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Ügyiratszám: 09/52-21/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 10. napján 17.00 órakor
kezdődő rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal üléstermében.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Balogh Csaba polgármester jelenléte időpontjában polgármesteri
tisztségéből felfüggesztett)
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése
Fülöp Zoltán alpolgármester köszönti a megjelenteket és az ülés követőit. Egyetlen napirendi pontot
tárgyal a Képviselő-testület, mely a folyamatban lévő fegyelmi eljáráshoz kapcsolódik. Megállapítja,
hogy 7 fő van jelen, így a testület határozatképes.
Fülöp Zoltán jelzi, hogy a Göd Fejlődéséért Frakció bejelentés kíván tenni.
Szilágyi László: Szeretnék egy közleményt felolvasni: Az elmúlt hetekben elindult Göd fejlődése.
Nyugodt körülmények között megindult a munka, előremutató döntések születtek. Balogh Csaba nélkül
végre Göd érdeke érvényesült. Oltásprogram indult, megindult a körzetek fejlesztése, óvodabővítésről
döntöttünk közösen, pártállástól függetlenül. A múlt hét eseményei után bebizonyosodott, hogy az
országos politika érdekei nem egyeznek Göd érdekével. Mi továbbra is Gödért dolgozunk, nincsenek
országos politikai céljaink. Mi arra esküdtünk, hogy Göd város lakóit képviseljük. Az ő érdekükben és
nem a budapesti pártközpontoknak akarunk megfelelni. Ezért azt is vállaljuk, hogy ha a mi személyünk
gátja bármilyen ellenzéki összefogásnak, akkor készek vagyunk megtenni, amit a párt ránk ró. A mai
nappal Göd 3 DK-s politikusa: Lőrincz László, Göd Város alpolgármestere; Szilágyi László, pénzügyi
bizottság alelnöke; illetve dr. Tóth Ágnes a DK Pest megyei képviselője felfüggesztette párttagságát. A
továbbiakban, ahogy eddig sem nyilatkozunk ebben az ügyben a sajtónak.
A Képviselő-testület 7 „igen” egyhangú szavazattal elfogadja az alábbi napirendi pont tárgyalását.
Napirendi pont:
1) Védirat benyújtása a bírósághoz Balogh Csaba polgármester felfüggesztéséről szóló eljárásban
Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester
Napirendi pont tárgyalása:
1) Védirat benyújtása a bírósághoz Balogh Csaba polgármester felfüggesztéséről szóló eljárásban
Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester
Szilágyi László: A képviselő-testületi tagoknak kiosztásra került a védirat és ezzel kapcsolatos
mellékletek. Az első a határozati része a történetnek. Mint ismeretes, a múlt héten kapta meg minden
képviselő azt a köre-mailt, hogy a Közigazgatási Bíróság védiratot kell a mai napi határidővel legkésőbb
benyújtani a Képviselő-testületnek. Ez az anyag elkészült és kérem a képviselőket, hogy ezt a védiratot
fogadják el. A védirat mellé továbbá csatoltam az ügyvédi megbízási szerződést, továbbá maga a
védiratot is.
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Fülöp Zoltán: Tekintettel arra, hogy az irat mostanra készült el, megkérdezem, kívánja-e röviden
ismertetni a lényegi pontokat.
Szilágyi László: 3 pont a tekintetében van a jogi érvelés a védirat tekintetében.
dr. Pintér György képviselő megérkezik.
Szilágyi László: Az első tekintetében azt kell tudni a védiratról, hogy mai napig, éjfélig van a benyújtási
határidő és 3 pont került megállapításra. A védirat az teljesen egyértelmű jogi kifejezésekkel leírja,
viszont röviden összefoglalva: a polgármesteri tisztség felfüggesztéséről szóló határozatot 2020. július
17. napján hozta meg az alperes, így a felperes keresete elkésett, hiszen a keresetlevelet a törvényben
meghatározott 8 napos határidőn túl nyújtotta be, amelyre tekintettel kérjük a kereset visszautasítását.
A 2. számú pont esetében arra hivatkozik a védirat, hogy a polgármester úr azt állítja a bíróság előtt,
hogy őt a veszélyhelyzet ideje alatt a kormányhivatal nem vizsgálta. Erre vonatkozóan kiosztásra került
a kormányhivatalnak egy levele, melyben felszólítja a Képviselő-testületet, hogy a beszerzési
szabályzatot módosítani szükséges, ugyanis május 12. és július 5. között, bocsánat, költségvetési
rendelet tekintetében üresen voltak megadva a sorok, így nem szabályosan működött ebben az
időszakban a hivatal. A 3. pedig abban a tekintetben, hogy dr. Miskolczi Orsolya – ennek a szerződését
csatoltam - 2020. július 17. napján, bár a Képviselő-testület felmondta rendes felmondással a
szerződését, a felmondási idő a szerződés 2.2. pontja alapján 30 naptári nap, így az ügyvédi megbízása
2020. augusztus 16. napján szűnik meg, ezáltal pedig súlyos jogi, ügyvédi szabályokat vét azáltal, hogy
a hivatalnak a jogi képviselete látja el a polgármester urat.
Fülöp Zoltán: Köszönöm. Kíván valaki hozzászólni? Balogh Csaba jelentkezik hozzászólásra, kérdezem
a képviselő társakat, hogy kívánunk szót adni a közönség sorai közt Balogh Csabának?
A Képviselő-testület 5 „igen”, 3 „tartózkodik” szavazati arány mellett szót ad Balogh Csabának.
Balogh Csaba: Köszönöm a szót. Hadd kérdezzem meg, hány percben szólalhatok meg?
Fülöp Zoltán: 3 percben.
Balogh Csaba: Egy hosszabb kifejtést szeretnék kérni, mert ahogy azt Fülöp úr is mondta korábban, ez
nem került kiküldésre. Szeretném azt hallani, hogy pontosan mi is a tartalma és ez miért nem került
igazából kiküldésre, amikor alapvetően a Képviselő-testületnek szánt előterjesztéseket hamarabb
kellene kiküldeni. Ezt úgy érzem, átlépi a jóhiszeműségnek a határát. Szeretném továbbá azt is
megkérdezni, hogy utánanéztek-e legalább a hivatal berkein belül, hogy ezek megállják-e a helyüket,
ezek az állítások a védiratban vagy pedig ez is csak egy olyan előterjesztés lesz, ahol megbíznak egy
ügyvédet és nem tudjuk van-e egyáltalán értelme, hogy elkészüljön az ő munkájuk olyan áron, mint ami
meghaladja azt az árat is, amit nekem kell fizetni magáért a bírósági keresetért. Kíváncsi lennék erre
Szilágyi úr és utána erre reflektálnék a maradék 3 percemet használva. Fülöp úr megengedi ezt a
szóhasználatot?
Fülöp Zoltán: Polgármester úr, ön többször testületi üléseken is kérdéseket tett fel, az hogy erre a
kérdésre bárki válaszoljon, mindenkinek a saját döntése. Azt gondolom, hogy egy képviselő eldöntheti,
hogy akar-e válaszolni.
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Szilágyi László: Köszönöm, nem élek a válasz lehetőségével.
Balogh Csaba: Akkor arra szeretnék visszatérni, hogy a legutóbbi testületi ülésen nem volt lehetőségem
felszólalni és voltak, akik hiányolták azt, mikor Markó úr megjegyezte azt, hogy Pintér urat szerettem
volna javasolni alpolgármesternek és azt mondták, hogy azt meg se cáfoltam. Ott, az az egy percbe nem
fért bele, hogy megcáfoljam egész más dolgokat kellett, amik fontosak voltak. Igazából azt szeretném
mondani Markó úrnak, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy megmutatta azt, hogy milyen megbízható
tárgyalópartner, hogy amikor előzetes tárgyalások vannak, azoknak az információját készségesen
kiszolgáltatja, így azt hiszem, akkor kölcsönösen tudjuk, hogy a másiktól mire számíthatunk. Szeretném
ehhez még azt is hozzáfűzni, hogy Pintér úr nagyon tiszteletre méltó volt a választás után, tényleg
betartotta a törvényességet, betartotta, hogy szabályszerűen működjön az Önkormányzat. Én bízom
benne, hogy ehhez a jó szokásához vissza fog térni. Ezzel meg is köszönöm a szót.
Fülöp Zoltán: Kérem a Képviselő-testületet, hogy a napirendi pontról szavazzunk.
A Képviselő-testület 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
252/2020. (VIII. 10.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri dr. Szinay József címzetes főjegyző urat, hogy jelen határozat elfogadása után még a mai
napon azonnal megküldje a bíróságra a védiratot, mely csatolásra került mellékletként.
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

Melléklet a 252/2020. (VIII. 10.) Ök. határozathoz:
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Fülöp Zoltán: Egy pontosítást szeretnék mielőtt lezárom az ülést. Kérdezem az aljegyző urat, hogy a
határozat egyértelmű és végre tudják-e hajtani?
dr. Nagy Atilla: Mint láttam, nem jogi képviselő adta le a védiratot, gyakorlatilag az Önkormányzatnak,
mint peres félnek kellene feladni. Már előkészületeket tettünk, hogy milyen úton kell elküldeni, már
készülünk, hogy átküldjük a bíróságra.
Fülöp Zoltán: Akkor ez a határozat végrehajtható és végre is lesz hajtva.
Megjelent lakosság kéri, hogy olvassák fel a határozatot.
Fülöp Zoltán alpolgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy ülés utána válaszol a kérdésekre.
Megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.

K.m.f.

Fülöp Zoltán
alpolgármester

dr. Nagy Atilla
aljegyző

