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Iktatószám: 09/52-24/2020. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 27. napján 17.00 órakor 
kezdődő rendkívüli nyílt ülésén a Gödi Polgármesteri Hivatalban. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülése 
 
(Jegyzőkönyvvezető: Imre Anikó) 

 
Fülöp Zoltán: Köszöntöm a képviselő társakat, a megjelenteket és a közvetítés követőit. Az augusztus 
27-i rendkívüli ülésünket megnyitom. Megállapítom, hogy az ülésen jelen van 11 fő képviselő, Balogh 
Csaba felfüggesztés alatt van, az ülés tárgyalásában nem vesz részt, a testület határozatképes. Első 
körben a polgármesteri tájékoztatót tartom meg, utána a frakcióvezetők napirend előtti felszólalásra 
adok szót. Az ülés rendjével kapcsolatos tudnivalókat ismertetem. Kérem a jelenlévőket, úgy a 
képviselőket, mint a tisztelt hallgatóságot, hogy az ülés rendjére vonatkozó szabályokat tartsák be. Az 
ülésen a szót a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint tudom megadni. Az ülés a polgármesteri 
tájékoztatóval történik, majd a frakcióvezetők hozzászólása történik, ezek után döntünk a mai ülés 
napirendi pontjairól, a napirend elfogadása után megkezdjük a napirendet ezek szerint tárgyalását. A 
napirendhez először az előterjesztő fűzhet kiegészítést hozzá, majd a képviselők szólnak hozzá, adott 
esetben frakció véleménye is elhangozhat. A képviselők legalább egyszer kell, hogy hozzászólhassanak 
az üléshez. A képviselői hozzászólások befejeztével a hallgatóság kaphat szót. Ezúton jelezném, hogy 
a hallgatóságnak akkor tudok szót adni, ha rendbontás nem veszi el az időt. Tisztelettel kérem a 
hallgatóságot az ülés rendjének megtartása mellett az üléshez méltó, kulturált hozzászólásokat tegyen. 
Az SZMSZ szerint az ülésen a képviselők legalább egyszer megszólalhatnak, minden további szó adása 
az SZMSZ szerint lehetőség. A cél, hogy az ülést az SZMSZ-ben leírtak alapján időben befejezzük. 
 
A polgármesteri tájékoztatót alpolgármesterként megtartom. 
 
Tisztelt képviselő hölgyek és urak, tisztelt hallgatóság! 
 
Engedjék meg, hogy röviden beszámoljak a két testületi ülés közötti történesekről, döntésekről, 
tárgyalásokról. Megbüntette Göd Városát a Közbeszerzési Döntőbizottság, a Nyaralóházak konyha 
felújításának szerződése miatt. Összesen 1 millió forint bírságot kaptunk a hatóságtól a nem megfelelő 
szerződés miatt. Ez volt az a szerződés, amit Balogh Csaba saját hatáskörében kötött a kivitelező céggel, 
egyszemélyben, úgy, hogy a hivatal a saját bevallása szerint nem vett részt a folyamatban, pedig a 
testületi döntés és az érvényben levő szabályzatok szerint nekik kellett volna koordinálni a beszerzést. 
A napokban derült ki, hogy a Kincsem óvoda új épületének csoport szobáiban és udvarán nem lesznek 
játékok. Februárban hiába készítette elő a közbeszerzést a beruházási osztály, amely a beszerzési 
szabályzat szerint érvényes közbeszerzői árajánlattal rendelkezett, azonban Balogh Csaba az IGLU LTP 
reménybeli szerződtetése okán leállította az eljárást, így jelentős késedelmet szenvedett. Ma az IGLU-
LTP kiírt közbeszerzési eljárás miatt ott tartunk, hogy nem lesznek játékok a Kincsem Óvodában, hiszen 
a közbeszerzési döntőbizottság olyan hibákat talált, amik miatt feltehetőleg új eljárást kell elindítani. Az 
IGLU-LTP-vel már felmondta szerződést az önkormányzat. 
Ehhez kapcsolódik, hogy a testület új közbeszerzési tanácsadó megbízásáról döntött. Az új 
közbeszerzési tanácsadóval megtörtént a szerződéskötés és az átadás átvétel. Az IGLU-LTP Kft.-t 
képviselő Lucsik János által a június 29-i testületi ülésen 52 folyamatban lévő beszerzési ügyről beszélt, 
ezzel szemben egyetlen egy beszerzési ügy sem került átadásra. Feltételezve, hogy a hivatal és az átadó 
jogosan járt el, belátható, hogy mennyire volt alapos a korábbi tanácsadó cég. Ennek bárki utána járhat 
a jegyzőkönyv 388. oldalán. 
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A Polgármesteri Hivatal koordinációs osztályán két kolléganő felmondott. Az indokolatlan és terjengős 
ülésvezetés miatt olyan túlterheltség és munkahelyi légkör alakult ki, hogy az évek óta a hivatal 
munkáját segítő dolgozók távoznak a hivatalból, ezzel hatalmas űrt hagyva maguk után. A leterheltséget 
mutatja, hogy egy június 30-án egy fontos és köztiszteletben álló városi alapítványnak megítélt jogos 
támogatásról szóló szerződés tegnap, két hónap késessel került elém aláírásra. Természetesen aláírtam 
a támogatás kifizetését, ezúton is elnézést kérünk a késedelemért. Balogh Csaba felfüggesztése óta 
csökken az ülések hossza, csökken a túlterheltség, a hivatal kezdi utolérni magát, bár még sok a teendő. 
A helyzetre tekintettel a dolgozók pénzbeli kompenzálására előterjesztést is benyújtottunk a mai napon. 
Bár tisztában vagyunk azzal, hogy a családtól elvett idő nem megfizethető, a megbecsülésünket ki kell 
fejezni. 
Jogi ügyekben a következőkről tájékoztatom Önöket. Az alkotmányjogi panasz ügyében, mint azt már 
írásban is közöltem, a jogvesztő beadási határidő 180 nap. Ebbe bőségesen beleférünk. A megjelölt 
Karsai Ügyvédi iroda előzetes jelzése szerint készek az új irat elkészítésére is, annak feltételei azonban 
meghaladják a képviselő testületi felhatalmazást, a várható költséget az iroda 300.000 és 1.500.000 Ft 
+ ÁFA közötti összegben jelölte meg, szemben a határozatban szereplő összesen 300.000 Ft-tal. A jövő 
héten folytatom az egyeztetést, ha szükséges, módosításra visszahozom a határozatot. A panasz beadása 
elsődleges prioritás, annak feltételeit biztosítani kell. 
Két napja megkaptuk a közigazgatási bíróság levelét, hogy Balogh Csaba felfüggesztésének védiratát 2 
napon belül küldjük meg, ezt ma tárgyalni is fogja a képviselő-testület. 
Több kérdés volt a lakosoktól és a sajtótól is arra, miért történt az önálló frakció megalakítása óta, mit 
tesz a város vezetés ebben a helyzetben. Az elmúlt időszakban elindultak a fejlesztések, a projektek, 
megkezdtük eredeti vállalt programunk végrehajtását. Átalakítottuk a beszerzési szabályzatot, így már 
megfelel a jogszabályoknak, továbbá beépítésre kerültek kötelező szempontként a minőségi, a 
fenntarthatósági és a klímavédelmi szempontok. Növeltük az átláthatóságot, hiszen most már a 
képviselő-testület elé kerülnek a beszerzések. Tudjuk, hogy ez nagyobb támadási felületet is ad, mint a 
háttérben lebonyolított intézkedések, de ezt a nyilvánosságot vállalnunk kell. A korábbi gyakorlattal 
ellentétben a nem teljesült vagy késedelmet szenvedett határozatokat visszahozom a testület elé. Nem 
elégszünk meg a döntésekkel, azok végrehajtását is nyomon követjük és azokról beszámolunk. 
Szeretnék tájékoztatást adni azokról a félelmekről, melyek korábbi döntések kapcsán fogalmazódtak 
meg. 
Elsősorban a 200.000 forintos aláírási határról számolok be. Mivel napi limit van, vezetem a 
polgármesteri hatáskörben történt napi aláírásokat. Megmutatom, az elmúlt 2 hétben itt tartok. Látható 
továbbá, hogy a testület elé kerülő ügyek száma sem vállalhatatlan – a város nem lett működésképtelen. 
Egy másik nagy vita volt a közterületfelügyelők ügye. Mintegy egy órás vitában sok vád ért minket, 
hogy a város ellen vagyunk az álláshely bővítés felfüggesztésével. Ezúton tájékoztatom a képviselő 
társakat és a város lakóit, hogy ezek a viták – sok hűhó semmiért. A hosszasan vitatott ügyben nem 
történt érdemi végrehajtás, a jóváhagyott álláshelyen nem dolgozik közterület felügyelő. Jelentős 
kezdeményezést tettünk a várost egyik leginkább feszítő kérdés, a SAMSUNG gyár és beruházás 
rendezésének ügyében. Első lépésként civil egyeztetést indítottam széles körű meghívással. Az 
egyeztetés első fordulójára kedden került sor. Sikeres, jó hangulatú, előremutató beszélgetés volt, az a 
mai napon tájékoztatásul megküldésre kerül. Az egyeztetések folytatására minden résztvevő hitet tett. 
A Göd-ért Egyesület különvéleményét jelezte. Továbbra is várjuk a helyi civil kezdeményezések 
csatlakozását. A Samsunghoz kapcsolódó hír, hogy Samsung nyugati bekötő útjának építése folytatódik. 
Parlagfű fronton is dolgozunk. A zöldterületek városon belüli részét immár a TESZ kezeli a lakosság 
megelégedésére, miután elégtelen munkavégzés miatt az előző vállalkozóval szerződést kellett 
bontanunk. A Samsung teljes területén a kaszalás megtörtént, így parlagfű mentessé vált a gyár területe. 
A különleges gazdasági övezetben található területek parlagfűmentesítés érdekében a bejárás a pest-
megyei felelősökkel közösen megtörtént, a mentesítés folyamatban van. 
 
Vajda Viktória: Köszönöm, hogy már az elején sikerült az idegeket felkorbácsolni azzal, hogy a frakciók 
nevében el tudja mondani a beszédemet. A napirenddel kapcsolatban úgy látom, hogy elég sok nem fog 
tárgyalásra kerülni, ami előzetesen ki volt tűzve, többek között, amire Fülöp úr is hivatkozott, hogy 
milyen szuper és jó dolog, és állunk elébe az átláthatóságnak, éppen csak az átláthatósági rendeletet 
levéve a napirendi pontról. Arról szeretnék beszélni, hogy a munkavállalók azért mondanak fel, mert 
egyszerűen rossz dolog itt dolgozni, ebben az épületben. Azt gondolom, hogy a rendkívüli ülések 
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sokszor vannak egymás után, ad-hoc, úgy, hogy mi sem tudunk róla, maximum két nappal előtte tudjuk 
meg. Az előterjesztésekre nincs elég idő átolvasni, a jegyzőkönyveket sem, mert már jön a következő 
ülés. Ezért túlterhelt a hivatal. Szükség lenne arra, hogy havi egy rendes testületi ülés legyen, a 
munkaterv szerint. Van egy szomszéd város, ahol havi egy testületi ülés van, és ha a hivatalnak 
feltétlenül szükség van egy rendkívüli ülésre, háborognak a képviselők. Ez már a sokadik rendkívüli 
ülés a hónapon belül, és mindegyik olyan dolog miatt, ami már egyálalán nem a sürgősség kategóriában 
van. A mai napirenden is van, ami már sokadszorra jön vissza, toldozgatják az előterjesztéseket, ezzel 
is megy a hivatal ideje, és mi sem tudunk érdemben előre haladni. Kérem a munkaterv szerinti haladást, 
a havi egy testületi ülést, és a mai napirend kapcsán kérem, gondolják meg, hogy nem elég az, ha valamit 
leszavaznak, és az egy kicsit kellemetlen, hogy ha nem veszik napirendre az legalább annyira 
kellemetlen. 
 
Szilágyi László: A Göd Fejlődéséért Frakció nevében szeretném kifejezni a köszönetünket Göd Város 
lakosságának a türelmükért, amivel az elmúlt időszakot viselték. Azt az időszakot, amikor Gödön 
megállt az élet. Leálltak a fejlesztések, leálltak a beruházások és egy a gödiek számára ismeretlen 
csoport Balogh Csaba vezetésével maga alá gyűrte városunkat. 
Ezen időszak alatt Göd elvesztette területének 20%-t, elvesztette a kontrollt a Samsung felett, illetve 
elvesztette a Samsung által fizetendő adóbevételek máig ismeretlen százalékát. 

Balogh Csaba és köre alatt folyamatosan büntetéseket kapott a város. Elmarasztalt minket a Pest Megyei 
Kormányhivatal, a TASZ és a közbeszerzési döntőbizottság is. A KBT nem csak elmarasztalta a várost, 
hanem meg is büntette. Balogh Csaba által kötött és írt beszerzés miatt, például összesen 1 millió forint 
büntetést kellett fizetnie Gödnek. Szintén Balogh Csaba és köre miatt mára biztossá vált, hogy nem 
lesznek játékok az új Kincsem óvodában, sem beltéri, sem kültéri. 

Balogh Csaba alkalmatlansága mára számszerűsíthetően is kimutatható Gödön. Képzeljék magukat a 3-
6 éves gyermekek helyébe, akik egy felelőtlen és bukott polgármester miatt hosszú hónapokat játékok 
nélkül fognak eltölteni. 

Balogh Csaba és a Momentum frakció a mostani ülésre SMS-ben élesített egy olyan előterjesztést, amit 
egy hónapja írtak. Most elővették a fiókból, hiszen terelni kell Balogh alkalmatlanságáról, a játékok 
nélküli óvodáról, a folyamatos büntetésekről és elmarasztaló döntésekről, arról, hogy hiába fordult 
Balogh Csaba bírósághoz, nem helyezték vissza a pozíciójába. 

A Momentum frakció elővarázsolta egy SMS-sel az egy hónapja a fiókban heverő gumicsontot, hogy 
oszlassa fel magát a testület. Egy kisebbségben lévő csoport a tárgyalások és a városért tenni akarás 
helyett továbbra is a rombolást választja. 

A város Balogh Csaba nélkül beindult, számos területen olyan fejlődések indultak, amik Balogh alatt 
elképzelhetetlennek tűntek. Jogilag rendbe tettük a korábbi hibás döntéseket, új beszerzési szabályzatot 
fogadtunk el, elindult az utak és járdák tervezése, a korábban a városba invitált „tanácsadók” 
eltávolításra kerültek. 

Szomorú lehet látni a Momentumosok részéről, hogy most már valóban Göd számít és nem a haverok 
és barátok jutnak ilyen-olyan pozícióba. 

A Göd Fejlődéséért frakció a továbbra is Gödért és a választóktól kapott felhatalmazásunkkal élve 
dolgozunk tovább! Gödért mindenkivel, de nem mindenáron! 
 
Fülöp Zoltán: A napirendi javaslathoz érkezett két módosító javaslat is. Kérem, hogy a napirendi 
javaslatokra írjuk rá, hogy melyik, melyik. A napirendi javaslatokhoz van-e hozzászólás? 
 
Hlavács Judit: Javaslom, hogy egyenként szavazzunk a napirendi pontokról és utána a sorrendről. Van 
két javaslat, de jó lenne tudni, mit miért veszünk le a napirendi pontok közül. A feloszlatással 
kapcsolatos napirendi ponthoz annyi a javaslatom, hogy legyünk bátrak, vállaljuk a véleményünket, 
hogy igen vagy nem. Elfogadom, ha valakinek az a véleménye, hogy a testület feloszlatása nem lenne 
indokolt, de minimum tegye meg azt a bátor lépést, hogy nyom egy nem gombot. Nem konstruktív az a 
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napirendi javaslat, amiben lekerülnek a pénzügyi bizottság által tárgyalt pontok, amit tárgylásra vagy 
elfogadásra javasolt, pl. a Hajnal utca és a Csaba utca stabilizálása, burkolása, amit nem tudok másra 
vélni, mint azt, hogy az én körzetemen bosszút állni, valamint Vajda Viktória összes napirendi pontja 
lekerült az egyik javaslatból. Nem értem, legalább valami indoklást kérek erről. Miközben olyanokat 
tárgyalunk, amit most kaptunk meg az ülés előtt. 
 
Vajda Viktória: Én szeretném indokolni, hogy miért ez a napirendi javaslatunk, amin 21. napirendi pont 
lenne. Azokat vettük ki, amikről nem érkezett előterjesztés ma délig, pontosabban tegnap este óta, és 
amiket nem gondolunk kész anyagnak. Azokat hagytuk rajta, amik hosszú ideje húzódó kérdések, végre 
napirendre kerülhettek. Kiemelném, mik azok a napirendi pontok, amik kimaradnak a B listából. 
Egyrészt a Képviselő-testület feloszlatása, az átláthatósági rendelet, a 30/2017. Ök. rendelet módosítása, 
ami arról szól, hogy a népszavazási küszöböt vigyük le 25 %-ról 10 %-ra, az is kimaradna, hogy a 
képviselőknek legyen negyedéves beszámolási kötelezettségük, hogy a választópolgárok tudhassák, 
mivel töltötték az idejüket a képviselőjük, megértem, hogy ez nehéz kérdés, a Hajnal utca és a Csaba 
utca rendezése is kimarad. Szeretnék indokokat kérni, arra, hogy miért maradnak ki. Illetve az 
átláthatósági rendeletet a pénzügyi bizottság tárgyalta, a többire várom a választ. 
 
dr. Pintér György: A Feneketlen tóval kapcsolatos előterjesztésemet visszavontam, hogy még pontosabb 
előterjesztést tehessek, pár hét múlva vissza fog érkezni.  Az átláthatósággal kapcsolatos előterjesztést 
a bizottság egyhangú szavazással javasolta nem tárgyalni a testület részére. Olyan konkrét dolgok 
kapcsán, ami komoly többletmunka lenne a hivatali dolgozóknak. Jeleztem, hogy több jogszabályi 
ütközés is van, és most nem ez a legfontosabb. Felajánlottam, hogy akár területenként több dolgot is 
nézzünk meg, mert van, ami fent van a honlapon, csak nem lett applikálva, miután ez három, egy tőről 
fakadó NGO-knak a közös javaslatának a Gödre történő applikálása volt. Ami megnézhető, a 
Transparens, a K-monitor és az atlatszo.hu közös javaslata volt az önkormányzatok számára, amit itt a 
Momentum postásként tett a testület elé. 
 
Andrejka Zombor: A Gödi Összefogás delegáltja voltam a képviselő választáskor, a Momentum pártnak 
vagyok a tagja, és ad.1. kikérem magamnak, hogy a haverok lettek berakva különböző pozícióba, ezt, 
az hiszem, hogy visszafelé kéne gondolkozni, volt DK-s képviselő társam. És azt gondolom, hogy ha 
már ilyen vagdalkozásokba megyünk bele, és a testületi is folyamatosan bizonyítja azt, hogy az egymás 
személyével kapcsolatban is vannak komoly problémáink, akkor milyen alapon nem vesszük napirendre 
a Képviselő-testület feloszlatástát és bízzuk a szavazókra, hogy valójában kiket is szeretnének, hogy 
őket képviseljék. Tekintve, hogy ami többséget kaptunk a választáskor azok abszolút nem azt képviselik, 
legalább is a megválasztott képviselőknek a matematikai fele, és ennek a lakosság is hangot ad. 
Elfogadom, ha ez nem így van, de szeretnék bizonyosságot, és azt gondolom, az lenne a korrekt a gödi 
lakosokkal szemben, ha ezt a Képviselő-testület napirendre venné és akár legalább egy nemmel tiszteljék 
meg a választókat. 
 
Szilágy László: Költői kérdést tennék fel: Lantos Péter biztos az én barátom. A védirat lekerült a 
Momentum tekintetében, viszont, ahogy írtam is, a védiratot 16. 59-kor küldték meg a hivatalnak a 
levelet kedd délután, hogy a védiratot a bíróság 2 napon belül kell előállítani. Azt gondolom, hogy 48 
órán belül előállítani egy védiratot nem olyan egyszerű, hogy elkészüljön szerda délig. 
 
Vajda Viktória: Még egy kicsit lehetett volna dolgozni ezen a védiraton, mert nem sikerült túl jól. Kár 
lenne beadni szerintem, mert kinevetteti magát a Képviselő-testület, ha ezt a védiratot beadja. Nem 
tartom tisztességesnek azokat a megjegyzéseket, amik itt elhangzottak, egyrészt Szilágyi úrtól, másrészt 
Pintér úrnak is, nyugodtan mondja ki, azt, ami elhangzott a bizottsági ülésen: külföldről pénzelt 
szervezetek betolakodnak az önkormányzatba, ezt is kikérem magamnak. Ez egy szakmailag 
összeállított anyag, a civil szervezettől nincs mit félni, a civil lakosságtól nincs mit félni, javaslom az 
előterjesztések napirenden maradását. 
 
dr. Pintér György: Ha beütik a net keresőbe, hogy átláthatósági minta szabályzat és önkormányzat, akkor 
ez jön fel, Transparens National, K-monitor, átlátszó.hu, ugyanaz a szponzori kör, lehet nevesíteni, ha 
valaki szeretné. 
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Hlavács Judit: Nem titok, hogy civil szervezetek állítják össze a minta anyagot és elküldték az 
önkormányzatoknak. Civil szervezetek, akik bevallottan az átláthatósággal a korrupcióellenességgel 
foglalkoznak, teljesen jogosan készítenek szakmai anyagokat az önkormányzatok részére. ezek a 
szervezetek úgy készítik az anyagokat, hogy az önkormányzatok a saját működésükre szabják. azért 
nem készült el ez a rendelet-tervezet novemberre vagy decemberre, mert a gödi önkormányzat is magára 
szabta, Vajda Viktória volt ennek az ügynek a promótálója, bevonta a hivatal dolgozóit, jogászait, hogy 
ez egy olyan rendelet legyen, amelyik Gödre érvényes. Tudnék támogatni olyan átláthatósági javaslatot, 
amelyet a Fidesz frakció terjeszt elő, sőt azt is, ha rendelet nélkül lennénk átláthatóak. De nem látszik 
az, hogy ez megtörténne. Ha egy civil szervezet ajánlásokat tesz, egy olyan ügyben, ami számunkra 
fontos, akkor jogosan használjuk fel a munkánk megkönnyítése érdekében. 
 
Fülöp Zoltán: Néhány szóban indokolnám, miért nem tartom tárgyalásra alkalmasnak sem ezt az 
indítványt. Ha csak egyetlen egy ponton állunk meg, a 17. §-nál, az átláthatósági biztos, nincsen jó 
ötletünk arra, hogy ugyan ki lehetne és milyen keretben az átláthatósági biztos. Nincsen jó megfejtésünk 
erre. Ismerünk számos önkormányzatot, aki elfogadta ezt a rendeletet, de szerintük is tartalmilag nem 
okoz komoly előrelépést. Felajánlottam, nyitott vagyok arra, hogy értelmes átláthatósági rendeletet 
csináljuk, elsődleges szempont a végrehajthatóságának betartása. A másik a jogszabály alkotási történet, 
a rendelet kevés számonkérhető és sok jól hangzó dolgot tartalmaz, de felesleges rendeletben 
szabályozni azt, hogy pl. legyen közérdekű bejelentés link. A rendeletnek az a lényege, hogy mely 
adatokat kell, milyen átlátható módon közzé tenni.     
 
Lenkei György: Alpolgármester úr, felhívnám a figyelmet, hogy vita nélkül dönt a testület a napirendi 
pontról, már sok ideje beszélünk. Szavazzuk meg a napirendi pontokat és haladjunk. Az SZMSZ 18. §-
át kérem a jegyző olvassa fel. 
 
dr. Szinay József: Az SZMSZ. 18.§ (2) bekezdése: A Képviselő-testület tagjai a napirend 
megállapításakor, vagy egyes pontok tárgyalása során ügyrendi javaslatot tehetnek az ülés vezetésével, 
felszólalások korlátozásával, a vita lezárásával vagy a szavazás módjával összefüggésben. Az ügyrendi 
javaslatról a testület vita nélkül határoz. 
 
Fülöp Zoltán: Ez az ügyrendi javaslatról szól és nem a napirendről. A napirendről folytathatunk vitát, 
volt olyan ülés, ahol két órába telt a napirend elfogadása. 
 
dr. Pintér György: Az átláthatósági szabályzat pontatlan több helyen is. Olyan kifejezések vannak benne, 
mint a mindenki számára megérthető költségvetés, amivel nem tudok mit kezdeni. A Jegyző urat 
kérdezem, hogy az üléseket követően haladéktalanul előállíthatóak-e jegyzőkönyvek, és elérhetők-e? 
 
dr. Szinay József: Haladéktalanul nem. 
 
dr. Pintér György: Az Mötv. 52. § (2) bekezdése világosan rendelkezik, hogy mennyi időn belül kell 
egy jegyzőkönyvnek elkészülnie, és elektronikusan elérhetővé válni. Ez csak egyetlen kiragadott példa. 
 
Hlavács Judit: Az egyik napirendi pont vitájában vagyunk, jó lenne, ha ez a pont napirendre kerülne, 
akkor megvitathatnánk azt, hogyan és mit kell módosítani, a képviselők javaslatokat tehetnének az egyes 
pontokra, és előrébb lennénk. De ha napirendre sem vesszük, akkor nyilván nem leszünk előrébb. 
 
Vajda Viktória: Mit jelent az, hogy haladéktalanul? Azt jelneti, hogy a következő pillanatban, vagy azt, 
hogy ne csináljunk magunknak akadályokat, ami miatt visszatartjuk fölöslegesen a jegyzőkönyv 
elkészítését. Részemről a haladéktalanul egy ilyen fogalom. Utolsó mondatként a Fidesz frakciónak: 
nem egy olyan város volt, ahol a Fidesz frakció adta be ezt a mintaszabályzatot. Lehet tőlük tippeket 
kapni arra, hogy mégis mi ez a sorosista szervezet.   
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Fülöp Zoltán: A Hivatal nevében visszautasítom az a feltételezést, hogy a hivatal késlelteti a 
jegyzőkönyv előállítását. Beérkezett két módosító javaslat a napirendre, nem tudom melyik érkezett 
előbb. Előbb az egyikről szavazunk, ha az többséget kap, akkor nem szavazunk a másikról. 
 
dr. Szinay József: A másikról is szavazni kell, mert ha az esetleg nagyobb többséget kap, az a 
tárgyalandó. 
 
Hlavács Judit: Utolsó javaslatom az volt, hogy egyenként szavazzunk, melyik napirendi pont igen, 
melyik nem, és utána a döntésről. És sorrendben ez volt az utolsó módosító javaslat. 
 
Fülöp Zoltán: Először ezt a javaslatot teszem fel szavazásra, és ennek megfelelően megyünk tovább. 
Kívánnak-e egyesével szavazni a napirendi pontok felvételéről? 
 

A Képviselő-testület 3 „igen”, 5 „nem” és 3 „tartózkodás” mellett elvetette a javaslatot. 

 
Lőrincz László alpolgármester úr napirendi javaslatáról kérem szavazni, a kétlapos javaslatról. 
 

A Képviselő-testület 8 „igen” és 3 „nem” szavazati aránnyal döntött a módosító napirendi javaslat 

elfogadása tárgyában.  

 
Jegyző úr instrukciói szerint a másik napirendi javaslatról - ezt Vajda Viktória képviselő asszony 
nyújtotta be - szavazzunk. 
 

A Képviselő-testület 3 „igen”, 4 „nem” és 4 „tartózkodás” szavazati aránnyal döntött a módosító 

napirendi javaslat elfogadása tárgyában.  
 
Megállapítom, hogy a Lőrincz László által benyújtott napirendi javaslat kapta a többséget. 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:  

 
Napirendi pontok: 
 

1) Védirat benyújtása a bírósághoz Balogh Csaba polgármester felfüggesztéséről szóló 
eljárásban  
Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 
 

2) Fegyelmi eljárás lefolytatásához jogi szakértő kiválasztása 

Előterjesztő: Szilágyi László képviselő  
 

3) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása  
Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester  
 

4) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság változásbejegyzési eljárása  
Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester  
 

5) A 165/2020. (VI. 30.) Ök. határozat visszavonása  
Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 
 

6) A 163/2020. (VI. 30.) Ök. határozat módosítása (Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság közszolgáltatási szerződése)  
Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 
 

7) Kistérségi feladatok – pótelőirányzat   
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző  
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8) Kastély Óvoda – pótelőirányzat jubileumi jutalom kifizetéséhez  

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

9) Álláshelybővítések visszavonása  
Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester  
  

10) Gödi Polgármesteri Hivatal dolgozóinak bérrendezése  
Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 
  

11) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő, 2132 Göd, Lenkey u. 13-19. szám alatti 
Gödi Kincsem Óvoda épületében 3 db lépcsőházi tűzgátló ajtó vezérlésének kialakítására 
vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyására 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési ov.  
 

12) Javaslat a Sellő utca víziközmű-rekonstrukciók utáni felújítására 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési ov.  
 

13) Javaslat pályázatmenedzsmentre vonatkozó beszerzési eljárások lezárására és 
szerződéskötésre  
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési ov.  
 

14) Javaslat „Göd Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő helyszíneken 
közterület fenntartási, parkgondozási munkák elvégzésére” tárgyú beszerzési eljárás 
lezárására és a vállalkozási szerződés tervezet jóváhagyására (zárt ülés) 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési ov.  
 

15) A Gödi Kastély Óvoda óvodavezetője kiválasztásáról szóló döntés módosítása az illetmény 
tekintetében - II. (zárt ülés) 
Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester   
 

16) A Gödi Kincsem Óvoda óvodavezetője kiválasztásáról szóló döntés módosítása az 
illetmény tekintetében - II. (zárt ülés) 
Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester   
 

17) Szabó Imréné közművelődési főtanácsosi címével kapcsolatos bérrendezése (zárt ülés) 
Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

 
 
dr. Szinay József: Szeretném bemutatni az itt jelen lévő új kollégákat, a hölgyeket, akik az 
Önkormányzati Koordinációs osztály új munkatársai: Szabó Cintia és Farmasi Gabriella, illetve Katona 
István urat, aki az Adóügyi osztály vezetője, augusztus 15.-ével lépett hivatalba.  
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1) Védirat benyújtása a bírósághoz Balogh Csaba polgármester felfüggesztéséről szóló eljárásban  
Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

Szilágyi László: A II. fegyelmi eljárás tekintetében Balogh Csaba benyújtott a bíróság felé egy iratot, 
erre a bíróság késő délután megküldte, hogy a képviselő-testületnek 48 órán belül, tehát a mai napon 
legkésőbb benyújtásra szükséges a védiratnak. Az előterjesztés erről szól, csatolásra került maga a 
védirat, illetve e-mailben megküldtem a testületi ülés előtt az SZMSZ -t. Tehát az előterjesztés kiosztásra 
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került, benne található a védirat. Kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadja el az előterjesztést és kérem 
a hivatalt, hogy a mai napon a határidő lejárta előtt benyújtásra kerüljön, elfogadása esetén. 
 
Vajda Viktória: Kezdjük el az első oldalon, a legelső oldalon azt hányják a szemére a felperesnek, hogy 
nem küldte meg az alperes részére a testületi ülések élő közvetítésének felvételét. Ezek fent szerepelnek 
a facebook oldalon, a link ott megtalálható. Nem tudom, hogyan várták ezt megküldeni. Manapság egy 
facebook linkre rákattintani nem egy nagy teljesítmény. Szóval, ha erre az egy pontra alapszik a 
védiratuk, márpedig úgy tűnik, akkor ez egy rettenetesen silány munka, és találjanak jobb indokot arra, 
hogy miért szeretnék megóvni ezt a bizonyos vádat. 
 
Fülöp Zoltán: Ezt nem teljesen értem. Egyrészt erről a bíróság dönteni fog, a benyújtandó iratban 
tényállás és jogi érvelés is szerepel, az én számomra megfelelő alátámasztás van. Az iratszerkesztési 
szabályokkal nem vagyok tisztában, nem vagyok jogász, de ha megfelelő jogi segítséggel elkészült az 
irat, a szerkesztési kérdésekben ne foglaljunk állást. Tartalmilag a további oldalakon jelentős indoklást 
látok. Az iratszerkesztőnek a felelőssége, hogy jó iratot nyújtson be.  
 
Szilágyi László: Egyetértek az alpolgármester úrral, a 2. oldalon kezdődik az egyes tényállás, ahol 
megtalálhatóak a további részletek. 
 
Andrejka Zombor: A fél óra nem elég az áttanulmányozására, de az Alaptörvényre hivatkozás megütötte 
a szememet, hogy a helyi önkormányzat feladat és hatáskörét a Képviselő-testület gyakorolja. A héten 
szembesültem azzal a számomra meglepő dologgal, hogy az önkormányzat nevében civil szervezetek 
meg lettek hívva tartozik civil szervezetek lettek egy Samsunggal kapcsolatos egyeztetésre, amiről én 
előzetesen nem kaptam tájékoztatást, csak később, amikor már eldöntötték. Úgy gondolom, hogy 
aktuális lenne a polgármester úr által korábban előterjesztett de a napirendre fel nem vett fegyelmi 
eljárásokat a hatáskörüktől megvont alpolgármesterek ellen lefolytatni, illetve egyszer napirendre venni 
és megfogalmazni, hogy fair és korrekt tájékoztatást kapjunk mi is mint képviselők, és a lakosok is. 
 
Vajda Viktória: Arra szeretném felhívni a figyelmet, ha ugyanazt az érvet használják fel attól nem lesz 
új érv. Tehát amik a tényállásban és a jogi állásfoglalásban benne vannak, ezek gyakorlatilag a fegyelmi 
eljárás tárgyát képező tényállások. Azt senki nem vitatja, hogy vizsgálják meg a fegyelmi eljárásban 
ezeket a tényeket. A felfüggesztésről van szó, amit nem mellesleg csak Balogh Csaba polgármester vitat, 
hanem a gödiek is vitatnak. Készült egy reprezentatív felmérés, ami alapján az egy negyede a 
megkérdezetteknek ért egyet a felfüggesztéssel. A képviselőknek a lakosokat képviselve e felmérés 
alapján kötelességük lenne a lakosokra hallgatni, ami benne van ebben, ez a fegyelmi eljárást képezi. A 
fegyelmi eljárás zajlik, de nem a felfüggesztés. 
 
Szilágyi László: Elhangzott a reprezentatív felmérés fogalma, kíváncsi lennék a maradék 18 ezer 
embernek a véleményére is. Jelzem, hogy az is mélyen érintette a kedves képviselőtársat, amikor június 
végén a vállalkozói fórum meg lett hirdetve Balogh Csaba polgármester által, talán a Lucsik úr is részt 
vett benne, de meg lett hívva és előre lett szólva, hogy lesz egy ilyen fórum. 
 
Fülöp Zoltán: Nem látok több hozzászólót, kérem szavazzunk. 
 
A Képviselő-testület 8 „igen” 2 „nem” és 1 „tartózkodás” mellett a határozatot elfogadta. 
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274/2020. (VIII. 27.) Ök. határozat 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
a benyújtott és e határozat mellékletét képező védirat tervezetet elfogadja, és felhívja a 
polgármestert annak aláírására, és a bírósághoz való haladéktalan benyújtására. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Melléklet a 274/2020. (VIII. 27.) Ök. határozathoz: 
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2) Fegyelmi eljárás lefolytatásához jogi szakértő kiválasztása   
Előterjesztő: Szilágyi László képviselő 
 
Szilágyi László: A 2. fegyelmi eljárás tekintetében további felfüggesztésről határozott a Képviselő-
testület. Egy külső szakértő kiválasztása lezajlott, a képviselőknek megküldésre került a legkedvezőbb 
szerződés tervezete, ezzel kapcsolatosan kaptam visszajelzést, és már jeleztem is az adott szakértőnek, 
hogy módosításra szükség van, mert fogalmi felcserélés van benne. Kérem, hogy majd úgy fogadják el 
a szerződést, hogy az 1. pontnál várhatóan a megbízott és megbízó fogalma felcserlésére került. Bár 
várom továbbra is a szakértőnek a véleményét, hogy megfelelő-e ez a tájékoztatás. A pénzügyi 
bizottságon is elhangzott, hogy az adott szakértő alanyi áfa mentes adózás kategóriába esik, ezért a nettó 
1.450.000.- Ft-os összeg valójában Áfa mentes. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet 
szavazza meg. 
 
Fülöp Zoltán: Kis türelmet kérek, próbálom értelmezni a jegyzőkönyv számára, hogy milyen módosítás 
van. Kérem Jegyző urat, nézze meg. 
 
Hlavács Judit: A módosító javaslat egyébként Balogh Csabától származik. Ennek a szerződésnek az 
aláírás után már 4 millió Ft felett tartunk a Balogh Csaba elleni fegyelmi eljárás költségeivel. Mókásnak 
tartom, hogy nincsenek közelebbi ügyvédek, győri volt az előző, most egy nyíregyházi lesz, vajon lesz-
e további távolabbi ügyvédek a következő várható fegyelmi eljárásokban, miért nem az előző ügyvédnő 
dolgozik most is az ügyön, nem vált be, vagy nem vállalta? Erre szeretnék választ kapni, ha lehet. Az 
előző ügyvéd már az első eljárást szakértette, átnézett egy csomó szerződést, ismerte a tényeket, 
könnyebb lenne, ha ő folytatná. 
 
Andrejka Zombor: Hasonlóak az aggályaim és csodálkozom én is, ha volt már egy előző fegyelmi eljárás 
és ott volt egy jogi szakértő, miért nem az első eljárás ügyvédje folytatja le, milyen aggályok voltak vele 
szemben, indoklást kérek.  
 
Szilágyi László: Mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, ha a fegyelmi eljárásra ajánlatot tesznek. 
Most ő adta a legkedvezőbb ajánlatot. Amikor az átláthatóságról beszéltünk, és kedvezőbb árat tud 
valaki biztosítani, akkor a momentumos muki feláll, és azt mondja ez nekik nem elfogadható, mer miért 
nem az előző szakértő viszi végig tovább az ügyet. Ezenkívül szeretném megjegyezni, hogy egyszerűbb 
volt a pártatlanságra vinni a történetet, mint az, hogy egy előző vigye végig a másodikat is. 
 
Hlavács Judit: Ez most felháborító, eleve ez a momentumos muki kifejezés. Nem értem, erre mi szükség 
volt? Másrészt kérdést tettem fel, nem azt mondtam, hogy valaki legyen. 
 
Andrejka Zombor: Borzasztó sértőnek és felháborítónak tartom, amit Szilágyi képviselő folyamatosan 
csinál. Nem értem én sem, hogy miért momentumos mukiról beszélt. Egy világos kérdésre tényszerű 
választ kérek. Vagy a kérdések is meg vannak tiltva? Vegyük napirendre azt, hogy oszlassuk fel 
magunkat, ha nem most, akkor majd a következő testületi ülésen, mert az ilyen beszólások, sértegetések 
nem méltóak. a képviselő-testületi munkához. 
 
Lőrincz László: Eltértünk a napirendtől. Ha a napirendi ponthoz érdembeli hozzászólás nincs, akkor 
szavazzunk a napirendről, a személyeskedés nem ide való. 
 
Fülöp Zoltán: Ügyendi kérés, hogy szavazzunk a vita lezárásáról. Kérem szavazzanak. 
9 „igen”, 2 „tartózkodás” mellett a vita lezárásra került. 
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A jegyzőkönyv és a pontos szavazás kedvéért kérem, hogy Szilágyi úr a szövegszerű módosító javaslatát 
pontosítsa még egyszer. 
 
Szilágyi László: A bekarikázott rész, amit Balogh Csabától is egyébként…. A szerződés 1.pontjának 
tekintetében az utolsó sorban a szöveg: „… a Balogh Csaba elleni fegyelmi eljárásban a Megbízót 
teljeskörűen jogi tanácsadó tevékenységgel lássa el, illetve képviselje.” Ez érkezett, hogy erre legyen a 
csere szerződésben. 
 
Fülöp Zoltán: Befogadod a módosítást? 
 
Szilágyi László: Befogadom a módosítást, ha jogilag így helyes. 
 
Fülöp Zoltán: Akkor kérném, hogy ezzel a módosítóval szavazzunk az indítványról. A Képviselő-
testület 9 „igen”, 1 „nem” 1 „tartózkodás” mellett elfogadta a határozatot. Köszönöm Balogh Csaba 
polgármester úrnak a tisztességes eljárását. 
 
A Képviselő-testület 9 „igen”, 1 „nem” és 1 „tartózkodik” szavazati arány mellett a következő 

határozatot hozta:  

 
275/2020. (VIII. 27.) Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
 
hogy a Szilágyi László képviselő által az ülés előtt kiosztott Megbízási szerződést (dr. Fazekas 
Sándor ügyvéd) az alábbiak szerint elfogadja: 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
(jegyzőkönyvvezető váltás: Koller Andrea) 
 
3) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása  
Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 
 
Fülöp Zoltán: Én annyi kiegészítést tennék hozzá, hogy ezúton is köszönöm Balogh Csaba polgármester 
úrnak a tisztességes eljárását. A 3. napirendi pontunk Az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása, a kiadott napirendben a 4-es pont volt. Előterjesztő Lőrincz 
László alpolgármester. Eredetiben 4.   
 
Lőrincz László: Ugye a Képviselő-testület kialakított egy új munkarendszert, ez a tanácsnoki rendszer, 
és ugye ennek a tanácsnoki rendszernek az érdembeli feltöltése a napirendi pont és a javaslat, amiben 
ugye, mint látszik, egy tanácsnoki pozíció van feltöltve, három még üresen áll. Ezek még feltöltésre 
várnak, akár most itt a testületi ülésen, akár a későbbiekben. Köszönöm szépen. 
 
Fülöp Zoltán: Megadom a szót Lenkei Györgynek. 
 
Lenkei György: Tehát ez a tanácsnoki rendszer, ami fölváltja a bizottságot, bizonyos szempontból 
sokkal aktívabban lehet dolgozni benne, mert a tanácsnok nincs kötve a bizottság többi tagjaihoz. Időben 
sokkal könnyebben tud mozogni. Lehet benne dolgozni. Nagyon sokat lehet benne dolgozni, és kell is. 
Lehetőségei megvannak a tanácsnoknak messze több, mint egy bizottsági elnöknek. Nekem személyi 
javaslataim is lennének. A sport- és vízügyi tanácsnoknak Andrejka Zombor urat javaslom, a 
környezetvédelmi és városfejlesztési tanácsnoknak Hlavács Judit asszonyt és a kulturális tanácsnoknak 
pedig Vajda Viktória képviselőasszonyt javaslom. 
 
Fülöp Zoltán: Akkor ezek a módosító javaslatok, erről majd szavazni kell. Megadom a szót Vajda 
Viktóriának.  
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Vajda Viktória: Akkor erre mindjárt gyorsan válaszolnék is, Lenkei úr. Az lenne a kérdésem, hogy 
amennyiben valaki tanácsnok, vajon több esélye van arra, hogy az előterjesztését napirendre veszik, 
mintha sima képviselő? Merthogy én ma próbálkoztam 4 napirendi pontot képviselőként 4 előterjesztést 
napirendre vetetni, egyik sem sikerült. Miért van az a feltételezés, hogy tanácsnokként sokkal több 
mozgástere lenne az embernek. Így is dolgozom, így is rengeteget dolgozom, ahogy Lenkei úr mondta 
és tapasztalja is. Nem értem, hogy miért lenne szükség ahhoz, hogy valaki tanácsnok legyen egy ilyen 
rendszerben. Köszönöm, nem. 
 
Fülöp Zoltán: Lenkei úrnak megadom a szót. 
 
Lenkei György: Személy szerint nem önnek címeztem ezt az összefoglalót. Ezt a nagyon rövid 
összefoglalót a tanácsnokok lehetőségeiről beszéltem, és ha megnézi a tanácsnok lehetőségeit, 
kötelezettségeit, akkor látja, hogy a tanácsnoknak időről időre be kell számolni arról, hogy mit csinál, 
tehát ha be kell számolnia, akkor nyilvánvalóan a Képviselő-testületnek meg is kell azt hallgatnia. 
 
Vajda Viktória: De mit tud csinálni? 
 
Lenkei György: Javaslom, hogy olvassa el az ide vonatkozó szabályokat, és akkor ebből a pár oldalból 
világos lesz, hogy milyen lehetőségei vannak a tanácsnak. 
 
Fülöp Zoltán: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Amikor először bekerült ide a testület elé ez az SZMSZ módosítás, amiben a bizottsági 
rendszert felváltották ezek a tanácsnoki pozíciók, akkor is ugyanazt mondtam, amit most ismét. Lehet, 
hogy egy tanácsnok is tud olyan lelkiismeretes lenni, lehet, hogy egy tanácsnok is tud a civilekkel 
egyeztetni, lehet, hogy a tanácsnok is megpróbálhatja átláthatóvá tenni a munkáját. A bizottságok ülései 
meg vannak hirdetve, nyílt ülések, eltekintve az olyanoktól, amik valamilyen törvényi felhatalmazás 
alapján zárt ülések, vagy éppen törvényi kötelezettség alapján gondolok egy csomó szociális ügyre. A 
bizottságok üléseiről jegyzőkönyvek készülnek, amik nyilvánosak. Én azt gondolom, hogy ehhez képest 
egy tanácsnok még ha törekszik is arra, hogy a munkájáról beszámoljon akár a Képviselő-testületnek, 
akár a város lakóinak, egyszerűen nincsenek meg hozzá a lehetőségei, hiszen nem fog ülést hirdetni, 
nem fog jegyzőkönyvet készíttetni, ezek nem fognak fölkerülni a városi honlapra. Ha akarja, lehet, hogy 
át tudja erőltetni, de mindenesetre kényszer erre nincsen. Én nem tartom jónak ezt az egész rendszert. 
Amikor kialakította az előterjesztő és megszüntette azt a bizottságot, amit én elnököltem, és Andrejka 
képviselő úr is tagja volt, amikor megszűnt az a bizottság, amit Vajda Viktória elnökölt, és én is tagja 
voltam. Senki nem kérdezett meg arról, hogy mi a véleményem arról, hogy bizottságok helyett 
tanácsnokok legyenek. Én nem szeretném legitimálni ezt a rendszert azzal, hogy részt veszek benne.  
 
Fülöp Zoltán: Andrejka Zombornak megadom a szót. 
 
Andrejka Zombor: Lenkei úr javaslatára nyilván el fogom én is olvasni, hogy miről van szó. Bár 
továbbra sem értem, hogy a jól működő bizottsági rendszert, azt miért kellett feloszlatni, illetve miért 
kellett úgy föloszlatni, ha már feloszlatásra kerültek, hogy közben van egy átmeneti időszak, amikor van 
egy senki földje, főként a városüzemeltetéssel kapcsolatos bizottsággal. Én azt gondolom, hogy 
mindenféleképpen ez egy ilyen, bármilyen változtatás akkor lenne legitim és én nekem ez egy alapvető 
elgondolásom ebben a témában, hogyha majd napirendre vettük azt, hogy a feloszlatásról ki mit 
véleményez.  
 



976 
 

Fülöp Zoltán: Vajda Viktóriának megadom a szót!  
 
Vadja Viktória: Annyit szeretnék még hozzátenni ehhez az egész tanácsnoki rendszerhez és ahhoz, hogy 
most fel lett ajánlva nekünk ez a három pozíció, hogy azt érzem, hogy ahogy ez már az egyik a 8 közül 
említette nekem, hogy akkor kapunk tanácsnoki pozíciót, ha jól viselkedünk. Most azért, hogy én 
megkapjam, én nem fogok jól viselkedni. Nem tudom, hogy miért gondolják azt, hogy nekünk ez így jó 
lesz, és ezt majd mi elfogadjuk, és zsebre tesszük a pénzt, és akkor majd csendben maradunk, és évente 
egyszer beszámolunk, hogy mit tanácsoltunk. Hát nem, köszönjük szépen. Nem kérjük ezt. 
 
Fülöp Zoltán: Markó József képviselő úrnak megadom a szót. 
 
Markó József: Miután némileg én is érintve vagyok ebben a kérdésben, ezért elmondanám, amit már 
múltkor elmondtam részben, hogy a tanácsnoki rendszert mi sem ismertük, nem is kezdeményeztük, de 
most ebben a rendszerben vagyunk valamennyien. Itt vagyunk benne. A testület megszavazta valamikor, 
egy hónapja vagy még előbb, és ez a rendszer most áll, nincs betöltve a pozíció. Most én magam egy 
hónapja nagyjából nem vagyok bizottsági tag, mert nincs bizottság, és ténylegesen szeretnék dolgozni 
és a tanácsnoki rendszerben, ha abban lehet, akkor abban szeretnék dolgozni. És nem hiszem, hogy itt a 
teremben sokan vannak, akinek több szakirányú végzettsége van, vagy nagyobb tapasztalata, mint 
nekem. És ott heverek, és lehet, hogy a Bodnár Zsuzsának több van, nem tudom miben, de lehet, hogy 
több van. Nekem, nem hiszem, hogy sokunknak van ilyennél több. És szeretném ezt hasznosítani, és 
valakinek segíteni. Konkrétan a tanácsnok a polgármesterrel működik együtt. Együtt tudunk működni, 
vagy nem? Majd meglátjuk. Szerintem igen. Ha egyáltalán megszavazzuk ezt a formációt. A sima 
bizottsági elnök lehet akárki. A bizottsági elnök dolga az, hogy levezesse az ülést, akkor is, ha ő abszolút 
nem ért hozzá. Le tudja vezetni, szót ad, szakértő, egyebek. A tanácsnok ennél több, mert magának kell 
témákról beszámolnia és konkrétan valamivel meg kell ismerkednie. A tanácsnok több szakmailag, ha 
jól csinálják, természetesen az benne van. Most én már azt hiszem, egy pár hete, mikor az egyáltalán 
fölmerült, én írtam egy levelet, azt hiszem Vajda Viktóriának írtam, amiben elmondtam, hogy mi úgy 
tudjuk itt négyen, hogy a tanácsoki rendszer arról szól, hogy a testület eddigi bizottsági elnökei, tagjai 
ebben részt vesznek, többet is kapnak, mint eddig, és kapnak hozzá civil segítőt, azokat, akik kvázi eddig 
a külsős tagok voltak, abból választhatnak szabadon. Ahogy én választottam volna Kovacsik Tamást és 
Zombori Lászlót, akik eddig is ilyenekkel foglalkoztak. Tehát nem látom, hogy mi ebben az ördögtől 
való, amit nem lehet megpróbálni és számon lehet kérni. Ha három hónap múlva teszem azt, hiszen 
magatok is azt kérdezitek, hogy legyen beszámoló, az adott tanácsnak valamilyen kérdésben a tanácsnok 
beszámol. meg lehet opponálni, lehet rajta nevetni, lehet ide fölrakni egy falragaszt, hogy rosszul 
számolt be. Egyáltalán nem titkos dolog, ezt számon lehet kérni. És többet tud tenni, na persze akkor, 
ha normálisak a viszonyok. Ha van egymás között kommunikáció, ha lehet beszélni a Polgármesterrel, 
még sosem beszéltem vele egyébként, vagy ha működnek a dolgok, ha van a Hivatalban kolléga, akivel 
lehet tanácskozni, nincs letiltva a kapcsolatteremtés, nem kap fegyelmit, ha szóba áll velem. Tehát ha 
ezeket a viszonyokat megteremtjük, ez működhet is akár. Ha meg nem, akkor abba kell hagyni. Ez majd 
kiderül. Eleve, hogy én ezt nem akarom, meg hát azt mondom, hogy akkor most Judit csinálja a 
bizottságot, jól csinálta, sok mindent csinál, nem értek egyet vele sok mindenben, de sok mindent jól 
csinált. Viktória is csinálta, miért nem dolgozik tovább ebben a rendszerben? Csak azért, mert 
tanácsnoknak hívják? Miért nem dolgozik benne? Ez maga a munka elutasítása, ez nem a tanácsnokság 
elutasítása, hanem ez az alapon a munka elutasítása. 
 
Fülöp Zoltán: Lőrincz Lászlónak megadom a szót. 
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Lőrincz László: Nem szeretnék véleményt formálni a bizottsági rendszer működéséről. Úgy gondolom, 
hogy a tanácsnoki rendszer legalább olyan jól, de szerintem jobban fog tudni működni. A másik felvetés, 
hogy ha jól viselkedünk, ez nincs benne az előterjesztésben. Március óta jól kellene viselkednem, mert 
ilyen fenyegetés felém volt, ami tetőződött a végén. Úgy gondolom, hogy ez nem korrekt és nem erről 
szól a politika, vagy nem erről szól a városvezetés, hogy valakinek jól kell viselkedni és akkor maradhat 
adott pozícióban. Így, hogy ez nem erről szól, Viktória, arról szól, hogy kulturális tanácsnokként tudsz 
ezen a területen dolgozni, és úgy gondolom, hogy tudsz, mert akkor nem lenne ez a javaslat, illetve ezt 
a javaslatot nem fogadnám be. Hogyha nem így lenne.  
 
Fülöp Zoltán: Annyi megjegyzést tennék, hogy név nélkül hangzott el. Ez így eléggé kellemetlen 
helyzet, mert senki, senki nincs nevesítve, úgyhogy így bárkire rá lehet fogni. Kérném, hogy ez ilyen 
anonim személyeskedést mellőzzük. Egyébként pedig én amennyiben a saját frakciómból volt ez, akkor 
ezúton kérek elnézést ezért a megjegyzésért, ez nem hangozhatott volna el, és nem értek egyet vele. 
Utolsó körre megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Igen, több dolog megütötte a fülemet abból, amit Markó úr mondott, bocsánat, nem 
személyeskedés, hanem tényleg tartalmilag szeretnék erre reflektálni. Az egyik az, hogy nem önök 
kezdeményezték és a Képviselő-testület döntötte el. Persze, hogy nem önök kezdeményezték, nem 
tudtak semmit a tanácsnoki rendszerről. Én ezt értem, de nem a Képviselő-testület, mint egy ilyen 
ködfelhőbe burkolózó entitást szavazta meg, hanem a Göd Fejlődéséért frakció tagjai, meg a Fidesz 
frakció tagjai. Tehát nem attól lett tanácsnoki rendszer, mert a Képviselő-testület, ami nem tudjuk, 
micsoda, az így alakította, hanem mi vagyunk itt, akik így alakítottuk. Én nem szavaztam meg. Önök 
igen, hogy mondjam, ezért ezt a minimális felelősséget vállaljuk már fel, hogy valamit kipróbálunk. 
Tehát igen. Biztos vagyok benne, hogy városüzemeltetéshez nagyon ért a Markó úr. Tényleg, aki 23 
évig igazgatta a TESZ-t. Utána 13 évig polgármester volt. Bocsánat, hogy nem jól emlékszem, mintha 
ezt mondta volna. Te mondtad. Itt testületi ülésen. Jó, de most ez komolyan. Értem, hogy jó lesz majd 
az, amikor tanácsnokként újra kézbe veheted ezeket az ügyeket. 
 
Markó József: Féltek tőlem? Vagy mi a titok? Mi történhetett? 
 
Fülöp Zoltán: Bocsánat, kérném a kollégákat, hogy… 
 
Hlavács Judit: Félnem kellene? 
 
Markó József: Nem. 
 
Hlavács Judit: Jó, mert nem félek, csak elmondtam.  
 
Fülöp Zoltán: Jó. Andrejka Zombornak megadom a szót, és kérném az ülésrend betartását, ülés 
rendjének betartását. 
 
Andrejka Zombor: Nagyon örültem, amikor Markó úr elmondta az elképzeléseit, illetve felvázolta, hogy 
hogyan működik vagy működne ez a tanácsnoki rendszer. De pont ezért, mert én is úgy gondolom, hogy 
a polgármesterrel a tanácsnokoknak együtt kell dolgoznia és ha úgy tetszik szorosan együttműködve, 
ami az alpolgármester uraknál ez sajnos nem vált be. Tehát lehet is még az, hogy ha a tanácsnoki 
rendszer túléli ezt a testületet, akkor egy jól működő modell lehet. Én azt gondolnám, hogy ezt az 
előterjesztést toljuk el akkor, amikor a Polgármester úr újra betölti a pozícióját és valóban ő is ehhez 
mondjuk érdemben hozzá tud szólni, és kiderül, hogy ez a tanácsnoki rendszer, illetve a személyi 
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állomány mennyire felel meg neki. Lőrincz úr meg amit említett, én azért vállaltam el abban az időben, 
amikor elvállaltam politikai szerepet, mert tényleg hiszek abban, hogy lehet más a politika ahhoz képest, 
amit én megtapasztaltam, és ami miatt én nap mint nap felhúztam magam a hírek alatt, és egyébként a 
mai napig teszem. A Hlavács képviselő asszonynak a kijelentéseire is reagálnék, hogy igen, én azt 
gondolom, hogy a közéletben ebből nagyon nagy hiány van és nagyon fontos lenne az, hogy a különböző 
szereplők felelősséget vállaljanak a tetteikért és a döntéseikért és felvállalják. Tehát ha döntenek 
valamit, akkor ahhoz tegyék oda a személyiségüket, nevüket, arcukat. És azt gondolom, hogy ha a 
következő testületi ülésen végre napirendre vesszük a feloszlatásról szóló előterjesztést, akkor ezt 
mindenki meg is teheti.  
 
Fülöp Zoltán: Vajda Viktóriának megadom a szót. 
 
Vadja Viktória: Arra a mondatra szeretnék reflektálni, hogy képviselő vagy dolgozzál, ami a nézőtérről 
és Markó úrtól is elhangzott szinte egyszerre. Én képviselő vagyok, dolgozok. Ma 4 ilyen 
előterjesztésem volt. 4 előterjesztésem volt, amiben a városlakókat képviselem, mind a 4 le lett véve a 
napirendről. Mégis ennél jobban hogyan tud valaki képviselőként dolgozni, és mi a garancia arra, hogy 
tanácsnokként majd napirendre fognak kerülni az én előterjesztéseim? Vagy véleményeim? Vagy bárki 
megkérdez? Nem látom azt, főleg, hogyha ez a mai nap nem lett volna, akkor még talán elgondolkozom 
rajta, de így, hogy semmibe vannak véve az én előterjesztéseim, így miért kellene nekem azt gondolnom, 
hogy tanácsnokként nekem bármilyen mozgásterem is lesz. 
 
Fülöp Zoltán: Szilágyi Lászlónak megadom a szót. 
 
Szilágyi László: Olyan jó volt hallani ezt. Érdekes, hogy a másik frakció, ahogy kiosztotta az anyagot, 
Szilágyi László előterjesztései valahogy nem kerültek fel arra a lapra, ugyanez a provokáció ilyen 
szempontból akkor engem is érint, hogy dolgozok egy munkával, és akkor napirendi pontra se veszik az 
előterjesztésemet. Oda van írva az én nevem? Oda van írva a nevem? Oké. Te csináltad az átláthatóságit? 
Oké.  
 
Fülöp Zoltán: További hozzászólás nincs, szavazzunk az előterjesztésről.  
 
A Képviselő-testület 7 „igen”, 1 „nem” és 3 „tartózkodik” szavazati arány mellett az alábbi rendeletet 

hozta: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2020. (...) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (XII. 1.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
1. § 

 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 33/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének 6. sz. melléklete ezen rendelet 1. 
sz. mellékletében foglaltak szerint módosul. 
 

2. § 
 
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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 Balogh Csaba dr. Szinay József  
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. év ... hó .... 
napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 
 
 
 
 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 
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1. sz. melléklet a 31/2020. (…..) önkormányzati rendelethez 
 

6. sz. melléklet a 33/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez 

Az állandó bizottságok tagjainak névsora 

 Bizottság megnevezése  Bizottsági struktúra 

 Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési   5 főből áll    

 és Jogi Bizottság  3 fő önkormányzati képviselő tag   dr. Pintér György Zoltán elnök 

     Szilágyi László Lajos alelnök 

     Hives Gábor Ferenc tag 

   2 fő nem önkormányzati képviselő 
tag  

 Pappné Pattke Mária Éva tag 

     Dr. Vadász Klaudia tag 

 Szociális, Egészségügyi és   3 főből áll    

 Lakásügyi Bizottság  2 fő önkormányzati képviselő tag   Lenkei György elnök 

     Csányi József alelnök 

   1 fő nem önkormányzati képviselő 
tag  

 Kocsis József tag 

Tanácsnokok és tanácsadó testületi tagok névsora 

 Városüzemeltetési tanácsnok: Markó József tanácsnok 

  Kovacsik Tamás tanácsadó testületi tag 

  Zombori László tanácsadó testületi tag 

 Sport és vízügyi tanácsnok: tanácsnok 

   tanácsadó testületi tag 

   tanácsadó testületi tag 

 Környezetvédelmi és városfejlesztési tanácsnok:  tanácsnok 

   tanácsadó testületi tag 

   tanácsadó testületi tag 

 Kulturális tanácsnok:  tanácsnok 

   tanácsadó testületi tag 

   tanácsadó testületi tag 

 
4) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság változásbejegyzési eljárása  
Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 
 
Fülöp Zoltán: Egy pillanat türelmet kérek. Igen, elnézést kérek, itt egy újra kell szavazást indítani, 
merthogy volt egy módosító indítvány.  
 
Több képviselő egyszerre: Nem fogadták el. 
 
Fülöp Zoltán: Jó, oké. Akkor rendben vagyunk. A következő napirendi pontot még ügyvéd úr siet, 
úgyhogy ezt mindenképpen tárgyaljuk le, és aztán egy rövid szünetet tartunk. Tehát következő napirendi 
pontunk, Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság változásbejegyzési eljárása. A 
korábban volt 7-es napirendi pont. Előterjesztem én. Az előterjesztés mellékletében, ami, ha minden 
igaz ebben van benne? Az előterjesztés mellékletében a 45-ös számozott oldalon található egy 
feljegyzés, amelyben részletesen leírtuk azt a kronológiát, hogy hogyan jutottunk el odáig, hogy a 
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Szolgáltató Kft. változásbejegyzési eljárása meghiúsult. Nagyon röviden összefoglalva a lényeg az az, 
hogy egy dátumhiba történt a rendkívül sokára bekövetkezett tényleges aláírás miatt, az eredeti 
előterjesztésben és a testület által elfogadott előterjesztésben a dátum fixen szerepelt. Ez egy technikai 
hiba volt. Az a kérésem, hogy az előterjesztést jelenleg holnapi dátummal, mai dátummal. Az 
előterjesztést ugye a kipontozott helyre mai dátummal kérem a testületet, hogy fogadja el. Pintér 
Györgynek megadom a szót. 
 
dr. Pintér György: A bizottság tárgyalta és tárgyalásra alkalmasnak javasolja az előterjesztést, 
ugyanakkor egy kiegészítő javaslatot fogadott el. Ez nem az a napirend? Ugyanaz a Szolgáltató Kft. 
Ennyi az egész. Tehát ahogy mondtam, a 6-os napirendi ponthoz van egy kiegészítő javaslata a 
bizottságnak. 
 
Fülöp Zoltán: Jó. Oké. Vajda Viktóriának megadom a szót. 
 
Vajda Viktória: Itt elérkeztünk ahhoz, amit már nagyon sokadszorra említünk, nem tud átmenni elsőre 
semmi a Szolgáltató Kft.-vel kapcsolatban. Nagyon-nagyon sok ideje húzódnak ezek az ügyek. 
Remélem, hogy most így jó lesz, de nagyon nehéz úgy megszavazni, hogy lehet, hogy jövő héten megint 
vissza kell hozni, mert megint nem stimmel vele valami. Viszont, ha már a Szolgáltató Kft.-ről van szó, 
akkor azt szeretném megkérdezni, hogy sajnálom, hogy nincs itt az Ügyvezető asszony, mert tőle 
kérdezném meg, de kíváncsi vagyok, hogy nem lenne-e szükséges Képviselő-testületi döntés ahhoz, 
hogy új főszerkesztő legyen kinevezve a Gödi Körkép élére. Milyen módon történt meg a kiválasztása, 
és hogyan tovább, mikor lesz meghirdetve a főszerkesztői állás, és hogyan képzelik el a jövőben a Gödi 
Körképnek a vezetését? 
 
Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak megadom a szót. 
 
Hlavács Judit: Igen, egy kicsit azért akadtam meg, mert gondoltam, hátha válaszol valaki Vajda 
Viktóriának. Nagyon izgalmas ez az oknyomozó leírás, ami az előterjesztésben szerepel. Én is azt 
szeretném ezzel kapcsolatban kihangsúlyozni, hogy nagyon tartok attól, hogy megint kiderül, hogy 
valami nem sikerült ezzel az egész előterjesztéssel, mert mindig csak ilyen előző nap készül el, 
megkapjuk nem tudom. És azt is borzasztó furcsának tartom, hogy eddig volt egy olyan gyakorlat, 
hogyha valaki érintett volt egy ügyben, illetve most is nagyjából így van, hogy amikor óvodai témák 
vannak, akkor itt vannak az óvodavezetők, amikor TESZ-es témák vannak. Itt van a TESZ vezető vagy 
a TESZ megbízott vezetője, most is itt van, pedig nincs is konkrétan olyan téma, ami őt érintené. Tóth 
Ágnest még egyszer sem láttam itt a Képviselő-testület ülésein. Ez miért van? 
 
Fülöp Zoltán: Az ügyvéd urat megkérném arra, hogy néhány szóban reflektáljon arra, hogy mennyire 
esélyes az, hogy ez most itt jó lesz.   
 
Dr. Kondorosi Mátyás: Tisztelt Képviselő-testület, a korábbi változásbejegyzési eljárás tárgyában a 
Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság egy hiánypótlási felhívást bocsátott ki. A hiánypótlási 
felhívás terhét az képezte, hogy a Képviselő-testület döntése, illetőleg a tisztségviselőknek, az elfogadó 
nyilatkozatának egybe kell, hogy essen dátum szerint, tehát egyidejűséget kell biztosítani. Ez azt jelenti, 
hogy az elfogadó nyilatkozat nem hivatkozhat egy múltbeli időpontra. A Képviselő-testület június 29-
én döntött a társaság létesítője kapcsán, tehát ennek a módosításáról. Ehhez képest a határozati számmal 
ellátott határozat később állt rendelkezésre, későbbi időpontra keletkezett az elfogadó nyilatkozat. 
Ennek okán az ügyvezető kinevezésének kezdő időpontja volt az, ami nem megfelelő. Ezzel a mostani 
kiegészítéssel a mai napon került meghatározásra, amint elkészültek az elfogadó nyilatkozatok, ily 
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módon az egyidejűség biztosított. Ez volt, ami a ciklus hiánypótlási felhívásainkat képezte. Ennek okán 
kell a létesítőknek a módosítása a Képviselő-testületnek a hatáskörébe tartozik, ezért Képviselő-testületi 
döntés szükséges a kinevezés kezdő időpontjának meghatározásához. Az egyidejűséget kell biztosítani 
az iratok elkészültek, az új döntés alapján biztosították.  
 
Fülöp Zoltán: További hozzászólót nem látok, kérem szavazzunk.  
 
A Képviselő-testület 8 „igen” és 3 „tartózkodik” szavazati arány mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
276/2020. (VIII. 27.) Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
a 146/2020. (VI. 29.) Ök. határozatát a Budapest Környéki Törvényszék cg. 13-09-143648/47. 
sorszámú végzésében foglaltakra tekintettel a következők szerint módosítja, illetve egészíti ki: 
 
A Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2131 Göd, Pesti út Cg.: 
13-09—143648) (továbbiakban: Kft.) ügyvezetőjét, Koditek Bernadettet 2020. június 30. napjával 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. S (2) bekezdése alapján visszahívja, és 
2020. augusztus 27. napjával kezdődően határozott időtartamra 5 évre 2025. augusztus 27-ig Kft. 
ügyvezetőjének Dr. Tóth Ágnest megbízza. 
 
A megbízott új ügyvezető havi megbízási díját bruttó 590.000- Ft, azaz Ötszázkilencvenezer 
forintban állapítja meg. 
A munkáltatói jogokat a Kft. munkavállalói felett 2020. augusztus 27. napjától kezdődően nevezett 
ügyvezető gyakorolja. 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 250/2019. (XI. 26.) Képviselő-
testületi határozatát úgy módosítja, hogy a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft., 
felügyelőbizottságából Jámbor Fruzsinát visszahívja, helyére Lenkei György János kerül. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az 1. sz. mellékletnek megfelelően módosított Alapító Okirat 
aláírására és a változásbejegyzési kérelem cégbírósághoz történő előterjesztésére. 
 
Felhatalmazza továbbá az ügyvezetői feladat ellátására vonatkozó 2. sz. található megbízási 
szerződés aláírására. 
 
A Képviselő-testület a dr. Tóth Ágnes által 2020. július 1. napjától kezdődően 2020. augusztus 27. 
napja közötti időszakban megtett a 3. számú mellékletben meghatározott jognyilatkozatait 
jóváhagyja. 
 
Felelős: Balogh Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Mellékletek a 276/2020. (VIII. 27.) sz. Ök. határozathoz: 

- 1. sz. melléklet Alapító Okirat 
- 2. sz. melléklet Megbízási Szerződés 
- 3. sz. melléklet Az ügyvezető jognyilatkozatai  



983 
 

- 4. sz. melléklet Feljegyzés 
 

1. számú melléklet – Alapító Okirat 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 
 

A 2020. augusztus 27.-én KELT ALAPÍTÓI HATÁROZATBAN 
FOGLALTAK SZERINT 

 
Göd Város Önkormányzata által nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység 
folytatására létrehozott Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Társaság új 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a cégnyilvánosságról, a 
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (a továbbiakban: Ctv.) 
rendelkezéseire figyelemmel. 

A Társaság egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságként működik. 

A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA: 

1.1. A társaság alapítója, egyedüli tagja: 

Göd Város Önkormányzata 

Székhely: 2131 Göd, Pesti út 81. 

KSH száma: 1539401975 113 2 113 

Képviseletre jogosult neve: Balogh Csaba polgármester 

Anyja születési neve: Tóth Márta 

Lakcím: 2131 Göd, Szt. István utca 20. 

1.2. A társaság cégneve: Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

1.3.A társaság rövidített neve: Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

1.4.A társaság székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81. 

      A társaság telephelye: 2131 Göd, Jósika utca 14. 

1.5. A társaság tevékenysége: 

60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása -főtevékenység 

55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 

58.11 Könyvkiadás 
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58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

58.19 Egyéb kiadói tevékenység 

59.11 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 

59.12 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 

63.12 Világháló-portál szolgáltatás 

63.91 Hírügynökségi tevékenység 

63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

70.21 PR Kommunikáció 

70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

73.11 Reklámügynöki tevékenység 

77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

85.51 Sport, szabadidős képzés 

93.11 Sportlétesítmény működtetése 

93.19 Egyéb sporttevékenység 

93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a 
társaság 
e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha ez 
e 
tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre 
irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési 
követelményeknek megfelel. 

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban 
meghatározott tevékenyégére fordítja. 

1.6. A társaság törzstőkéje és rendelkezésre bocsátása: 
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A Társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint, mely 500.000 Ft nem pénzbeli és 
2.500.000 Ft pénzbeli hozzájárulásból áll. 

Az alapító törzsbetétje: 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint. 

Az alapító kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt 500.000 Ft nem pénzbeli hozzájárulást teljes 
egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta a társaság cégbírósági bejegyzése iránti kérelem 
előterjesztésének napjáig. A 2.500.000 Ft pénzbeli hozzájárulást alapító a jelen egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásával egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátja. 

 
1.7.A társaság időtartama:  

A Társaság határozatlan időre jött létre. 

Az első üzleti éve a társaság társasági szerződésének ellenjegyzésétől az év végéig tart. A további 
üzleti évek a mindenkori naptári évvel azonosak. 

A Társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától a társaság cégbejegyzéséig 
előtársaságként működik. 

 

2. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 

2.1.Egyszemélyes társaság 

2.1.1. A Társaság egyszemélyes társaság, melyben a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az 
egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy 
az egyedüli tag 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 
eredményfelhasználására vonatkozó döntést is, - melynek elfogadására a felügyeli 
bizottság írásbeli 
jelentésének beszerzését követően kerülhet sor, 

b) üzletrész felosztásához való hozzájárulás az üzletrész bevonásának elrendelése, 

c) a felügyelőbizottság 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, 
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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. 

2.2.Az ügyvezető 

2.2.1. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseletét az Alapító által választott 
ügyvezető látja el. Alapító úgy rendelkezik, hogy a Társaságnak 1 (egy) ügyvezetője van. 
Az ügyvezető önállóan jár el. 

2.2.2. 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 tisztségviselő 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 2.2.2. a)-d) pontokba foglalt szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kár 
megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni. 

2.2.3. A Társaság ügyvezetője: 

Neve: Dr. Tóth Ágnes 

Születési neve: Kis Ágnes 

Lakcím: 2131 Göd, Tamási Áron utca 5. 

Anyja neve: Szabó Etelka 

Születési hely, idő: Budapest, 1975. 03.09. 

Az ügyvezető megbízatása határozott időre, 2020. év augusztus hónap 27. napjától kezdődően 
2025. év 
augusztus hónap 27. napjáig terjedő időszakra szól. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését 
megbízási jogviszonyban látja el. 
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A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogok gyakorlására Dr. Tóth Ágnes 
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. Ügyvezető kijelenti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 3:22. §-ában meghatározottak szerint kizáró ok, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:115.§-ában meghatározottak szerinti 
összeférhetetlenségi ok vele szemben nem áll fenn, így a megbízatást a mindenkor hatályos 
jogszabályok előírásainak megfelelően elfogadja. 

2.2.4. Az ügyvezető kötelezettségei: 

a) Ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok 
és a taggyűlés 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 a 
taggyűlés elé terjesztéséről. 

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. 

2.2.5. Az ügyvezető az Alapító határozatairól – amelyeket a határozatok könyvébe is bevezetett 
köteles tájékoztatni a Felügyelő Bizottságot. Köteles továbbá az Alapító határozatairól az 
abban érintetteket közvetlenül is tájékoztatni. 

Az ügyvezető az Alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A 
döntéseket azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A 
nyilvántartásból a döntésre jogosult szerv döntése tartalmának, időpontjának és hatályának, 
illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányának (ha lehetséges, személyének) 
megállapíthatónak kell lennie, világosan ki kell derülnie. 

Az Alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az Alapító más személyeket is érintő döntést hoz – 
az érintettek számától függően -, a döntést az ügyvezető haladéktalanul, de legkésőbb a döntés 
meghozatalát követő 8 napon belül írásban közli az érintettekkel, vagy gondoskodik annak Göd 
Város Önkormányzat hivatalos helyiségében elhelyezett nyilvános hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéséről. 

2.3.A Felügyelő Bizottság 

2.3.1. A Társaság Felügyelő Bizottságot hoz létre. 
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2.3.2. A Társaságnál háromtagú Felügyelő Bizottság működik. 

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

Lőrincz László 

(an: Lakatos Erika, szül.hely és idő: Budapest, 1980. 11.03.) 

Lakhely: 2131 Göd, Kerek erdő utca 28/B 

A megbízatás 2019. év december hónap 01. napjától kezdődően 2024. év december hónap 
01. 
napjáig, határozott időtartamra szól. 

Lenkei György János 

(an: Zsoldos Mária, szül.hely és idő: Budapest, 1947.02.01.)  

Lakhely: 2131 Göd, Öregkastély u. 2 

A megbízatás 2020. év augusztus hónap 27. napjától kezdődően 2024. év december hónap 
01. napjáig, 
határozott időtartamra szól. 

Híves Gábor Ferenc 

(an: Balga Katalin, szül.hely és idő: Salgótarján, 1978. 09.06.) 

Lakhely: 3100 Salgótarján, Medves krt. 80. 

A megbízatás 2019. év december hónap 01. napjától kezdődően 2024. év december hónap 
01.napjáig, határozott időtartamra szól. 

2.3.3. 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. 

2.3.4. A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga 
állapítja meg. 

2.3.5. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatáskörébe különösen: 

 Összehívja a taggyűlés ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges 
üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztés, 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. 

 Kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát. 



989 
 

 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. 

2.3.6. A Felügyelő Bizottság működése 

2.3.6.1.A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt 
(szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ. 

2.3.6.2.A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden tagja jelen van. Határozatát egyszerű 
szótöbbséggel hozza. 

2.3.6.3.A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A 
Felügyelő Bizottság tagját e minőségben az Alapító nem utasíthatja. 

2.3.6.4.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, 

2.3.6.5.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. 

2.3.6.6.A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító 
hagy jóvá. 

 

3. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE 

3.1. A Társaságot az ügyvezető önállóan képviseli. 

3.2. A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy 
előnyomtatott cégneve (rövidített cégneve) fölé az ügyvezető a nevét önállóan írja, az ügyvéd 
által ellenjegyzett aláírás minta szerint. 

3.3.Az ügyvezető az ügyintézés és képviselet körében önállóan jár el. 
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A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és 
a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (a továbbiakban: Ctv.) rendelkezései az irányadóak. 

4. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 

4.1.Jogutód nélküli megszűnés: 

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a Ptk. 3:137. §-ban foglaltak az irányadóak. 

4.2.Jogutódlással történő megszűnés: 

 

A Társaság más társaságiformába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, 
kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági 
társaságokká válhat 
szét. 

Göd, 2020. augusztus 27. 

....................................................................................... 
Göd Város Önkormányzata 

képviseli: Balogh Csaba Polgármester 

 

Ellenjegyzési záradék: 

Alulírott dr. Kondorosi Mátyás ügyvéd (székhely: 2600 Vác, Galcsek utca 8-10., kamarai 
azonosító száma: 36063496. – Pest Megyei Ügyvédi Kamara) a fenti Alapító Okiratot 
módosításaival egységes szerkezetbe szerkesztettem, igazolom, hogy az Alapító Okirat módosítása 
a Társaság alapítójának 276/2020. (VIII. 27.) számú alapítói határozataival megegyezik, és az 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az Alapító képviseletében eljáró jogosult személy 
előttem, saját kezűleg írta alá. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot ellenjegyzem. 

Göd, 2020. augusztus 27. 

dr. Kondorosi Mátyás ügyvéd 
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2. számú melléklet – megbízási szerződés 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

ÜGYVEZETŐI TISZTSÉG ELLÁTÁSÁRA 

amely létrejött egyrészről 

Cégnév:  Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft 

Székhely:  2131 Göd, Pesti út 81. 

Cégjegyzékszám:  Cg. 13-09-143648 

Adószám:  2311045-2-13 

az alapító Képviseletében:  Balogh Csaba polgármester 

mint megbízó  

másrészről  

Dr. Tóth Ágnes születési név: Kis Ágnes (születési hely/idő: Budapest/1975.03.09., an.: Szabó Etelka, 

szig. sz.: 280323 SA, szem. az.: 2 750309 2837, adószám: 8395130503, lh: 2131 Göd, Tamási Áron u. 

5.) mint megbízott ügyvezető között alulírott napon és helyen, a következő feltételek mellett: 

I. 

A szerződő felek rögzítik, hogy a megbízó társasági szerződése/alapító okirata értelmében a társaság 

ügyvezetését egy ügyvezető önállóan látja el. A 276/2020. (VIII. 27.) számú alapítói határozatban a 

megbízó úgy határozott, hogy 2020. augusztus 27. napjától 2025. augusztus 27. napjáig terjedő 

időszakra a megbízottat választják ügyvezetőnek, aki ezen tisztségéből eredő feladatait bérszámfejtett 

megbízási jogviszony keretében látja el. 

A felek rögzítik, hogy a megbízott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatában az 

ügyvezetői megbízatást elfogadta, melyben kijelentette, hogy összeférhetetlenségi ok vele szemben nem 

áll fenn, továbbá nyilatkozatot tett arra vonatkozóan is, hogy nem áll eltiltás hatálya alatt.  

II. 

A megbízó ezennel megbízza a megbízottat a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft társaság ügyvezetői 

feladatainak ellátásával, aki azt elfogadja. Az ügyvezetői megbízás keretében a megbízott főbb feladatai 

az alábbiak:  

a) Ellátja a megbízó ügyeinek intézését, a megbízó képviseletét, köteles gondoskodni továbbá a 

társaság operatív vezetéséről.  
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b) Képviseli a megbízót harmadik személyekkel szemben, továbbá a bíróságok és más hatóságok 

előtt. A képviseletre az adott ügyben jártas jogásznak vagy ügyvédnek megbízást adhat.  

c) Önállóan jogosult a cégjegyzésre a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.  

d) Irányítja a társaság gazdálkodását, gondoskodik továbbá a megbízó birtokában és kezelésében 

lévő vagyon megőrzéséről és rendeltetésszerű használatáról.  

e) Gondoskodik a felügyeleti szervek által elrendelt intézkedések megtételéről.  

f) Határidőben gondoskodik a számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítéséről, valamint évente 

legalább egyszer a taggyűlés előtt beszámol az adott üzleti évről.  

g) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a kft. munkavállalói felett, e jogkör felöleli új munkaszerződés 

kötését illetve meglévő munkaszerződés felmondását is. E feladatának elvégése során is megbízást 

adhat e jogterületen jártas jogásznak vagy ügyvédnek.  

h) Határidőben bejelenteni a hatóságok részére a jogszabályokban előírt adatokat, azok változását, 

továbbá köteles határidőben eleget tenni az előírt bevallási és fizetési kötelezettségeknek mind az 

állam, mind harmadik személyek irányában.  

i) Ellátja a kft. könyveinek és nyilvántartásainak szabályszerű vitelét.  

j) A megbízó kérésére köteles a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és 

irataiba való betekintést lehetővé tenni.  

k) Ellátja továbbá a vezető tisztségviselők számára a vonatkozó jogszabályokban és az alapító 

okiratban meghatározott további feladatokat.  

III. 

A megbízott kijelenti, hogy vele szemben törvényben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. A 

megbízott kijelenti továbbá, hogy nem vezető tisztségviselője más gazdasági társaságnak. Amennyiben 

a megbízottat más gazdasági társaságvezető tisztségviselőjévé választják, illetve nevezik ki, a megbízott 

erről az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül írásban tájékoztatja megbízót. Amennyiben 

a megbízott jelen pontban meghatározott értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, a Ptk. általános 

szabályai szerint felel az értesítés elmulasztásából eredő károkért.  

IV. 

A megbízottat az ügyvezetői feladatok ellátásért havi 590.000,-forint összegű megbízási díj illeti meg, 

és ezen felül igényt tarthat a tisztsége ellátása során felmerülő költségei megtérítésére. Előzőeken felül 

megbízottat egyéb juttatás, pótlék nem illeti meg, beleértve a szabadságot vagy annak megváltását is. 

Megbízott a munkavégzés helyét, idejét maga határozza meg. A megbízó a megbízási díjat minden 

tárgyhót követő hónap ötödik napjáig köteles átutalni a megbízott OTP Bank NyRt által 11773425-

00171032 számon vezetett bankszámlájára.  
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V. 

A megbízott vezető tisztségviselőnek minősül. A megbízott a megbízó ügyvezetését az ilyen tisztséget 

betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles ellátni. A megbízott a jogszabályok, a 

megbízó társasági szerződése és a megbízó legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési 

kötelezettségei vétkes megszegésével a megbízónak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel 

a megbízóval szemben.  

VI. 

A megbízott köteles a megbízóval kapcsolatos üzleti titkot megőrizni. Ennek alapján titoktartási 

kötelezettség terheli a megbízottat minden olyan, a megbízóval, annak tevékenységével, illetve üzleti 

partnereivel kapcsolatos információ tekintetében, amely a megbízás ellátásával kapcsolatban jutott 

megbízott tudomására.  

VII.  

Jelen megbízási szerződést a felek határozott időre 2020. augusztus 27. napjától 2025. augusztus 27. 

napjáig terjedő időre kötik, amely időtartam elteltével a vezető tisztségviselői megbízatás és a szerződés 

megszűnik. 

A felek megállapodnak abban, hogy a közöttük korábban létrejött megbízási szerződés a jelen megbízási 

szerződés felek általi aláírásával megszűnik. 

VIII. 

Jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény, valamint a megbízó társasági szerződésének rendelkezései az irányadóak. 

Jelen szerződést a felek közösen elolvasták, annak tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt helybenhagyólag aláírják. 

Göd, 2020. augusztus ... 

Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft alapító 

megbízó 

képv.: Balogh Csaba polgármester 

Dr. Tóth Ágnes 

megbízott 
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3. számú melléklet – Az ügyvezető jognyilatkozatai 

 

sorszám jognyilatkozat megnevezése 

1.  

2.  

3.  

4.  

  

  

 

Lenkei György: Fölhívnám a figyelmet a fölkért tanácsnokoknak, hogyha megnézik ennek a 
beterjesztésnek az előlapját, akkor mind a 4 tanácsnoknak ott van a véleménye, egyetért, nem ért vele 
egyet. Tehát ennyire van súlya egy tanácsnoknak, hogy minden egyes kérdésben már eleve kijelentheti 
a véleményét.  
 
Fülöp Zoltán alpolgármester 18:45-ig szünetet rendel el. 

 
5) A 165/2020. (VI. 30.) Ök. határozat visszavonása  
Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 
 
Fülöp Zoltán: Folytatjuk a testületi ülést. Aljegyző úr, kérem, hogy kicsit figyeljen, mert jegyző úr 
nincsen. Következő napirendi pontunk a 165/2020-as önkormányzat a határozat visszavonása, az az 
eredeti napirendi javaslat szerint a 8-as volt. Jegyző úr is megérkezett. Előterjesztő Fülöp Zoltán. Ez a 
határozat arról szól, mint a bevezetőben is említettem, hogy vannak olyan határozatok, amelyek egész 
egyszerűen nem kerültek végrehajtásra. Az előző előterjesztés végén található feljegyzés magyarázatot 
ad, ellenhatározat meghiúsulására is. Röviden arról szól a történet, hogy a határozati javaslat először 
megvétózásra került, majd utána egy hosszadalmas jegyzőkönyvezési eljárás végén egész egyszerűen 
idejétmúlttá vált, hogy ennek következtében vagy részben ennek következtében is a Gödi Körkép júliusi 
és augusztusi lapszáma nem tudott megjelenni. Úgyhogy kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy 
vegye tudomásul a 165/2020-as számú önkormányzati határozat meghiúsulását és a határozatot vonja 
vissza. Hozzászólót nem látok, kérem szavazzunk.   
 
A Képviselő-testület 8 „igen” és 3 „tartózkodik” szavazati arány mellett az alábbi határozatot hozta: 
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277/2020. (VIII. 27.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a 165/2020. (VI. 30.) önkormányzati határozatát visszavonja. 
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 

6) A 163/2020. (VI. 30.) Ök. határozat módosítása (Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság közszolgáltatási szerződése)  
Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 
 
Fülöp Zoltán: Következő napirendi pontunk a 163/2020-as számú önkormányzati határozat módosítása. 
Ez az eredeti 9-es napirendünk. Előterjesztő Fülöp Zoltán. Az előterjesztésben részben az idő múlása, 
részben pedig egy olyan probléma kezelésére van szükség, ami arról szól, hogy a tárgyaláskor nem 
sikerült egyértelmű módosító javaslat, nem sikerült egyértelműre, és a módosító javaslat következtében, 
pontosabban a rögzített és megbeszélt módosító javaslat következtében a szerződés nem lett megfelelő. 
A pénzügyi vonatkozásban elsősorban az ütemezésben van pontosítás. Kérem a tisztelt Képviselő-
testületet, hogy fogadja el és végre rendezett helyzetben üzemelhessen a Gödi Szolgáltató Nonprofit 
Kft. Megadom a szót Pintér Györgynek. 
 
dr. Pintér György: Újból a Szolgáltató Kft. van, és most esedékes az, amit az előbb már említettem. A 
bizottság ülésezett a testületi ülés előtt és egyhangúan azt a döntést hozta, hogy javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy hozzon arról döntést, hogy a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. készítsen üzleti tervet a 
tevékenységi területenként a 2020. évre vonatkozóan az alábbi elemekkel: a bevételek, kiadások, 
létszám, bér és az önkormányzati támogatási igény mindenképpen szerepeljen benne, csak hogy az év 
hátralevő részét tervezni lehessen és akkor ezt az anyagot, hogyha elkészül. Ugye szeptember 15-ös 
határidőt javaslunk hozzá, akkor nyilván a bizottsági véleményezés után bejönne a testület elé, felelősök: 
ügyvezető, jegyző, polgármester. Egyszerűen közel hasonló adatokat szeretnénk a kft-nek a 
gazdálkodásához tudni és meghatározni, mint a költségvetési intézményeinkhez, hogyan illeszkedik a 
városi költségvetési rendszerbe. Ennyiről szól a történet, és nyilván itt tulajdonosi döntés kell 
ténylegesen ezzel kapcsolatban. Ezt szolgálja ez a javaslat. Úgyhogy kérem szépen, hogy ezt kiegészítő 
javaslatként fogadja el és be a tisztelt testület. 
 
Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak megadom a szót.  
 
Hlavács Judit: Egyrészt nagyon támogatom Pintér úr előbbi javaslatát. Szerintem nagyot lépnénk abba 
az irányba, hogy a Szolgáltató Kft. hogyan működik és mire van szüksége és megalapozottan tudnánk 
neki adni támogatást, akkorát amire szüksége van. A másik, hogy úgy emlékszem, hogy volt egy olyan 
testületi ülésünk, amin Nyitrai Judit ügyvédnő nagyon sokat beszélt arról, hogy ennek a közszolgáltatási 
szerződésnek milyen komoly tartalma van és milyen komoly előkészítést igényel. Valaki tudna engem 
tájékoztatni arról, hogy ez, amiről ő beszélt, ez meg fog-e történni, hogy van-e ilyen folyamat, vagy 
érjük be ezekkel az ilyen típusú szerződésekkel, amik igazából, ha én jól emlékszem az ő szavaira 
egyáltalán nem megnyugtató pénzügyi szempontból, illetve számvevőszéki ellenőrzés szempontjából 
egyáltalán. Ugye arról volt szó, hogy mivel üzleti tevékenységet is végez, és van közszolgáltatás, és 
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ezeket nagyon pontosan el kell határolni, hogy már nem adhatunk támogatást arra, ami az üzleti 
tevékenységének a része. 
 
Fülöp Zoltán: Előterjesztőként én annyit tudnék ehhez hozzátenni, hogy Pintér úr, illetve a Pénzügyi 
Bizottság javaslatát befogadom. Kérdezném a tisztelt képviselőket, hogy van-e kifogás arra, hogy a két 
határozatról egyben szavazzunk. Hlavács Juditnak megadom a szót. 
 
Hlavács Judit: Szeretnék választ kapni arra a kérdésre, hogy amit a Hivatal jogásza, Hivatal pénzügyesei 
feszegettek komoly problémaként, hogy egy olyan közszolgáltatási szerződést kell kötnünk a 
Szolgáltató Kft-vel, amiben pontosan el van határolva, hogy mi a közszolgáltatás és mi az üzleti 
tevékenység. Erre történik-e bármilyen lépés, hogy ez a fajta szerződés megszülessen? 
 
Fülöp Zoltán: A Jegyző úr tájékoztatása szerint igen. Én azt a személyes véleményemet hadd tegyem 
hozzá, hogy fönntartom azt a már márciusban, nagyon remélem, hogy többek által megismert, többek 
számára elmondott véleményemet, hogy a jövő évtől mindenképpen új struktúrájú közfeladat ellátási 
szerződésre kell átállni, ami nagyobb átláthatóságot, a feladatok jobb lehatárolását, és a döntési 
jogköröknek a precízebb behatárolását fogja tartalmazni. Úgyhogy én mindenképpen azt szeretném, 
hogyha végre a kft. rendes körülmények között tudna üzemelni, akkor foglalkozunk majd a jövő évi 
szerződés előkészítésével is. Az idei szerződést a múltkori alkalommal megbeszéltük, hogy az idei 
szerződés is törvényes. Lehetnek benne kérdések, kérdőjelek, de mindenképpen érdemes az új 
szerződéskor ezeket a pontokat tisztázni. Törvényességi probléma, tehát abban maradtunk, amennyire 
én emlékszem, de ha szükséges, akkor a jegyzőkönyvre vissza lehet keresni. Csak kicsit hosszú volt, 
hogy aktuális törvényességi aggály nincsen, nem lehetetlen a szerződés. Mindösszesen csak annyiról 
van szó, hogy bizonyos áfa-elszámolási kérdésekben óvatosan kell eljárni. Én azt gondolom, hogy jelen 
pillanatban a Hivatal megfelelően készíti elő ezeket a bizonylatokat, tehát olyan nagy probléma ezzel 
nincsen. Jövőre nézve nyilván jobb ezt megalapozottabban csinálni. Vajda Viktóriának megadom a szót. 
 
Vajda Viktória: Ismét megragadnám a lehetőséget arra, hogy megkérdezzem, hátha most kapok választ, 
hogy mi a helyzet a Gödi Körkép új főszerkesztőjével, megbízott főszerkesztőjével hogyan került 
kiválasztásra, lesz-e meghirdetve a pályázat hogyan megy tovább a főszerkesztői pozíció helyzete és 
kérdése a jövőben. Közszolgáltatási szerződésről beszélünk, közellátásáról, közszolgáltatásról, úgyhogy 
ez egy fontos és kardinális kérdés. 
 
Fülöp Zoltán: Csak egész évben ez nem a közszolgáltatási tevékenységet érinti, tehát nem a 
közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó dolog. A Kft.-t érinti, igen, de ez nem a közfoglalkoztatási 
szerződéshez kapcsolódó dolog. Hlavács Juditnak megadom a szót. 
 
Hlavács Judit: Ha a Viktória nem kap választ. Arra a kérdésre kaphatunk választ hivatalosan, hogy ki a 
Gödi Körkép megbízott főszerkesztője? Mert én úgy értesültem valamiről, de nem mondhatnám azt, 
hogy akkor ez most egy hivatalos forrásnak számít.  
 
Fülöp Zoltán: Azt gondolom, hogy ezekről a kérdésekről a beszámolóban részletesen. Akkor kérjük a 
Kft., hogy erről számoljon be részletesen. 
 
Hlavács Judit: Tehát nem kapok egy hivatalos választ valakitől, aki tudja, hogy van-e a Gödi Körképnek 
új vagy bármilyen megbízott főszerkesztő, vagy kicsoda?  
 
Fülöp Zoltán: Lőrincz Lászlónak megadom a szót. 
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Lőrincz László: Jelen pillanatban most fogadtuk el az ügyvezetőnek a kinevezését, illetve a hatályba 
lépését. Szerintem nagy kockázatot nem vállalok föl, hogyha arra a következtetésre jutok, hogy jelen 
pillanatban még biztos, hogy nincs másik főszerkesztője a Gödi Körképnek, mert nem is írhatott alá, 
gondolom én szerződést vele. Innentől kezdve, tehát utána az ügyvezetőnek a feladata, hogy eleget 
tegyen, mondjuk a Gödi Körképre vonatkozó szerződésre, ezáltal, gondolom én, az ügyvezetőnek a 
feladata, az új főszerkesztőnek a kiválasztása. Valószínűleg, hogy meg lesz hirdetve, és az alapján lesz 
kiválasztva gondolom én, de mondom az ügyvezetőnek a feladata, ő fogja kiválasztani a főszerkesztőjét 
a Gödi Körképnek. De ha nem így van, akkor helyesbítés, akár Jegyző úrtól, de gondolom, jogilag így 
működik egy kft. 
 
Fülöp Zoltán: Vajda Viktóriának megadom a szót. 
 
Vajda Viktória: Akkor az ügyvezető asszonynak és a felügyelőbizottságnak szeretném felhívni a 
figyelmét, hogy vigyázzanak, mert valaki megbízott főszerkesztőként hivatkozik saját magára hivatalos 
formában. 
 
Fülöp Zoltán: Köszönjük a tájékoztatást. Utána nézünk. Andrejka Zombornak megadom a szót. 
 
Andrejka Zombor: Én is egy kicsit több tájékoztatást elvárnék, pláne, hogy a mai nap folyamán 
különböző mutyi ügyekkel meg lettem gyanúsítva a képviselőtársam által, hogy ez az önkormányzati 
kft. ez most már több sebből vérzik, és azt gondolom, hogy az lenne a szép és elegáns, ha legalább a 
képviselők tájékoztatva lennének a kft-vel kapcsolatos döntésekről. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy 
amit Hlavács képviselő asszony is már korábban említett, hogy ennek a kft-nek van egy ügyvezetője, én 
azért örülnék, hogyha ilyenkor ő is meg tudna szólalni, és ha már pénzügyi tervekről, én azt gondolom, 
hogy egy ügyvezetőnek például az is a terve, illetve a feladata azon túl, hogy szakmailag irányítja a 
különböző folyamatokat, amikkel a cég aktív, hogy ilyenkor például a Képviselő-testület azon tagjait 
beavassa a részletekbe, illetve tájékoztassa mind pénzügyi, mind szakmai elképzeléseivel kapcsolatban. 
Illetve, hogy ha közfeladatokat kell ellátni, itt azért egyáltalán, hogy alkalmas-e a közfeladat ellátására 
ez a Kft. ilyen formában.  
 
Fülöp Zoltán: Köszönöm az észrevételt! Fel fogjuk hívni a Kft. ügyvezetőjének a figyelmét, hogy a két 
beszámolót ezekkel az információkkal egészítse ki. Szilágyi Lászlónak megadom a szót. 
 
Szilágyi Zoltán: Én csak annyit tennék hozzá, hogy szerintem ma már párszor elhangzott, hogy most 
lett új ügyvezetője a Gödi Nonprofit Kft.-nek. Hogy lenne itt egyébként? Tudomásom szerint meghívót 
sem kaphatott emiatt.  
 
Fülöp Zoltán: Nem látok több hozzászólót, úgyhogy kérem, szavazzunk az indítványról.  
 
A Képviselő-testület 8 „igen” és 3 „tartózkodik” szavazati arány mellett az alábbi határozatokat hozta: 

 

278/2020. (VIII. 27.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a 163/2020. (VI. 30.) önkormányzati határozatát akként módosítja, hogy annak 1. 
sz. melléklete helyébe a jelen határozat melléklete lép.  
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Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 

Melléklet a 278/2020. (VIII. 27.) Ök. határozathoz: 
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279/2020. (VIII. 27.) Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy felkéri a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, készítsen üzleti 
tervet 2020. évre a Kft.-re vonatkozóan, tevékenységi területenként az alábbi elemekkel:  
 
- bevételek, 
- kiadások, 
- létszám - bér 
- önkormányzati támogatási igény. 
 
Az elkészült terv a PEKJB véleményének kialakítása után kerüljön be a Képviselő-testületi ülésre. 
 
Felelős: ügyvezető, jegyző, polgármester 
Határidő: 2020. szeptember 15. 
 

Fülöp Zoltán: Bár ugyan eltértünk, de remélem a Képviselő-testület jóváhagyja, hogy utólagosan Balogh 
Csabának szólt adjak. Bocsánat, ügyrendi, előtte vagy utána?   
 
Balogh Csaba: Azt szeretném tudni, hogy ez most határozati javaslat volt-e, amit befogadott akkor a 
Fülöp úr, vagy nem is tudom, az előterjesztő talán Lőrincz László volt, hogy fel legyen szólítva az 
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ügyvezető, hogy itt jelen legyen és beszámoljon és választ adjon a kérdésekre, vagy pedig ez csak egy 
egyszerű kérdés lesz. Szeretném látni, hogy mi lesz a következménye ezeknek a megbeszélt dolgoknak. 
 
Fülöp Zoltán: Vajda Viktóriának megadom a szót. 
 
Vadja Viktória: Nagyjából, igen. Én pedig szeretném még ehhez kiegészítésnek tenni, hogy figyelmükbe 
ajánlom azt a dokumentumot, amin a keddi civil fórumnak a névsorával rajta megjelentek névsora, abból 
biztosan információt kaphatnak.  
 
Fülöp Zoltán: Azt gondolom, hogy ez egy teljesen jogos elvárás, hogy az érintett legyen jelen és meg 
lehessen kérdezni, erre fel fogjuk hívni a figyelmét. Azt pedig tisztázni kell, amit mondtál. Ezt 
kifejezetten megkérdeztem, hogy hogyan szavazunk. 
 
7) Kistérségi feladatok – pótelőirányzat   
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Fülöp Zoltán: Következő napirendi pontunk, kistérségi feladatok, pótelőirányzat az eredeti tervezet 
szerinti tízes napirend, előterjesztő Szinay József, címzetes főjegyző. 
 
dr. Szinay József: Tisztelt Képviselő-testület. Lényegében technikai jellegű szavazásról van szó, a 
költségvetésben egy bizonyos összeg tervezve lett kistérségi feladatok ellátására. Ez pontosításra került, 
további 1 millió 152 ezer forint kiegészítésre van szükség, ezt javaslom, hogy a tisztelt Képviselő-
testület tegye meg. 
 
Fülöp Zoltán: Megadom a szót Vajda Viktóriának. 
 
Vadja Viktória: Sajnos nagyon hiányolom az előterjesztésből azt, hogy pontosan mivel lett több az 
eltervezetthez képest ez a tagi hozzájárulás. Ugyanis azt látom hivatkozásként, hogy a tagi hozzájárulás, 
gyepmesteri feladatok, orvosi ügyelet lett több, mint amennyi az előirányzat volt. Egyrészt azt 
gondolom, hogy az orvosi ügyelettel alapvetően nem vagyunk elégedettek, tehát hogyha ők azt mondják, 
hogy most hasamra ütök, ezerrel több beteg ellátás volt és erre kérik ezt, akkor az legalább egy 
információ lenne, amit kritizálni tudnánk, de alapvetően is vannak ellenérzéseink az ügyelettel 
kapcsolatban. Tehát én ezt így nem egészen érzem kerek információnak, hogy mégis mire kell ez, és 
hogy egyáltalán elismerjük-e ezt a plusz igényt. 
 
Fülöp Zoltán: Szinay úrnak megadom a szót. 
 
dr. Szinay József: Szerintem nem fogalmaztam kellőképpen pontosan. A 2020. évi költségvetés 
tervezésénél mi még a 2019-es adatokkal számoltunk. Itt a 2020-as évi adatoknak a pontosításáról van 
szó, tehát ez nem egy többletfinanszírozás, vagy nem egy plusz feladat, hanem egyszerűen csak több, 
mint tavaly. Vélhetőleg azért, mert a lakosság száma is növekedett, tehát egy ilyen technikai jellegű 
dologról van szó. Tehát nem ez valami többlet feladat, hanem egyszerűen a finanszírozás 2020-ban 
ennyi. Tudunk egy pontosító információt küldeni ennek kapcsán minden további nélkül.  
 
Fülöp Zoltán: Pintér Györgynek megadom a szót. 
 
Pintér György: Bizottság tárgyalta. Egyhangúan támogatta. 
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Fülöp Zoltán: Andrejka Zombornak megadom a szót. 
 
Andrejka Zombor: Köszönöm Pintér úr! Ez egy fontos információ. Jó pár testületi ülés lezajlott, 
úgyhogy a pénzügyi bizottság nem tárgyalt különböző előterjesztéseket. Ez egy pozitív és szerencsés 
fejlődés. Én azt gondolom, hogy az is egy érdekes kérdés lenne, hogy azt megvizsgálni, hogy egyáltalán 
van-e pozitív hozadéka, pláne a hozzájárulásunk arányában ahhoz, hogy nem kéne-e esetleg mérlegelni 
azt, hogy ebből a kistérségből esetleg kilépnénk, és azokat a költségeket, amiket erre ráfordítunk, ahol 
tagok vagyunk, azt mondjuk itt házon belül elintéznénk. 
 
Fülöp Zoltán: További hozzászólást nem látok. Kérem, szavazzunk. Bocsánat. Markó úr?  
 
Markó József: Én úgy gondolom, hogy a kistérségből túl sok költség nem keletkezik, bár a tevékenységi 
köre elég szűk, ez kétségtelen, el lennénk nélküle is, azonban a nagyon hiányolt kapcsolati lehetőségek 
azért megvannak. A Polgármesterünk, amikor éppen ki a polgármester, oda elmegy, azért az egy olyan 
körben tárgyalhat, ami információkat nyújt egy nagyobb városnak a problémáiról, megoldási 
javaslatairól, egyebekről. Én nem javasolnám azt, hogy egy látszólagos megtakarításért föladjunk egy 
kapcsolati tőkét.  
 
Fülöp Zoltán: Andrejka Zombornak megadom a szót. 
 
Andrejka Zombor: Markó úr, nem tudom, hogy lehet, hogy aztán én keverem a szezont a fazonnal. Ugye 
ez a kistérségi kapcsolattartás az, amikor Tuzson úr meghívta a Dunakeszinek, Fótnak és a Gödnek a 
városának a vezetőjét? 
 
Markó József: Eredetileg volt egy kistérségi nagyobb csapat, ahol benne volt Fót, még itt benne volt 
Csomád is, és benne volt Göd és Dunakeszi is. Ennek az volt az értelme, hogy a kormányzat, tehát a 
gazdasági kormányzat támogatta azokat a tevékenységeket, amiket kistérségi formában összefogva, 
integráltan, célszerűbben, kisebb költséggel megoldottak. Aztán ezt később eltörölték ezt a támogatási 
rendszert, nem tudom miért, mert volt némi haszna, de azért megmaradt az együttműködés, és én 
szerintem egy hónapban, egyszer vagy két hónapban egyszer egy órás megbeszélés, ott egy másik 
polgármesterrel, alpolgármesterrel, pénzügyesekkel, ez nem haszontalan. Persze abba lehet hagyni, 
tudunk itt mindent magunktól is jobban, mint bárki más, de szerintem nem kell fölszámolni a 
kapcsolatokat. Bármilyen szinten, bárkivel. Ha Juhász Bélával lehet tárgyalni, minden fontos dolgot 
meg lehet beszélni, akkor Dióssy Csaba legalább olyan potentált. 
 
Fülöp Zoltán: További hozzászólót nem látok. Kérem, szavazzunk a javaslatról! Nyolc igen három 
tartózkodás mellett a testületi javaslatot elfogadta.  
 
A Képviselő-testület 8 „igen” és 3 „tartózkodik” szavazati arány mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

280/2020. (VIII. 27.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a Dunakeszi Kistérségi Társulás részére fizetendő hozzájárulás összegét megemeli 
1 152 ezer forinttal. 
 
Forrás: Tartalékok – Feladattal nem terhelt működési tartalék  
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Felelős: jegyző, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
8) Kastély Óvoda – pótelőirányzat jubileumi jutalom kifizetéséhez 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Fülöp Zoltán: Következik a Kastély Óvoda, pótelőirányzat, jubileumi jutalom kifizetéséhez napirendi 
pont, az eredeti meghirdetésben 11-es napirendi pont, előterjesztő Címzetes főjegyző úr. 
 
dr. Szinay József: Tisztelt Képviselő-testület. Szintén azt kell mondanom, technikai jellegű szavazásról 
van szó. A költségvetés megalkotásakor az Óvoda még nem jelezte az Önkormányzat számára, hogy 2 
fő óvónő, jubileumi jutalomban fog az idei évben részesülni. Úgyhogy erre kérünk szépen 
összességében 2 millió 515 ezer forint pótelőirányzat biztosítását a 2 fő jubileumi jutalmával 
kapcsolatosan.  
 
Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak megadom a szót. 
 
Hlavács Judit: Természetesen támogatom, de azért felhívom a figyelmet arra, hogy ezeket a költségvetés 
elkészítésekor pontosan tudni kell, hogy kinek jár a jubileumi jutalom. Legalábbis ahol én dolgoztam 
közoktatási intézményben, ott ez teljesen egyértelmű volt. 
 
Fülöp Zoltán: Persze nem. Más hozzászólót nem látok, kérem szavazzunk!  
  
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
281/2020. (VIII. 27.) Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a Kastély Óvoda részére 2 515 ezer forint pótelőirányzatot biztosít 2 fő jubileumi 
jutalmának kifizetéséhez. 
 
Forrás: Tartalékok – Személyi juttatások tartaléka  
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző, TESZ igazgató, Karaszek Ernőné óvodavezető 
 
(jegyzőkönyvvezető-váltás: Farmasi Gabriella)  
 
9) Álláshelybővítések visszavonása 
Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 
 
Lőrincz László: Annyit szeretnék módosítani, hogy nem visszavonása, hanem megszüntetése. Illetve a 
szövegbe le van írva az indokolás is. Ezt nem kívánom tovább boncolgatni.  
 
Fülöp Zoltán: Megadom a szót Vajda Viktóriának. 
 
Vajda Viktória: Én azt szeretném kérdezni, hogy ha adott esetben az alpolgármester, a feladataitól 
megfosztott alpolgármestereknek mégis csak lenne feladata, akkor a referenst újra alkalmazni fogjuk 
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egy következő testületi döntéssel, vagy következő előterjesztéssel, vagy húzzuk tovább az időt, vagy mi 
a terve erre az időre? Vagy erre az eseményre? Vagy erre a szerencsés eseményre nézve? 
 
Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak megadom a szót. 
 
Hlavács Judit: Én arra is kíváncsi lennék, hogy akkor Gödnek nem lesz alpolgármestere többé ugye? És 
nem kell feladatokat ellátni. 
 
Fülöp Zoltán: Lőrincz Lászlónak megadom a szót. 
 
Lőrincz László: Gödnek most is van két alpolgármester, viszont, mivel a feladataik vagy hatásköreik 
nincsenek. Így, úgy gondolom, hogy referensre most nincs szükség. Illetve ezen is lehet spórolni, ugye 
jelenleg erre nincs szükség. Illetve, ha lesz feladata és lesz hatásköre, akkor még mindig a Képviselő-
testület bölcsességére lehet azt bízni, hogy lesz referens vagy nem lesz referens. Szerintem ez a jövő 
zenéje. Ezen kár most vitatkozni. Köszönöm. 
 
Fülöp Zoltán: További hozzászóló? Nincsen. Kérem, szavazzunk. 
 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 
282/2020. (VIII. 27.) Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
úgy dönt, hogy 264/2019. (XI. 26.) képviselői határozatát visszavonja, az 1 fő alpolgármesteri 
referens munkakör állás helyet megszünteti.  
 
Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
10) Göd Város Polgármesteri Hivatal dolgozóinak bérrendezése 
Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 
Lőrincz László: Fülöp úr már említette az ülés elején, hogy itt a testületi ülések - az indokolásban is 
benne van - a délutáni órákba tartja a Képviselő-testület az üléseit. Vannak olyan képviselők, akik olyan 
munkahelyi elfoglaltsággal rendelkeznek, hogy délelőtt nem is tudnak részt venni, illetve az átláthatóság 
is a délutáni ülések mellett szól, amikor a kedves tévénézők, illetve a jelenlévők könnyebben el tudnak 
jönni a testületi ülésekre. Viszont ez, ugye többletmunkát ró a jegyzőkönyvvezetőkre, illetve a Hivatal 
munkatársaira. És ugye ez az előterjesztésnek a lényege, hogy Jegyző úr erre próbáljon kidolgozni egy 
olyan igazságos rendszert, amivel az ő munkájukat honorálni tudjuk, megbecsülni.  
 
Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak meg adom a szót. 
 
Hlavács Judit: Szeretném megkérdezni, hogy ilyen, jelenleg, tehát én azt gondolom, hogy nyilván 
érdemelhetnek plusz kompenzációt. De elvileg nyilván, ugye aki plusz órákat tölt bent a Hivatalban, 
annak a túlóráját ki kell fizetni. Nem? Tehát nyilván kell tartani a munkaórákat? Vagy hogy működik 
ez jelenleg a Hivatalban?  
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dr. Szinay József: Itt speciális szabályok vonatkoznak a köztisztviselőkre ebben a tekintetben. 
Amennyiben itt kifejezetten túlmunka nincs elrendelve. Gyakorlatilag ez nincs elrendelve. Ilyen 
tekintetben, mert ezekre a munkákra, ilyen értelemben nem is erre van kitalálva ez a túlmunka 
elrendelése, hanem valamilyen folyamatos jellegű plusz munkára van. Erre van elsősorban kitalálva. 
Szegény kollégák, nem csak a jegyzőkönyvvezetők, hanem a vezető kollégák is, akik itt végig ülik a 
testületi ülést. Nem egyszer 12, meg 14 órában. Gyakorlatilag külön honorárium nélkül teszik. 
Igyekszünk, amikor lehetőség van jutalmazásra, akkor ezt is elismerni. Illetve szabadidőt biztosítani. Itt 
ma már citáltuk többször, hogy mennyi bizottsági és testületi ülés van. Tehát itt gyakorlatilag a 
szabadidő, ilyen tekintetben az nem biztosítható. Úgy, hogy megpróbálunk kitalálni, majd valamit. 
Ennek kapcsán azt hiszem, hogy elég kreatívak tudunk lenni ilyenkor. Meg fogjuk találni azt a 
lehetőséget, ami bizonyos tekintetben a kompenzációt biztosítja. 
 
Fülöp Zoltán: Pintér Györgynek megadom a szót. 
 
dr. Pintér György: Én támogatom az előterjesztést és bízom abban, hogy minél kevesebb pénz lesz 
kifizetve. Ami azt jelenti, hogy annyival kevesebb többletmunkát kell ilyetén módon elvégezni a 
köztisztviselőknek. Ugyanakkor a határozati javaslatban programot, tervezetet készítsen a Jegyző, amit 
majd megtárgyalunk és alkalmasint elfogadunk.  
 
Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak megadom a szót. 
 
Hlavács Judit: A munka törvénykönyve nem vonatkozik a köztisztviselőkre? Tehát, ha ők többet 
dolgoznak annál, mint ami a 8 óra, vagy a munkaköri leírásuk, vagy ilyesmi. Tehát lehetséges az, hogy 
úgy dolgozzanak itt emberek, akárhány órában és ezért semmiféle anyagi kompenzációt sem kapnak? 
 
dr. Szinay József: Nem a munka törvénykönyve vonatkozik a köztisztviselőkre, hanem a köztisztviselői 
törvény. Illetve a kormányalkalmazottaknak a jogszabálya vonatkozik ránk. Ezért mondtam, hogy ez 
speciális. Itt segített nekem Atilla abban a kérdésben, hogy itt amióta ezzel a nagy tömegű képviselő-
testületi ülésmennyiséggel dolgozunk. Néhány hete már próbálunk valamiféle pluszt adni a kollégáknak, 
túlmunkát elismerve, de valóban itt csatlakoznék én is a Pintér úrhoz, hogy a legjobb lenne, ha vissza 
tudnánk állni a normál működésre. Mert ez gyakorlatilag 12, 14 órás testületi ülés. Senkinek sem 
használnak. A vezetők vonatkozásában ez a dolog, ez nem működik. 
 
Fülöp Zoltán: Megadom a szót Vajda Viktóriának. 
 
Vajda Viktória: Én egy picit azt érzem, hogy fordítva ülünk a lovon. Természetesen ezzel az 
előterjesztéssel egyetértek. Azt gondolom, hogy onnan kellene kezdenünk ezt a kérdést, ezt kicsit így 
hangosan gondolkodva is. Félig valószínűleg át fog formálódni, egy szó valami módosítóvá és Jegyző 
úr segítségét kérem. Nem lehetne-e azt, hogy egy olyan tervre kérjük fel a Jegyző urat, hogy hogyan 
lehetne azt kivitelezni, hogy a rendes testületi ülések legyenek a fő szabály? Ahhoz legyen mindenféle 
osztály és képviselő. Mindenkit arra ráterelve, hogy a rendes képviselő-testületi ülések legyenek a fő 
ülések. Ne hetente, hetente több, rendkívüli ülés. Tehát lehet-e esetleg valahogy szabályozni, hogy hány 
rendkívüli van? Hallgatólagos vagy SZMSZ szabály van erre? Én azt gondolom, hogy akkor 
valószínűleg valami olyat mondanék. Ugyanúgy, mint itt, dolgozzon ki egy tervet. Hogyan tudjuk a 
munkatervben meghatározott rendes testületi ülésekhez alkalmazkodni jobban? Körülbelül, de 
segítséget kérek ahhoz, hogy ezt hogyan lehet jogilag megfogalmazni. 
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dr. Szinay József: Ha szabad, akkor annyit válaszolnék, hogy azért, amikor az önkormányzat normál 
üzemmódban dolgozik, a jogszabály által meghatározott módon, akkor az a fő szabály, hogy a rendes 
testületi ülések alapján és a rendkívüli testületi ülés és az tényleg csak rendkívüli. Rendkívüli 
alkalmakkor és rendkívüli események kezelésére kerül elő. Most viszont, hogy úgy mondjam, rendkívüli 
állapotban van az Önkormányzat. Tehát azt gondolom, hogy ez emiatt van. Ez a nagy tömegű és 
rettenetesen hosszú ülésezés, tehát, amit kérdeztél, vagy amit mondtál. Jogszabály rendelkezik arról, 
hogy mi a normál üzemmód. Rendes testületi ülés. A törvény nem véletlenül fogalmaz úgy, hogy évi 6 
testületi ülést kell tartania az önkormányzatnak. Nyilván az évi 6 alkalom, az kevés. „Rövid” jegyzői 
pályafutásom alapján, azért normálisan azt lehet mondani, hogy a havi 1 rendes testületi üléssel elment 
az önkormányzat. Még nyári szünetet is tudott tartani. Akkor persze kiegészültek a rendkívüli testületi 
ülésekkel. 10-12 testületi üléssel, normál üzemmódban működni kell egy önkormányzatnak, illetve egy 
városnak.  
 
Fülöp Zoltán: Szilágyi Lászlónak megadom a szót. 
 
Szilágyi László: Én az előterjesztést azt meg fogom szavazni, viszont kiegészítéseket tennék hozzá. Itt 
a felvetésekre az egyik, hogy a nyáron szándékosan azért lett módosítva az SZMSZ, hogy este 10 óráig 
lehetséges a testületi üléseket megtartani. Utána, ha elnyúlik, akkor pedig a másik nap lehet folytatni. 
Ez azt gondolom, hogy egy nagy segítség, hogy nem hajnali 4-kor ér véget egy testületi ülés. Ez 
mindenféleképp pozitív. Továbbá hozzátenném azt, attól, mert még havonta lesz testületi ülés, ma is van 
17 napirendi pont, ha minden héten 17 napirendi pont van, az azt jelenti azon az egyetlen egy rendes 
testületi ülésen 40-50 napirendi pontról kell majd szavazni. Tehát akkor fog gyakorlatilag háromnapos, 
folyamatos ülést tartani a Képviselő-testület. És ez megint csak az átláthatóságot szerintem könnyíti. 
Akár hetente a testület ülésezik. Az átláthatóság jegyében szavaz a napirendi pontokról.  
 
Fülöp Zoltán: Andrejka Zombornak megadom a szót. 
 
Andrejka Zombor: Szilágyi úr felverésére, hogy valóban következhet ez is belőle. De azt hiszem, hogy 
azzal, hogy nem az utolsó pillanatban összedobált előterjesztéseket kell, hogy itt megbeszéljünk. Illetve, 
tulajdonképpen itt tény feltárni, hogy végül is mire gondolt a költő? Hanem tényleg kidolgozott és 
minden szempontból, mind jogilag, mind szakmailag kidolgozott előterjesztések vannak. Akkor 
igazából, pláne, amit adott esetben a Képviselő-testület tagjai egymás között, vagy szakmai alapon már 
megbeszéltek ülés előtt. Akkor azt gondolom, hogy valóban annyi lenne csak, hogy megnyomjuk a 
gombokat. Nem kell már a legelejétől, az alfától indítani egy előterjesztésnek a felgöngyölítését. A 
másik pedig, amit szerettem volna mondani, az engem megmondom őszintén, nagyon megdöbbentett. 
Az önkormányzati dolgozók a plusz óráikért nem kaptak semmilyen bérezést. Így hirtelen az is eszembe 
jutott, hogy esetleg azok a dolgozók, akik, most hosszú év után elmennek a hivataltól, nem lehet-e, hogy 
ez is egyik oka a döntésüknek? Gyakorlatilag itt ingyen dolgoztak, ha úgy veszem. Itt a rengeteg rájuk 
szakadó munka miatt. Ebből következőleg én szeretnék valami olyan megegyezést, itt a Képviselő-
testületen belül, hogy valamilyen módon felmérni, hogy azok a dolgozók mennyi munkaidőt tettek bele, 
akik érintve voltak eddig. Ne csak ennek a feltehetően megszavazásra kerülő előterjesztés 
hatálybalépését követően, hanem eddig is. Valami személyre szólóan, hogy erre milyen jogi lehetőség 
van, azt nem tudom, de azt mindenképpen javasolnám. 
 
Fülöp Zoltán: Főjegyző úrnak megadom a szót. 
 
dr. Szinay József: Sokszor beszéltünk már arról, felmerült az is, előjött az, hogy milyen klassz dolog, 
tényleg jó, hogy ha a Képviselő-testület az SZMSZ-t oly módon módosította, ahogy Szilágyi úr utalt rá. 
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Este tíz után be kell fejezni a testületi ülést. Ez újra kezdődik, adott esetben másnap. Csak nem ez a 
hajnalig tartó ülésezés, ezt el lehet kerülni. Azért magunk között szólva, szigorúan, az sem egy egyszerű 
dolog, ha mondjuk 10 órakor befejeződik egy testületi ülés, mert be kell fejezni és marad még 10 
napirendi pont. Azt holnap újrakezdeni. Tehát itt inkább arra kellene ügyelni, ha újra visszaálljon a 
normál működés. Tényleg a bizottságok, a tanácsnokok esetlegesen elő tudják készíteni annyira a 
Képviselő-testületi ülést, valóban, ha nem is a gombnyomás, de nem 5-10 órában tartó Képviselő-
testületi üléseket kell tartanunk. Ez feladata a Hivatalnak, de úgy gondolom feladata az 
Önkormányzatnak, a képviselőknek is. Ezt a feladatot közösen meg tudjuk oldani. De köszönöm szépen. 
Mindenképpen jönni fogok valamilyen előterjesztéssel. 
 
Fülöp Zoltán: Én információképpen annyit tennék hozzá. Itt az utóbbi egy-két hétben látva, hogy mennyi 
és milyen jellegű munka van a Hivatalban, kezdeményeztem, hogy a jegyzőkönyvírást a lehető 
legjobban automatizáljuk. Már úgy néz ki, hogy sikerül rá szoftveres megoldást találni. Ez által 
remélhetőleg jelentősen csökkenni fog az ülésekhez kapcsolódó jegyzőkönyvírási tehertétel. Ami azért 
szinte jelentős és a túlórákat szintén jelentősen nyomja. Vajda Viktóriának megadom a szót. 
 
Vajda Viktória: Én is ugyanerre szeretnék ráerősíteni, amire Andrejka Zombor és Jegyző úr is. 
Amennyiben látjuk azt, hogy hó végén van egy adott esetben, egy rendes testületi ülés, sokkal több ideje 
van mindenkinek elkészíteni az előterjesztéseket. Van idő átmolyolni, átrágni. Egyeztetni a frakciók 
között, egyeztetni a saját frakción belül, egyeztetni a Hivatallal. Akkor már olyan előterjesztések fognak 
bekerülni egyrészt, amik rendben vannak, stimmelnek, minden jogi szempontból és egyéb stb. Másrészt 
van ideje a képviselőknek elolvasni, hogy miről szavaznak. Nem bizonytalanodnak egyes döntéseknél. 
Nem kötözködnek, meg nem, nem tudom micsoda. Ez akkor tud megvalósulni, ha időben megkapják, 
nem 24, 48, de még a 72-t is megkockáztatom, hogy kevés. Mert adott esetben nem esik közre 
munkanap. Nem tudjuk a Hivatallal felvenni a kapcsolatot. Nem tudunk segítséget kérni jogásztól az 
értelmezésben. Nem tudunk szakembert felkérni arra, hogy segítsen. Ezekre szükség lenne egy normál 
működéshez. Úgy, hogy én ezt nagyon szeretném.  
 
Fülöp Zoltán: Lőrincz Lászlónak megadom a szót. 
 
Lőrincz László: Maximálisan egyetértek Viktória felvetésével. Ez lenne a normál működési rend. Bízok 
benne, hogy így is fog működni az elkövetkezendő időben az Önkormányzat. Kommunikáció, 
egyeztetés, párbeszéd. Mármint nem a párt, hanem a párbeszédet a képviselők között. Szerintem sokkal 
gördülékenyebben és jobban fog tudni működni a testület is, illetve a városért is még egyszerűbben és 
jobban fog tudni mindenki dolgozni.  
 
Fülöp Zoltán: Andrejka Zombornak  
  
Andrejka Zombor: Szép momentum volt ez Lőrincz képviselőtársamtól, hogy a párbeszéd fontosságára 
felhívta a figyelmemet. Igen, egyébként ezt simán lehetne egy SZMSZ-módosítással is korlátozni. Ha 
havonta egyszer normál testületi ülést tartunk, abba befogadunk annyi előterjesztést, ami időben belefér 
egy normál testületi ülésbe. Ami nem fér bele az megy a következő testületi ülésre, vagy pedig, ha olyan 
fontosságú, akkor egy rendkívülit kell miatta csinálni, de akkor indokoltan a sürgősségére.  
 
Fülöp Zoltán: Nem látok több hozzászólót. Bocsánat, Markó úr, megadom a szót. 
 
Markó József: Tehát még az előbbi tanácsnoki rendszerhez kapcsolódóan szólnék egy szót. Amennyiben 
még nem sikerült betöltenünk ezeket a posztokat, addig ezek a posztok munkát is jelentenek, nem is 
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keveset, és ezeket csináltátok eddig különböző felosztásban. Ha nem jön össze, ha nem vállaljátok, akkor 
valakit erre a munkára rá kell állítani. Ezek nem maradhatnak el. Most nem tudom, a Hivatalba van-e 
erre kellő létszám, ha nincs, akkor teremteni kell, még, ha sokba is kerül esetleg, sokkal többe, mint a 
tanácsnoki rendszer. Sokféle dolog volt, amit csinált a 2 kolléga. 
 
Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak megadom a szót. 
 
Hlavács Judit: Igen, azt szeretném mondani, lehet, hogy tanácsnoki rendszerben majd jobban dolgozunk, 
de valahogy még se került ide az se, amin én is, meg a beruházási osztály is sokat dolgozott. Például a 
Hajnal meg a Csaba utca. Nem értem, tehát én azt gondolom, hogy ez nem csak azon múlik. Ellenben 
itt van a Szolgáltató Kft., az SZMSZ-módosítás, a nem tudom én micsoda? Először, másodszor, 
harmadszor, századszor, tehát, hogy… Valahogy úgy érzem, jó, de most már ne ragozzuk tovább, mert 
már megint csak húzzuk az időt. Én tényleg nem akarok többet erről mondani. 
 
Fülöp Zoltán: Lőrincz Lászlónak megadom a szót. 
 
Lőrincz László: Tényleg csak egy mondat, így visszakanyarodva a tanácsnokihoz. Tehát az adott 
területért felelős tanácsnok tud egyeztetni a képviselőkkel, az adott területen lévő szervezetekkel. Úgy 
tud behozni a testületre egy-egy előterjesztést, hogy azt széles körbe le tudja egyeztetni, biztos vagyok 
benne, hogy akkor jóval több napirendi pontot is meg tudunk tárgyalni. Illetve, sokkal gördülékenyebben 
megy. Lényeges, hogy ezek a posztok be legyenek töltve. Mint tanácsnok, csak képviselő lehet, egy 
képviselő is tudja ezt a legjobban ellátni.  
 
Fülöp Zoltán: További hozzászólót nem látok. Kérem, szavazzunk. 
 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 
283/2020. (VIII. 27.) Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülésen résztvevő hivatali dolgozók számára 
dolgozzon ki egy tervezetet, hogy a munkaidőn túli hivatali jelenlétük kompenzálásra kerüljön. 
 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző  
Határidő: 2020. szeptember 30. 
 
Fülöp Zoltán: Egy tíz perc egészségügyi szünetet tartsunk, kérném az ablakokat kinyitni, egy kicsit 
átszellőztessünk. 
 
10 perc szünet. 

 
Fülöp Zoltán: Megnyitom az ülést, kérem újraindítani a gépet. Következő napirendi pontunk a 11-es 
lesz. Előtte Pintér Györgynek ügyrendi kérdésben megadom a szót. 
 
dr. Pintér György: Annyit szeretnék kérdezni, hogy itt az előző napirend tárgyalását, azt nem egészen 
fejeztük be. Egy ilyen döntés születik, akkor kettő dologról rendelkezni kell. Még amennyiben esetleges 
megtakarítás keletkezik, arról dönteni kell, tehát ha megtakarítás van, akkor az a javaslatom, hogy ezt a 
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feladattal nem terhelt tartalék sorra tegyük át, illetve amennyiben pedig személyi vonatkozása van a 
kérdésnek, tehát személyt érint, akkor azt pedig az ülés végén zárt ülés keretébe tárgyaljuk meg. Úgy, 
hogy erre szeretném felhívni a figyelmet, illetve javasolni. 
 
Fülöp Zoltán: Jó. Köszönöm szépen. Tehát ez az előző előtti kilences, álláshelybővítése téma lesz. 
Megszüntetése, igen, köszönöm szépen az észrevételt. Akkor a tizenegyes napirendi pont előtt 
kiegészítőleg újra nyitjuk az új számozás szerinti kilences napirendi pontunkat. Az álláshelybővítés, 
álláshely megszüntetése napirendi pontot. A szóbeli határozati javaslatot megismétlem a jegyzőkönyv 
kedvéért. 
 
dr. Pintér György: Első részben meghatározott döntés alapján keletkező esetleges megtakarítás, az 
kerüljön a feladattal nem terhelt működési tartalékba. Az ügy szempontjából mindegy. A másik pedig, 
a döntésnek a személyi vonatkozását, pedig az ülés végén, zárt ülés keretében tárgyaljuk. 
 
Fülöp Zoltán: Akkor kérdezem, hogy sikerült-e lejegyezni? Hozzászólás van-e? Nincs. Akkor kérem 
szavazzunk.  
 
A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal, 1 „tartózkodás” mellet az alábbi határozatot hozza:  

 
284/2020. (VIII. 27.) Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,  
 
hogy a 282/2020. (VIII. 27.) önkormányzati határozatát az alábbiakkal kiegészíti: 
 
A döntés alapján keletkező esetleges megtakarítás kerüljön a feladattal nem terhelt működési 
tartalékba. 
 
Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
Fülöp Zoltán: A zárt részben vissza fogunk térni a személyi részére. Most következik a 11-es napirendi 
pontunk, ami az előbbi számozásban is 11-es volt. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő Kincsem 
Óvoda épületében a lépcsőházi tűzgátló ajtók vezérlésének kialakítására. Előterjesztő Ujlaki Anikó 
beruházási és városüzemeltetési osztályvezető asszony. 11-es, régi 16. Elnézést. Rosszul néztem. 
 
11) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő, 2132 Göd, Lenkei u. 13-19. szám alatti Gödi 
Kincsem Óvoda épületében 3 db lépcsőházi tűzgátló ajtó vezérlésének kialakítására vonatkozó 
vállalkozási szerződés jóváhagyására. 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

Ujlaki Anikó: Tisztelt Képviselő-testület. A bruttó 200 000 Ft feletti kötelezettségvállalást tartalmazó 
szerződéskötéshez szeretném kérni a Képviselő-testület jóváhagyását. Az új Kincsem Óvodában három 
darab lépcsőházi tűzgátló ajtó vezérlésének kialakítására vonatkozó vállalkozási szerződést szeretnék 
jóváhagyatni. Egyben felhatalmazni a polgármestert a szerződés aláírására. A munka fedezete bruttó 
285.750,- Ft, mely az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének dologi előirányzatából biztosítható. 
 
Fülöp Zoltán: Megadom a szót Pintér György úrnak. 



1012 
 

 
dr. Pintér György: A pénzügyi bizottság a tervezetet egyhangúan támogatta. 
 
Fülöp Zoltán: Hozzászólás? Nincs, szavazzunk. 
 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 
285/2020. (VIII. 27.) Ök. határozata 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a Göd Város Önkormányzata tulajdonában lévő 2132 Göd, Lenkey u. 13-19. szám 
alatti Gödi Kincsem Óvoda épületében 3 db lépcsőházi tűzgátló ajtó vezérlésének kialakítására 
vonatkozó vállalkozási szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
aláírására.  
 
Forrás: A munka fedezetét bruttó 285.750 Ft-ot Göd Város Önkormányzata 2020. évi 
költségvetésének Dologi előirányzatából biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: 2020.09.15. 
 
12) Javaslat a Sellő utca víziközmű-rekonstrukciók utáni felújítására 
Előterjesztő Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

Ujlaki Anikó: Tisztelt Képviselő-testület a Sellő utcában a DMRV Zrt. a tavalyi évben közmű-
rekonstrukciót hajtott végre. Helyreállítási kötelezettségként a DMRV számára nyomvonalas, azaz 
sávos helyreállítás került előírásra. Az Önkormányzat nem ugyanazt a műszaki tartalmat szeretné 
megvalósíttatni. Például plusz szegélyeket és azért teljes sávban, szélességben kerül az út helyreállításra. 
Erről az egyeztetés a DMRV Zrt.-vel megtörtént. A DMRV Zrt. által megbízott alvállalkozó a 
megnövelt műszaki tartalmú felújításhoz tartozó költségkalkulációt beárazta. 2020. augusztus 7-én meg 
is küldte számunkra. Ehhez szükséges az eddig kiadott tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás 
módosítása. Az előzményeket az előterjesztéshez csatoltam. Erre a jóváhagyást szeretném kérni a 
Képviselő-testülettől, illetve a fennmaradó szakaszra. A DMRV körülbelül 250 méter hosszan tudja 
felújítani, így, teljes szélességben az utat. A fennmaradó szakaszra a költségvetésben 30 millió forint 
van elkülönítve, amely a beszerzési rendelet szerint EKR-köteles beszerzési eljárásnak minősül. A 
jóváhagyást szeretném kérni. Illetve a Képviselő-testületnek fel kell kérnie a Bákonyi és Somogyi 
ügyvédi irodát, hogy az ajánlati felhívást készítse elő és az EKR-ben tegye közzé.  
 
Fülöp Zoltán: Pintér Györgynek megadom a szót. 
 
dr. Pintér György: A pénzügyi bizottság tagjai egyhangúan támogatták. 
 
Fülöp Zoltán: Kérem szavazzunk. 
 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 
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286/2020. (VIII. 27.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a Sellő utca helyreállítására vonatkozó korábban kiadott 01/129-3/2019.; 01/129-
4/2019.; 01/129-5/2019.; 01/129-6/2019 számú közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások 
módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja annak érdekében, hogy a 
sávos helyreállítási kötelezettséghez igazodó teljes helyreállítás megvalósulhasson. 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Bákonyi és Somogyi Ügyvédi Irodát 
(székhelye: 4028 Debrecen, Ajtó utca 25. adószám: 18995334-2-09; képviseli: Dr. Bákonyi László 
ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói lajstromszáma: 00342, KASZ: 
36056748), hogy készítse el és tegye közzé a Sellő utca Duna út és Bocskai utca közötti szakaszának 
felújítására vonatkozó ajánlati felhívást az EKR-ben.  
 
Forrás: Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének tervezett felújítási feladatok – 
Útfelújítás – Sellő utca előirányzata 
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: 2020.09.15. 
 
(Jegyzőkönyvvezetői megjegyzés: Az átszámozás után 12. „Javaslat a Sellő utca víziközmű-

rekonstrukciók utáni felújítására” című napirendi ponthoz az alábbi, az előterjesztés mellékleteként 

értelmezhető levél került becsatolásra: 
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Iktatószám: 01/……………/2020    Tárgy:  Közútkezelői és tulajdonosi   
Ügyintéző:        hozzájárulások módosítása  
         Sellő utca helyreállítása 
      
Beruházó: 
DMRV Zrt.  
2600 Vác 
Kodály Zoltán út 3. 
 

Felelős kivitelező: 
Tau-Bau Kft.  
1121 Budapest 
Weiss Manfréd út 2. 
 

 
Címzettek Göd Város Önkormányzatától az 1988. évi I. tv. és a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) 
MT rendeletben foglaltak és a 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet szerinti korábban közútkezelői 
hozzájárulást kértek a 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerint, a természetben Göd, Sellő utca 
ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna rekonstrukciója kapcsán szükséges burkolatbontásra.  
 
Korábbi hozzájárulások: 01/129-3/2019.; 01/129-4/2019.; 01/129-5/2019.; 01/129-6/2019. 
 
Az Önkormányzat hozzájárult a munkák elvégzéséhez, azonban az előírt helyreállítások nem készültek 
el. Az Önkormányzat a helyreállítással egyidőben kívánta az utca burkolatának felújítását is elvégezni. A 
helyzet rendezésére többszöri tárgyalást követően az a műszaki megoldás született, hogy az 
engedélyesek ne sávosan, nyomvonalasan végezzék el a helyreállítást, hanem az emelt műszaki tartalmú 
felújítást végezzék el a kivitelezési összegben arányosított hosszon. 
 
A kivitelező beárazta a teljes felújítást, melyből kiszámítható volt, hogy a 600 méterre vetített sávos 
helyreállítás költsége 272 méter növelt műszaki tartalmú felújításnak felel meg. A felújítást a 
folyamatosság elvének megfelelően célszerű a tavalyi évben megépített Bocskai utcai csatlakozástól 
elvégezni. A Bocskai utca és a Duna út közötti szakaszon 70 cm-es útszélesítés is építendő az egységes 
4,0 méteres szélesség miatt. Erre a konkrét szakaszra átszámítva megállapítható, hogy a sávos 
helyreállítással egyenértékű helyreállításhoz 250 m hosszú szakasz felújítására van szükség. 
 
Fentiek értelmében a korábbi hozzájárulásokat az alábbiak szerint módosítjuk.  
 

1. Jelen hozzájárulás egyben burkolatbontási és közterület használati engedély is. 

2. Jelen hozzájárulás két címzettjei (DMRV Zrt. és Tau-Bau Kft.) egyetemlegesen viselik a 
felelősséget az úthelyreállítási kötelezettség vonatkozásában. 

3. A közterülettel kapcsolatos munka megkezdhető jelen hozzájárulás kiállítást követő napon és 
munkákat be kell fejezni 2020.október 30-ig. 
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1. A felújítást a Bocskai utcai csomóponttól a Lomb utca irányába kb. 10 méterrel a korábban 
felbontott és nem megfelelően helyreállított teljes szélességű aszfalt után, átlapolással, marással 
kell megkezdeni. 

2. A felújítást a Duna úti csomóponton túl – a Duna utat is beleértve – a kezdő szelvénytől mérten 
250 méterre kell befejezni olyan szintben, hogy a felújítás folytatható legyen. 

3. 220 m hosszon 3,7 méter aszfaltozott szélességben két oldali süllyesztett szegéllyel és kétoldali 
0,5-0,5 m zúzottkő padkával kell megvalósítani a felújítást. Az útcsatlakozásoknál (Bocskai és 
Alkotás utcák) az ívek bajuszait (R4-R5) is szegélyezni kell, odáig kell aszfaltozni is. 

4. A jelenlegi aszfalt burkolat szélesség 3,0 m, így 70 cm-rel szélesítendő az út. 

5. A szélesítési pályaszerkezet: a csatorna nyomvonalon 1,2 m szélességben 20 cm vastagságú 
homokos kavics védőréteg építendő. Ez fölött 1,6 m szélességben 20 cm Ckt alapréteg 
készítendő. Ugyanez a pályaszerkezet építendő a szélesítésben is. 

6. A csatlakozó szakaszoknál és a lokális magaspontokon marás szükséges, valamint kátyúzás és 
kiegyenlítő réteg készítése is szükséges a kopóréteg építése előtt. Továbbá kétoldali süllyesztett 
szegély megtámasztás és 0,5-0,5 m zúzottkő padka épül. 

7. A szegélyeket olyan szintben kell elhelyezni, hogy az út az árkok felé lejtsen 2-2,5% oldaleséssel. 

8. A kopóréteg aszfaltozását csak aszfaltterítő géppel lehet elvégezni. 

9. Minden aszfalt réteg beépítése előtt a felületet le kell tisztítani és bitumenemulziós permetezést 
kell végezni. 

10. Minden részfolyamat tekintetében be kell tartani az ide vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásokat.
ume.kozut.hu 

11. Az árkokat ki kell tisztítani, újra kell profilozni. 

12. A munkavégzést papír alapú építési napló vezetése mellett lehet végezni, melynek vezetése 
kivitelező kötelezettsége. Biztosítani kell megrendelőnek, illetve szakmai képviselője számára az 
építési naplóba történő bejegyzést. 

13. Tárcsás teherbírásmérés szükséges 100 méterenként (azaz a szakaszon 3 db szükséges)
a földművön és az védőrétegen. 

14. E2földmű = minimum 50 MPa 

15. E2védőréteg = minimum 75 MPa 
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13) Javaslat pályázatmenedzsmentre vonatkozó beszerzési eljárások lezárására és 
szerződéskötésre 
Előterjesztő Ujlaki Anikó Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető  

Ujlaki Anikó: Tisztelt Képviselő-testület megint egy bruttó 200 000 Ft feletti kötelezettségvállalásra 
szeretném kérni a Képviselő-testület jóváhagyását. Két ajánlati felhívás került közzétételre, 
pályázatmenedzsment kapcsán, amelyet a pénzügyi bizottság eredményesnek ítélt. Javaslatot tett a 
nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés jóváhagyására, a szerződés megkötésére. Az egyik az a 
Neveleki többletcsapadék vízelvezetése kapcsán, többlettámogatás igénylése tárgyú ajánlati felhívás 
volt. A beszerzés bruttó értéke 444.500,- Ft. A nyertes ajánlattevő Tempo-Consulting Kft. A 2020. évi 
költségvetés dologi előirányzatából biztosítható az összeg. A másik pedig a két Pest megyei pályázat. 
Az egyik az óvodafejlesztés, a másik a kerékpárútpályázat zárása, teljes körű pénzügyi elszámolása, 
melynek összességében a kettő pályázat esetén a nyertes ajánlat ajánlattevő díja, bruttó 3.810.000,- Ft. 

1. A járműbehajtókat 1 méter szélességben helyre kell állítani, szintbe kell helyezni C30/37 XF4 
betonnal. 

2. A burkolat-helyreállításért 6 év szavatosságot kérünk garantálni. 

3. A munkaterülettel, illetve annak környezetét biztonságosan le kell keríteni és folyamatosan tisztán 
kell tartani.  

4. A munkákról annak tényleges megkezdése előtt az Önkormányzatot és a lakosságot is 
levélszekrényen keresztüli tájékoztatóval el kell látni, melyben fel kell tüntetni a várható 
befejezést is. 

5. Az Önkormányzatnak szükséges átadni a beruházótól és a kivitelezőtől is minimum 1-1 fő 
kompetens kapcsolattartó e-mailes és telefonos elérhetőségeit, akinek tudjuk jelezni esetleges 
probléma esetén a lakossági vagy képviselői igényeket. 

6. A közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek vitatása esetén azok megváltoztatását a Pest 
Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályhoz (1141 
Budapest, Komócsy utca 17-19.) benyújtandó felülvizsgálati kérelemmel lehet kezdeményezni. 

 
Göd, 2020.08. 
                        
 
                                                               

Balogh Csaba 
polgármester 
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Itt is a nyertes ajánlattevő a Tempo-Consulting Tanácsadó Kft. Szintén a dologi előirányzatból 
szeretném biztosítani az összeget. 
 
Fülöp Zoltán: Pintér Györgynek megadom a szót. 
 
dr. Pintér György: A bizottság támogatta, tárgyalás után. 
 
Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. Kérem szavazzunk. 
 
A Képviselő-testület 8„igen” és 3 „tartózkodás” mellett az alábbi döntéseket hozza: 

 
287/2020. (VIII. 27.) Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a „Göd Város Önkormányzata által megnyert Pest- megyei pályázat – Neveleki 
csapadékvízelvezetése (PM_CSAPVIZGAZD_2018/53) kapcsán többlettámogatás igénylése” tárgyú, 
nettó 350.000 + ÁFA, bruttó 444. 500 Ft összegű ajánlatot elfogadja és felhatalmazza a 
Polgármestert a megbízási szerződés megkötésére a Tempo- Consulting Tanácsadó és Szolgáltató 
Kft. (székhely: 2194 Tura, Erdész u. 8., adószám: 14886708-2-13, képviseli: Szabó István 
ügyvezető) nyertes ajánlattevővel.  
 
Forrás: A beszerzés fedezetét Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének Dologi 
előirányzatából biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: 2020.09.15. 
 
 

288/2020. (VIII. 27.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt,  
hogy a „Göd Város Önkormányzat által megnyert Pest- megyei pályázatok 
(PM_KEREKPARUT_2018/35; PM_OVODAFEJLESZTES_2017/14) zárása, teljeskörű pénzügyi 
elszámolása” tárgyú nettó 3 000 000 Ft + ÁFA, bruttó 3 810 000 Ft összegű ajánlatot elfogadja és 
felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés megkötésére a Tempo-Consulting Tanácsadó 
és Szolgáltató Kft. (székhely: 2194 Tura, Erdész u. 8., adószám: 14886708-2-13, képviseli: Szabó 
István ügyvezető) nyertes ajánlattevővel.  
 
Forrás: A beszerzés fedezetét Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének Dologi 
előirányzatából biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: 2020.09.15. 
 
Fülöp Zoltán: A nézőknek köszönöm a figyelmet és a kitartást. A vendégeinknek a kitartást. A 
napirendünkön zárt napirendek következnek. Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 
továbbiakban zárt ülést elrendelünk-e? Kérem, szavazzunk. Zárt ülés. Nálam nem jelent meg az 
ügyrendi. 
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Vajda Viktória: Én megnyomtam. Azt szeretném kérdezni, hogy mivel személyi kérdések is vannak 
benne. Nem kellett volna-e nekik nyilatkozni, hogy zárt ülésen kívánják-e tárgyalni? 
 
Fülöp Zoltán: Nagy mozgásterünk nincsen, de ha ezt a részét feltétlen szeretnéd elhalasztani, akkor 
felőlem elhalaszthatjuk a következőre. Tehát, kérdésem: szeretnéd elhalasztani? Igen. Jó, köszönöm 
szépen. Akkor a következőre, ezt a személyi részt elhalasztjuk. Jó. Akkor az egyéb kérdésekben a zárt 
ülést a testület elfogadja-e? Kérem szavazzunk.  
 
A Képviselő-testület 10 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati arány mellett úgy, dönt, hogy a további 

napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalják. 

 
Fülöp Zoltán alpolgármester megköszöni a figyelmet, a nyílt ülést bezárja. 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Fülöp Zoltán dr. Szinay József 
 alpolgármester címzetes főjegyző 

 


