az Mötv. 32.§ (1) e) pontja alapján. Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes 

főjegyző. Határidő: azonnal. Tehát erről a határozati javaslatról van szó. 

 

Hlavács Judit: Csak egy kérdést szeretnék feltenni aljegyző úrnak, hogy Balogh Csaba határozatképesség 

szempontjából jelen lévőnek számít-e? 

 

dr. Nagy Atilla: Nem. 

 

Hlavács Judit: Akkor nincs több kérdésem. 

 

Hlavács Judit és Vajda Viktória képviselők elhagyják a termet. 

 

A Képviselő-testület és aljegyző egyeztetnek a határozatképességről.  

 

Fülöp Zoltán: 20:00 óráig szünetet rendelek el.  

 

Az ülés 20:19 órától folytatódik. Megérkezett dr. Pintér György képviselő.  

 

Fülöp Zoltán: Folytatjuk az ülést, megállapítom, hogy időközben megérkezett Pintér György. A szünethez 

annyi kommentár, hogy ha és amennyiben, a testület határozatképtelen, akkor z ülést be kell rekeszteni. A 

Képviselő-testület működése szempontjából fontos, hogy határozatképesek vagyunk-e vagy sem. Fontos 

napirendek vannak még hátra, például közbeszerzési eljárások megindítása. Kérem tartsuk fent a 

határozatképességet. A szünet előtt névszerinti szavazást kezdeményeztek képviselő társak a Mayerffy utcai 

ingatlanvásárlás kapcsán. Kérem aljegyző urat, hogy a szavazást kezdjük meg. 

 

Andrejka Zombor  „nem” 

Csányi József   „igen” 

Fülöp Zoltán   „igen” 

Hives Gábor   „igen” 

Hlavács Judit   „nem” 

Lenkei György   „igen” 

Lőrincz László   „igen” 

Markó József  „igen” 

dr. Pintér György  „igen” 

Vajda Viktória   „nem” 
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A Képviselő-testület 7 „igen” és 3 „nem” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 

245/2020. (VIII. 6.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Göd belterület HRSZ: 6414 (2131 Göd Mayerffy utca 2/a.; tulajdonos: Fazekas Attila 

24/48 tulajdonos ingatlan megnevezése: kivett lakóház, udvar telek mérete: 797 m2 és felépítmény 

területe: 71m2) ingatlant az ingatlanforgalmi szakértő által javasolt 32.150.000 Ft azaz harminckét 

millió egyszázötvenezer forintért megvásárolja.  

 

Felkéri a jegyzőt, hogy értesítse a tulajdonosokat jelen határozatról.  

 

Felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlan adás-vételi szerződést a következő munkaterv szerinti testületi 

ülésre terjessze elő.  

 

Forrás: Beruházás – Ingatlanvásárlás: 31.575.000 Ft 

Tartalék – Beruházási tartalék: 575.000 Ft 

 

Felelős: Fülöp Zoltán alpolgármester, az Mötv. 32.§ (1) e) pontja alapján 

Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző  

Határidő: azonnal  

 

 

18) Ingatlanvásárlás a Zrínyi utcában 

Előterjesztő: Szilágyi László képviselő 

 

Fülöp Zoltán: Következő napirendi pontunk az előzőhöz igen hasonló, ingatlanvásárlás a Zrínyi utcában. 

Azt gondolom, hogy az eddig elhangzottak ugyanígy igazak erre az ingatlanra is.  

 

Vajda Viktória: Az előzőben kértem szót, de nem kaptam meg, úgyhogy most szeretném elmondani, amit 

akkor szerettem volna. Bodnár Zsuzsának szeretném mondani, hogy arra hivatkozott, hogy a Gödi 

Összefogás ígérete volt a lakosok meghallgatása, hát a Gödi Összefogás most is szeretné meghallgatni, de 

aki nem Összefogás tag az nem fogja meghallgatni, valószínűleg ez lehet az oka, hogy a lakosok nem kapnak 

megfelelő figyelmet és szót. Ha már kezdem kihúzni a gyufát, akkor folytatom. Egy napi vers következzen: 

„De jogom van 

és lélek vagy agyag 

még nem vagyok s nem oly becses az irhám, 

hogy érett fővel szótlanul kibírnám, 

ha nem vagyok szabad!” 

József Attila: Levegőt! 

 

Markó József: Nagyon jók a versek és szeretem is őket, de nem tudom, hogy ki a költő és nem vagyok a 

ennyire képzett, mint Ön. E lehetne mondani, hogy ki volt a költő, mert azt gondolom, hogy Viktória a 

szerzője, költője.  

 

Vajda Viktória: A Hivatal udvarán van egy oszlop, amin ugyanennek a költőnek egy nagyon hasonló 

verssorai találhatók. József Attilától volt ez a Levegő című vers.  
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Lenkei György: Nem érdemes vesztegetni a szót, ugyanarról a szituációról van szó. Ez az a ház, ami a 

közvetlen a Samsung kerítésénél van, a Zrínyi utcában, ahova minden nap bevilágít a Samsung lámpája, 

annyira közel van, a hálószobájukba. Itt javaslom a név szerinti szavazást és kérem támogassanak még 

ketten. 

 

Andrejka Zombor: Még a szünet előtt szeretetem volna mondani, visszásnak érzem, hogy jogszabályra meg 

törvényre hivatkozunk, miközben az előző testületi üléseken számos olyan előterjesztés lett 

megfogalmazva, illetve elfogadva a többség által, ami a jogszabály jelen lévő védelmezője számára, a 

jegyző úr számára aggályokat jeleztek, konkrétan többször meg is fogalmazta, hogy kételkedik a 

jogszerűségében.  

 

Fülöp Zoltán: Előző napirendi pont szavazása után ígértem egy választ és ezzel elmaradtam, ezért elnézést 

kérek. Válaszolok Bodnár Zsuzsának. A Gödért Egyesülettel már megalakulása előtt egyeztettünk, akkor 

abban maradtunk, ha a Gödért Egyesület megalakul, akkor visszajön további egyeztetésekre. Többször 

hívtuk, nem jöttek. Nagy tisztelettel azt gondolom, hogy nem kell kórusban kiabálni ahhoz, ha korábbi 

kapcsolattartó hívja Önöket, akkor nyugodtan lehetett volna jönni. Tehát tényszerűen hívtuk önöket, nem 

jöttek. A monitoring rendszerrel kapcsolatban annyit tudok elmondani, amiről egyébként értesítettem, de 

további információt nem kért. Volt belső tervezés, én erre engedélyt kértem polgármester úrtól, de nem 

kaptam. Ne menjünk ennyire mélyen bele.  

 

A név szerinti szavazást Csányi József, Lenkei György, Hlavács Judit, Lőrincz László és Andrejka Zombor 

képviselők támogatják. 

 

Andrejka Zombor  „nem” 

Csányi József   „igen” 

Fülöp Zoltán   „igen” 

Hives Gábor   „igen” 

Hlavács Judit   „nem” 

Lenkei György   „igen” 

Lőrincz László   „igen” 

Markó József  „igen” 

dr. Pintér György  „igen” 

Vajda Viktória   „nem” 

 

A Képviselő-testület 7 „igen” és 3 „nem” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 

246/2020. (VIII. 6.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Göd belterület HRSZ: 6446/2 (természetben: 2131 Göd Zrínyi utca 22/b; 

tulajdonosok: Szincsák István ½ tulajdonos és Szincsák Istvánné ½ tulajdonos ingatlan megnevezése: 

kivett lakóház, udvar telek mérete: 784 m2 és felépítmény területe: 180 m2) ingatlant az 

ingatlanforgalmi szakértő által javasolt 53.500.000 Ft azaz ötvenhárom millió ötszázezer forintért 

megvásárolja.  
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Felkéri a jegyzőt, hogy értesítse a tulajdonosokat jelen határozatról.  

 

Felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlan adás-vételi szerződést a következő munkaterv szerinti testületi 

ülésre terjessze elő. 

 

Forrás: Beruházás – Ingatlanvásárlás 

 

Felelős: Fülöp Zoltán alpolgármester, az Mötv. 32.§ (1) e) pontja alapján 

Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző  

Határidő: azonnal  

 

20) Javaslat Göd város 2020. évi költségvetésének módosításáról I-II. 

Előterjesztő: dr. Pintér György képviselő 

 

dr. Pintér György: Előző bizottsági ülésre lett beterjesztve, ami határozatképes volt egy képviselői 

minőségemben elkészített előterjesztés. A helyzet mindenki számár ismert, hogy részben a vírus, részben 

pedig az április 17-i döntések jelentősen megváltoztatták a városnak a pénzügyi helyzetét. A költségvetéssel 

kapcsolatos módostásnak, vagy ezzel kapcsolatos egyeztetésnek meg kellett volna kezdődni, minekután 

nem került sor, ezért készítettem egy ilyen anyagot, ezt a bizottság kiindulópontnak elfogadta, és ez az anyag 

- van római egyes, kettes az előterjesztésben. Az lenne a javaslatom, hogy az eredetileg kiküldött kövérített 

anyag számai helyett, tételei helyett a mögötte lévő számok legyenek, ott már a bevétel kiadás módosítás a 

megfelelő főösszeggel azonos és ne az legyen, hogy az alábbi tételek csökkentése, hanem módosítása. Így 

kerüljön be a határozatba, mert van a bevételi oldalon növekedés is, nemcsak csökkenés. Igazából nem 

rendeletet módosítunk, hanem a költségvetés egyes tételeit módosítjuk. Nyilván ez egy első lépés, hiszen 

további módosítások is meg fognak történni, de azt gondolom ahhoz, hogy minél tisztábban lássunk a 

költségvetés tényleges helyzetének tekintetében mindenképp ezzel meg kell kezdeni ezt a folyamatot. Én ez 

jószívvel javaslom megvitatásra és elfogadásra. Több körben le lett egyeztetve házon belül. Azt gondolom, 

hogy most frakciótól függetlenül ezek a számok objektívek. 

 

Hlavács Judit: Szerintem nagyon jó alapja a költségvetés módosításhoz és ez is egy jó irány, hogy ilyen 

módon szavazzunk arról mely tételek kerülnek csökkentésre és ki a költségvetésből. Nagyon tudom 

támogatni. 

 

Fülöp Zoltán: Magam részéről annyit fűznék hozzá, hogy az említett tervezést a pénzügyi osztályvezető 

asszonnyal és Pintér úrral csináltuk, a megalapozó számításokat együtt végeztünk. Mindenkinek javaslom 

elfogadásra. Elég ütős számokat látunk itt, de az kell mondjam, hogy ez a realitás. Javaslom elfogadásra.  

 

Andrejka Zombor: Nem néztem végig tételesen. Pont a tegnapi és mai nap egyik eseménye volt az alsógödi 

csónakház, annak a tétele például milyen becsült összeggel került bele, vagy fog bele kerülni a 

költségvetésbe? 

 

Fülöp Zoltán: Az alsógödi csónakház egy projekt részeként lett volna, ez a projekt újjáépítési problémák 

miatt nem sikerült. Nem tudom milyen kalkuláció van most a tervekben. Az biztos, hogy így tételesen a 

költségvetésben most nincs bene. 

 

Andrejka Zombor: Lesz valamilyen fórum, ahol az egyes tételeket át lehetne beszélni, vagy tisztázni? Nem 

értem, hogy ez a tanácsnoki rendszer, hogy fog felállni, hogy milyen módon lesz lehetőség arra, hogy a 
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különböző effektív tételeket, azokat meg lehessen… Itt beszélgettünk ma is, meg tegnap is különböző 

koncepciókról és a koncepcióknak én azt gondlom, hogy egy nagyon fontos bázisa az a költség oldala. Tehát 

útminőségekről is beszélünk, adott esetben milyen útminőséget lehet általánosan elfogadni mondjuk 

mellékutcánál, ott is számít, hogy mekkora a keret. Már a tervezésnél is. Hogy az ingatlan vagyonnal, hogy 

akarunk gazdálkodni ott is fontos, hogy effektívmennyi pénzünk van rá. Én szeretném ezeket azért így látni. 

Azt is, hogy a saját körzetemben, hogy tudok tervezni következő beruházásokkal rövid és hosszú távon. 

Szeretném, ha lenne erről egyeztetés és pénzügyi koncepciókat végre kidolgoznánk.  

 

Fülöp Zoltán: Ezeket a beszélgetéseket alapozza meg most a költségvetés módosítás, tisztábban lássunk, 

hogy mekkora az a takaró, ami alá el kell férni.  

 

dr. Pintér György: Lemaradtam, nem tudom mekkora összegekről van szó. Itt most az történik, hogy a 

beruházási tartalék keret jelentős csökkentést kell elszenvedjen. Fogunk készíteni, ha kell olyan számot, ami 

nagyjából a jelenlegi helyzetet tükrözi. Ott vannak a még megmaradó összegen belül kötelezettséggel terhelt 

és kötelezettséggel nem terhelt részek. Én azt gondolom, hogy a város pénzügyi helyzete jelentősen átalakul 

és a két tényező mellé most megint szeretném jelezni, hogy a bő félmilliárdos bérkeret növelés, amit akkor 

is jeleztünk, amikor még úgy nézett ki, hogy több pénz van, megint csak jelentősen szűkíti hosszútávra a 

mozgásteret. Mert az minden évben lesz folyamatosan. Azóta is, mikor elfogadunk egy-egy státuszt, akkor 

azért szoktam időnként bemondani, hogy az hosszabb távra mekkora terheket jelent. A jegyzőkönyv 

számára a kövérrel szedett résznél az van, hogy az alábbi megjelölt összeggel módosítja és nem csökkenti. 

És a vékony 183. oldalon, azok kerüljenek bele a határozatba.  

 

A Képviselő-testület 8 „igen” és 2 „tartózkodik” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 

247/2020. (VIII. 6.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a 2020. március 3-án elfogadott 2020. évi költségvetés tételei közül az alábbiakat a 

megjelölt összegekkel módosítja: 

 

Bevételek

jogcím összeg

Gépjárműadó bevétel 75 000-       

Építményadó bevétel 168 000-     

Telekadó bevétel 168 000-     

Helyi iparűzési adó bevétel 900 000-     

Állami támogatás 44 000-       

Intézményi működési bevétel 60 000-       

Felhalmozási c.támogatás - PMÖK 39 000       

Felhalmozási c.támogatás -Óvodafejlesztés 59 600       

1 316 400-  

Kiadás

Dologi kiadások -ÖK 200 000-     

Beruházási tartalék 700 000-     

Pm keret 7 500-         

Alpm keret 7 500-         

Sportfejlesztések önrész 90 000-       

Személyi juttatások tartaléka 45 000-       

Duna-part Nyaralóházak 25 000-       

Feneketlen tó rekultiváció 121 400-     

Életjáradék 20 000-       

Fedett színpad 100 000-     

1 316 400-  
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Egyidejűleg felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott módosításokat a költségvetési rendeleten vezettesse 

át.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal úgy dönt, hogy a 26) Javaslat a „Göd Város 

Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő helyszíneken hóeltakarítási és síkosságmentesítési 

munkálatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárást megindító dokumentumok jóváhagyására és a fedezet 

biztosítására, a 28) Javaslat „Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására” vonatkozó megbízási 

szerződés jóváhagyására, a 29) A 180/2020. (VI. 30.) önkormányzati határozat (Gödi Polgárok 

Egészségéért Díj – 2020) kijavítása, a 30) Gödi Kastély Óvoda óvodavezetője kiválasztásáról szóló döntés 

módosítása az illetmény tekintetében és a 31) Gödi Kincsem Óvoda óvodavezetője kiválasztásáról szóló 

döntés módosítása az illetmény tekintetében című  napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalják. 

 

Fülöp Zoltán alpolgármester a nyílt ülést bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Fülöp Zoltán dr. Nagy Atilla 

 alpolgármester aljegyző 


