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Ügyiratszám: 09/52-30/2020. 

 

JEGYZŐKÖNYV  

 

  

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 18. napján 8.00 órakor 

kezdődő rendkívüli ülésének nyílt ülésén a Gödi Polgármesteri Hivatal üléstermében.  

  

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint   

  

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülése  

 

(Jegyzőkönyvvezető: Farmasi Gabriella) 

 

Balogh Csaba: Akkor köszöntök hát mindenkit, megnyitom a mai rendkívüli testületi ülést. Hiányzását 

a mai napon jelezte Hives Gábor és Pintér György, Szilágyi Lászlóról nem tudok semmit. A mai napi 

ülésre azért van szükség, mert olyan testületi döntéseket igénylő ügyek vannak, amelyek nem tűrnek 

halasztást. Öt olyan előterjesztés van, ami a város működése szempontjából elengedhetetlen. Buszjárat 

üzemeltetése és gázbeszerzés folytatása, amíg nincs kész közbeszerzés. Ezek nélkül az óvodások egy 

része nem jutna el az óvodába, de kár is lenne érte, hisz nem lenne úgysem fűtés egész télen. 

Elengedhetetlen a mostani viharkárokból tanulva, hogy a polgármester legalább vis maior helyzetek 

kapcsán szabadon vállalhasson kötelezettséget kifejezetten a károk helyreállítása érdekében. - Szilágyi 

László is megérkezett, ugyanúgy határozatképesek vagyunk, csak kettő hiányzó van már csak. - Ez most 

Neveleken, különösen fontos, ahol a súlyos esőzés annyira kimosott néhány utat, hogy a biztonságos 

gyalogos közlekedés egyes helyeken nem lehetséges. Ehhez kapcsolódik, hogy már tudjuk becslések 

alapján, hogy nagyjából mekkora összegre van szükség, előkészültünk a lehetőséggel, hogy csak olyan 

mértékben, de megadhassa a Képviselő-testület a felhatalmazást korlátozottan. Végül pedig meg kell 

említenem a Széchenyi Csárdának a szerződésének a meghosszabbítását. Lenkei úr javaslata egyesek 

szerint eltörpül a többi ügy mellett, de kulturálisan igenis fontos a központi helyen lévő étterem 

működtetése, főleg mert van olyan iskola és óvoda is, amit ők látnak el. Tájékoztatásképp közlöm, hogy 

hétfő óta nem sok bejelentenivaló akadt, de tegnap volt például egy kistérségi rendes ülés, amit 

példaként szeretnék említeni. Elfogadtuk a napirendet, aminek tartalma tisztázott volt, mindkét félnek, 

már hetekkel ezelőtt napirendre felvett Dióssi Csaba egyebekbe egy tájékoztató, egyeztető pontot, amit 

megbeszéltünk és az alapján kell majd azt napirendre venni. A hivatal így tudja is, hogy mikor kell azt 

napirendre venni, mi lesz a stratégia, de ennyi volt a megbeszélés. Erről szól egy egyebek napirendi 

pont. Békésen, kedvesen meg tudtuk beszélni, mi a teendő, segítőkész volt. Gödön, a hivatalban egész 

héten lázasan haladt a munka, még mindig rengeteg a tennivaló a vis maior felmérésével, területek 

biztosításával stb. Ezen felül pedig sikerült összeszedni, hogy milyen testületi munka vár ránk jelen 

álláspont szerint. Persze mindez alatt kaptam fenyegető, bántó leveleket, amin nem kapom fel magam, 

mert olyan emberek írták, akiknek nincsen tapasztalata a vállalat vezetéssel kapcsolatban, de fontos 

elmagyaráznom nekik is, hogy megértsék. 2018-ban összesen 260 határozat és rendelet született, aminek 

a meghozatala mondhatni gördülékenyen haladt. 2020-ban most, szeptember közepén 340 ezeknek a 

száma. Ez több mint 30%-os növekedés. Ráadásul számos olyan döntés volt, amit többször kellett 

megvitatni hosszasan, és javítani is kellett számos alkalommal. Jelenleg ráadásul 73 további 

előterjesztésről van tudomásom. Ez több mint az ötöde az idén már elfogadott előterjesztéseknek. 

Megértem, hogy vannak, akik hiányolják az előterjesztéseiket, és örömmel használják ki a fizikai 

korlátait a hivatalnak, és nekem, hogy újabb fegyelmi eljárást vagy pert indítsanak ellenem. De 

gondolják csak át, hogy kevesebb, mint két héten belül lesz rendes testületi ülés, ahol módjuk lesz 

előterjeszteni a koncepcióikat. Én csak arra kérem önöket, hogy azzal legyenek türelemmel, és most 

koncentráljanak Göd valós szükségleteire. Gondoljanak a gyerekekre. Köszönöm szépen. Markó úr, 

kérem szépen, hogy vegye föl a maszkot a COVID ellen. Igen, de a maszkban legyen kedves beszélni, 

mert egyébként a vírusfertőzés esélye növekszik. Köszönöm. Nem érti akkor Markó úr igazából, hogy 

hogyan működik ez. 

 

Markó József: Tessék informálni. 
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Balogh Csaba: Amikor a maszkot fölveszi, azzal azt éri el, hogy maga nem fogja igazából a vírust a 

levegőben terjeszteni olyan nagy arányban. Attól, hogy rajtam van egy maszk, amikor ön maszk nélkül 

lélegez, akkor azzal a pára ugyanúgy el tud terjedni szabadon a levegőben. Tehát kérem szépen, hogy a 

szabályzatnak megfelelően vegye fel a maszkot, amikor itt van. 

 

Markó József: …elő tudja adni. Ami nem nekünk szól, ne oktasson minket! 

 

Balogh Csaba: Kérem szépen, hogy a mikroportba beszéljen. 

 

Markó József: Akkor külön tartson sajtótájékoztatót, és mondja ezt a sok oktató jellegű, nem is tudom, 

minek minősítsem. Nem is tudom. Nekünk erre nincs szükségünk, legalábbis nekem nincs. Amiket ön 

elmondott, teljesen világos, értjük, tudjuk, dolgozik, egyebek, de ez a tévének szól, amit ön elmondott, 

nem nekünk. Ne oktasson, próbálja meg. Több sikere lesz. 

 

Szilágyi László Lajos képviselő elhagyta az üléstermet.  

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen. Van-e más hozzáfűzni való? Látom, hogy Szilágyi úr az időközben 

kiment, úgyhogy 9 fővel akkor kérem szépen, hogy a napirendről szavazz… Ja, megadom a szót Hlavács 

Juditnak. 

 

Hlavács Judit: Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy ez egy nagyon gyors ülésnek várható, vagy egy 

nagyon hosszúnak. Én azt mondom, hogy mielőtt szavazunk, én kíváncsi lennék azért a képviselő társak 

véleményére, nemcsak polgármester úr beszédéről, hanem arról, hogy foglalkozunk-e ezekkel, ami itt 

most napirenden van és ha bárki azt gondolja, hogy ez a napirend így nem elfogadható, vagy máshogy 

kéne lennie, vegyünk le belőle, vagy tegyünk hozzá. Bár mondjuk a tegyünk hozzá én nem javasolnám 

semmiképpen, mert akkor fogalmam sincs, hogy mi lesz az, amit hozzáteszünk. Tehát én személy szerint 

szeretném hallani mindenkinek a véleményét, hogyha nem hajlandó elfogadni ezt a napirendi pontot, 

akkor miért nem? Vagy nem hajlandó megszavazni ezt a napirendet, akkor miért nem? És azt szeretném, 

(-ha mondjuk igen, akkor nincs kérdésem-) de ha valaki most nemet fog nyomni, akkor szeretném, ha 

elmagyarázná nekem és a gödieknek, hogy miért nem. Akkor is, ha ennek egyedül a polgármester úr 

„antidemokratikus” működése az oka. Köszönöm. 

 

Balogh Csaba: Megadom a szót Lőrincz Lászlónak. 

 

Lőrincz László: Köszönöm szépen. Két javaslatom lenne a napirend elfogadása előtt. Az egyik az, hogy 

a COVID-19 vírus elleni megelőző védekezéssel kapcsolatos intézkedések, amit úgy gondolok, hogy 

semmiféle politikai és egyéb más, polgármester úr által itt már többször említett célja nincsen, 

egyszerűen a biztonságunk, amit ugyancsak kiemelt. Ennek a napirendi pontnak kérném a felvételét, 

illetve azt kérném, hogy a napirendi pontokról, itt megint Hlavács képviselő asszonnyal egyetértve, 

egyesével szavazzunk, tehát a fent lévő napirendi pontokról is, illetve azokról a napirendi pontokról, 

amiket még fel szeretnénk venni. Természetesen, ha ezt polgármester úr hajlandó szavazásra bocsátani. 

Köszönöm szépen.  

 

Balogh Csaba: Köszönöm. Megadom a szót Fülöp Zoltánnak. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. Örömmel hallom, hogy Hlavács képviselő asszony belátta, hogy 

polgármester úr működésmódja kevéssé demokratikus. Kérem, napirendre venni az egységes 

tájékoztatási rendszer Göd város lakosai részére napirendi pontot. Kérem napirendre venni a jogi 

tanácsadási, megbízási szerződés megkötése napirendi pontot. Szintén kevéssé politikamentes. 

Polgármester úr rendszeresen panaszkodik arra, hogy itt ki mindenki mennyire túlterhelt. Javasolnám, 

hogy akkor bővítsük némileg a kapacitást, illetve javaslom a javaslat Göd Város Önkormányzata 

közbeszerzési szabályzatának elfogadására című előterjesztés napirendre vételét és csatlakozom Lőrincz 

képviselő úrhoz, hogy valamennyi napirendi pontról, a külön javaslatokról is, illetve az eredeti 

javaslatban szereplő napirendi pont javaslatokról is egyenként szavazzunk. Köszönöm szépen. 
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Balogh Csaba: Köszönöm, megadom a szót Hlavács Juditnak. 

 

Hlavács Judit: Köszönöm. Én azt gondolom, hogy egyrészt örülök, hogy sikerült kiforgatni a szavaimat 

Fülöp Zoltánnak, de nem probléma. Egyáltalán nem értem, hogy hogy mérhető az egységes tájékoztatási 

rendszer álnevű, valójában egy ismételten csak a saját zsebükre és a polgármester ellen irányuló 

napirendi pontnak a sürgősségi tárgyalása. Nem értem, ezek miért sürgősek? Amennyiben nincs rajtuk 

jegyzői ellenjegyzés, nem tudom, miért gondolják, hogy napirendre lehet venni.  

 

Szilágyi László Lajos képviselő visszatért az ülésterembe.  

 

Hlavács Judit: És azt gondolom, hogy ugyanott tartunk, mint ahogy szerencsére nem voltam itt hétfőn, 

hogy konkrétan megzsarolják itt a Képviselő-testületet meg a polgármestert, teljesen abszurd napirendi 

pontjaikkal, hogy utána majd valakinek a fejéhez vághassák az eredményeket. Természetesen a gödiek 

szemébe nem mernek nézni, mert egy közmeghallgatásra, nem mernek elmenni. Az utcán már nem 

járnak, nehogy találkozniuk kelljen a választóikkal. Engem hívnak a nyolcas és a kettes körzet 

képviselői, ha problémájuk van, mert tudják, hogy a saját képviselőik nem fognak az ő gondjaikban 

eljárni, és utána önök azok, akik itt mindenféle politikai, nem tudom én mivel vádolják a polgármestert, 

egyszerűen felháborítónak tartom, amit csinálnak. Azt kell, hogy mondjam, látom, hogy szégyellik 

magukat, vonják már le a következtetést abból, hogy amikor így szégyellik magukat, az miért van, és 

mit kéne tenni ezek után? Ezen kívül pedig elfelejtettem az imént, de azt szeretném mondani, hogy 

egyébként az a véleményem, hogy ezt a képviselő-testületet fel kell oszlatni. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen. Megadom a szót Markó úrnak. 

 

Markó József: Judit kérdésére mondanám el, hogy gyakorlatilag ez egy elvi kérdés részünkről, a 

szavazás mikéntje. Tehát ha a kitűzött napirendek, a polgármester által kitűzött napirendeken kívül 

voltak egyéb olyan napirendre javasolt már, akár egy hete, két hete, három hete is voltak, vagy akár 

most itt rögtön, amiket törvényesen, jogszerűen, SZMSZ szerint be lehet nyújtani, akkor arról, ha ez 

igaz, és jegyző úr majd ezt megerősíti vagy megcáfolja, de már egyszer konkrétan tegye. Tehát ne…! 

Hanem mondja azt, hogy igen, vagy nem. Hogyha a módosítókról szavaztatni kell, akkor ez nem lehet 

egy személy, adott esetben Balogh Csaba polgármester úr személyes szubjektív döntése. Vagy kell, vagy 

nem kell. Ha kell róla szavaztatni, akkor szavaztatnia kell. Ha ezt nem teszi meg, attól kezdve az egész 

folyamat első lépése törvénytelen. A továbbiakban nem szavazunk, vagy tartózkodunk azért, mert maga 

az induló lépés nem volt szabályszerű. Tessék szabályszerűvé tenni. Persze természetesen, ahogy te is 

elmondtad, vagy képviselő asszony is elmondta, lehetnek olyan napirendi pontok, amik nem tűnnek 

célszerűnek, vagy akár veszélyt jelenthetnek egy adott helyzetre, vagy nem szimpatikusak, és ezt nem 

szívesen teszi föl szavazásra a polgármester, de nem teheti meg, mert jogszerűen föl kell tennie. Az más 

kérdés, hogy később majd, amikor föltette és elérünk az adott napirendhez, amit így végül is a kedve, 

vagy a szándéka ellenére be kellett tennie, ott majd lehet érvelni, és meg lehet a dolgot cáfolni, és ott 

kell megvédeni, és nem úgy, hogy nem hozom be törvénytelenül. Szerintem. Szerintem, személyes 

véleményem szerint törvénytelenül. Napirendként, hogy az adott pontnál azt mondja, aki, amit most 

elmondtál előre, kérem ennél a pontnál ez a helyzet áll fönn, fontolják meg, lássa a tévé közönsége, hogy 

itt erről van szó. És akkor, aki fölteszi a kezét, vagy megnyomja a gombot, fölvállalja konkrétan a 

felelősséget. Így nem a felelősséget vállalom föl, hanem azt, hogy föl se veszik napirendre, amit 

valamelyik képviselő társunk beterjesztett. Ez nem törvényes. Ez előbb-utóbb el fog jutni abba a fázisba, 

hogy nem volt törvényes, és sorozatosan nem volt törvényes, számos esetben. Úgyhogy meg is kérnénk, 

adott esetben oda fogunk jutni, a saját jogi bizottságunkat, hogy ezekben a szavazási kérdésekben 

szakértő, külső szakértőkkel megfizetve akár, ha kell, nem milliókkal, hanem amennyi a normális ára, 

legyen egy állásfoglalás, mert erre a konkrét állásfoglalásra jegyző úr és hivatala nem képes. 

Polgármester úr rendszeresen visszahivatkozik, hogy a jegyző nem jelzett, ugye? Hát nem jelzett. Ezért 

kellene egy fix álláspontot kifejtenünk, hogy hogy kell vezetni ezt az induló pontot, mert ez minden 

ülésen ezentúl is, meg ez eddig is problémát jelentett, ezt ki kell küszöbölni ezt a problémát. Világos 

állásfoglalással, törvényesen végezve az ülés vezetését. Ennyi a véleményem. Tehát, ha fölkerül 

napirendre akármi, és ami ott a napirendi pontnál, te azt mondod, hogy ez, ez volt, az volt, akkor nem 

fogom megszavazni. 
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Balogh Csaba: Megadom a szót Fülöp Zoltánnak. 

 

Fülöp Zoltán: A Hlavács képviselő asszony itt azt találta mondani, hogy kiforgattam a szavait. 

Tisztelettel jelzem, hogy több alkalommal már hasonló élményem volt nekem is, úgy látszik, hogy kissé 

másképp látjuk a világot, kéretik elfogadni. A demokrácia arról szól, hogy vannak különböző 

vélemények, és a különböző véleményekért nem ütjük-vágjuk-rúgjuk egymást, ha nem is nagyon 

örülünk neki, de legalább a létjogosultságát elfogadjuk. Itt kezdődik. Az előterjesztések tekintetében 

Hlavács képviselő asszonynak úgy látszik, hogy nálunk lényegesen több információja van, mert ő azt 

mondta, hogy nincs rá jegyzői ellenjegyzés. Én kérdezném egyrészt jegyző urat, hogy igaz-e, hogy nincs 

rá jegyzői ellenjegyzés. Másrészről pedig kérdezném jegyző urat, hogy ha ez igaz, akkor mi az oka 

annak, hogy egy hétig, egy hét alatt ezt nem sikerült megtenni. Köszönöm. 

 

Balogh Csaba: Megadom a szót Vajda Viktóriának. 

 

Vajda Viktória: Köszönöm szépen. Ezt az ívet folytatva, egy példával szeretném illusztrálni, hogy 

hogyan működik az én felfogásom, és úgy tűnik, hogy a jogi szakemberek állásfoglalása szerint is ez a 

kérdés. Van egy napirend. Tegyük fel, az a címe, hogy a Göd Város Önkormányzatának Képviselő-

testületének feloszlatása. Ez a napirend körülbelül két hónapja kapott egy jegyzői ellenjegyzést. Tehát 

én, hogyha szeretném most, de egyébként nem szeretném mert rendkívüli ülésre, nem szokás 

beterjeszteni akár egyebek, akár bármilyen napirendi pontot a helyszínen, de mondjuk, hogyha 

szeretném a jövő heti, 28-i testületi ülésre felvenni, semmi akadálya nem lenne, mert ott van rajta a 

jegyzői eljegyzés. De itt most, ha szándékomban állna, és ez egy rendes testületi ülés lenne, akkor 

beterjeszthetném. De mivel, hogy ha nincsen jegyzői ellenjegyzés egy előterjesztésen, akkor az nem 

történhet meg és ez nem szubjektivitása a jognak, hanem ez egy teljesen objektív kérdés. Van rajta vagy 

nincs rajta? Nincs rajta, akkor nem. Egyébként pedig ez egy rendkívüli ülés, nem rendes testületi ülés, 

ahol van egyebek, ahova be lehet mindenféle egyebet tolni. A másik, amire szerettem volna reagálni, 

hogyha napirendre kerül azért, ha nem kerül napirendre azért ez a bizonyos COVID19 védekezés. 

Nagyon szépen hangzik és természetesen most ez az egyik legnagyobb problémánk, hogy védekezzünk 

akkor a COVID ellen, de akkor legalább ne propaganda látszatintézkedésekkel tegyük mindezt, és ezért 

nem fogom támogatni azt a napirendi pontra kerülést, mert ez az előterjesztés nem szakmai alapon 

nyugvó, van róla tisztiorvosi állásfoglalás, hogy teljesen felesleges. A harmadik pedig, amit el szerettem 

volna mondani, hogy ha már azt nézzük, hogy ez a Képviselő-testület működésképtelen, ezért szeretnénk 

feloszlatni. Legyen működésképtelen, legyen még adott esetben azt mondom, hogyha eljutunk odáig, 

legyen fizetésképtelen, de az óvodák ne legyenek gáz nélkül. Szóval arra szeretném kérni a tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy a gázelőterjesztést, illetve a buszelőterjesztést mindenképpen tárgyaljuk ma. 

Köszönöm. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen. Megadom a szót Hlavács Juditnak. 

 

Hlavács Judit: Igen, én érdekesnek találom Markó úrnak a véleményét is arról, tehát itt a jogot nyilván 

lehet csűrni csavarni. Itt már többektől is hangzott el olyan is, hogy a jogról alkotott elképzelése az itt 

csak egy vélemény. Volt számos olyan Képviselő-testületi ülés, ahol jegyző úr kifejtette, hogy ez így 

nem jogszerű, de a Képviselő-testület úgy döntött, hogy őneki azért joga van megszavazni, és ez így 

meg is történt. Számos ilyen előterjesztés utána visszajött a Képviselő-testület elé egyszer, meg kétszer, 

meg háromszor, mert tényleg nem volt jogszerű, és ezért nem volt végrehajtható. Ez most egy ilyen kis 

körítése volt annak, amit lényegileg szeretnék mondani. A képviselőknek joga van előterjesztéseket 

benyújtani, amennyiben sürgősséggel kérik. A polgármesternek kötelessége 15 napon belül 

tárgyaltatnia. Amennyiben heten kérik sürgősséggel, köteles 5 napon belül tárgyalni, de egyébként nincs 

olyan joga a képviselőknek, hogy bármikor, bármiről tárgyaljanak. És azt gondolom, hogy nyilván még 

most vitatkozni fogunk sokáig, mert ez a politika, de az az öt napirendi pont, ami itt elő lett terjesztve 

és amin itt vagyunk, azoknak én azt gondolom, hogy van legalább három belőle, amit 12 egyhangú 

igennel szavaznánk meg, ha hajlandóak lennénk erről tárgyalni. Lehet ezen politizálni, lehet, hogy ez 

önöknek, vagy nektek, vagy bárkinek is az elvi kérdés. Akkor ez azt jelenti, hogy az az elvi kérdés, hogy 

mi most legyőzzük a polgármestert, az sokkal fontosabb a gödi konkrét ügyeknél, fontosabb az ovinál, 
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fontosabb a busznál, fontosabb a gáznál, fontosabb az étteremnél, fontosabb a viharkár elhárításnál. Ez 

az egész vita arról szól, hogy ezt a felelősséget önök nem vállalják fel, hanem rákenik a polgármesterre. 

Én azt gondolom, hogy ez látszik, tudják ezt a gödiek, és ti is, (önök is) tudjátok. Lehet itt izélni, hogy 

mikor adtam be az előterjesztést, meg jegyző úr van-e rajta ellenjegyzés vagy nincsen. Valójában a tény 

az, hogy fölhasználják túszként egész Gödöt, Göd összes intézményét, ahol nem lesz fűtés. A gödieket, 

akik busszal járnak, az iskola, meg az óvoda gyerekeit és dolgozóit, akik majd nem kapnak enni, és 

utána azt mondják, hogy ez itt egy politikai harc és a polgármester a hibás mindenért. Szó sincs arról, 

hogy a polgármester hibás mindenért. Azt gondolom, hogy aki itt a gombokat nyomogatja, lehet, hogy 

nem hibás, de hogy felelős, az hétszentség. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen. Megadom a szót jegyző úrnak. 

 

dr. Szinay József: Tisztelt polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület. Amikor megnyomtam a gombot, 

akkor még nem tette föl Markó úr, illetve Fülöp úr a kérdését. Markó úr, akkor kicsit másképp is kezdem 

el. Értetlenül hallom, Markó úrnak a felvetését, hiszen én számos alkalommal állást foglaltam ebben a 

kérdésben, hiszen ez a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testületi üléseknek a jelentős részében ez a 

probléma felvetődött. Alig emlékszem olyan testületi ülésre, amikor a sürgősségi indítványos téma ne 

került volna napirendre. Amúgy az SZMSZ 12. §-a, amire itt nagyon-nagyon sokan levelezésben és 

máshol már utaltak rá, egyértelműen rendelkezik arról, hogy a sürgősségi indítványnak mi az útja, 

módja, hogy kerülhet Képviselő-testületi ülés elé. Valóban a Képviselő-testület dönt arról, hogy a 

sürgősséget elfogadja, vagy nem fogadja el, ilyen módon tárgyalni szükséges. Polgármester úr a 

bevezetőjében utalt arra, hogy ő vállalja adott esetben azt a következményt, hogy akár fegyelmi, akár 

más eljárást a Képviselő-testület esetlegesen indít ellene újra. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy 

visszautasítom végeredményben, amit a Markó úr mondott. Én egyértelműen állást foglaltam az elmúlt 

időszakban többször ezekben a kérdésekben. Azt gondolom, hogy ezt az MÖTV 12-es §-át mindenki 

kívülről tudja idézni ennél az asztalnál, de lehet, hogy a teljes jelenlévők közt. Expressis verbis, így, 

ahogy mondja a polgármester úr. Így hát Fülöp alpolgármester úrnak a kérdésére válaszolva igen, a 

válaszom az, hogy igen, nincs jegyzői ellenjegyzés a beadványokon. Polgármester úrnál került ez 

leadásra, és polgármester úr engem más feladatokkal bízott meg. Azzal az indokolással, amit a 

bevezetőjében elmondott. Köszönöm szépen. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen. Megadom a szót Fülöp Zoltánnak. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. Hlavács képviselő asszonynak szeretnék válaszolni. Egyrészt Hlavács 

képviselő asszony megint a saját előítéleteinek a fogja, ahogy szokásosan. Most éppen azon pörög, hogy 

mennyire nagyon fontos. Föltett egy kérdést, amire tény és való, hogy nem válaszoltunk még, hogy a 

busz, gáz és a többi előterjesztéseket mennyiben vesszük, vagy javasoljuk napirendre, vagy nem. Én 

személy szerint napirendre javaslom, pontosan a város érdekében, és pontosan ezért kértem azt, hogy a 

napirendi pontokról egyesével szavazzunk, mert így világosan lehet látni, hogy mely napirendeket 

javasoljuk. Mely napirendeket tartjuk fontosabbnak az antidemokratikus működés felmutatásánál, a 

demokratikus működés jelzésénél a város érdekében nyilván tovább kell lépni bizonyos dolgokon. A 

nem megfelelő működés és a feladatok el nem látása, a kötelezettségek el nem látása a polgármester úr 

részéről nyilván nem mehet a város kárára, ezért bizonyos napirendi pontokat, ami a város 

szempontjából lényeges, ezeket természetesen hajlandóak vagyunk tárgyalni. Én azt gondolom, hogy el 

is fogjuk fogadni, legalábbis nagyon remélem, mert vannak bizonyos dolgok, valóban fontosak a város 

számára. Ugyanakkor a város számára legalább ilyen fontos, hogy a polgármester mindig, minden 

körülmények között ellássa kötelezettségeit, és megfelelően dolgozzon. A sokat emlegetett 12-es § az 

úgy rendelkezik, hogy a sürgősségi indítványt előterjesztés formájában a polgármesternek írásban 

benyújtani legkésőbb a testületi ülés megnyitásáig. Ez azt jelenti, hogy akár a testületi ülés megnyitásáig 

lehetne behozni, nem egy héttel előtte, hanem akár ott helyben is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy 

súlyos kötelezettségszegés polgármester úr részéről, hogy olyan kézivezérlést alkalmaz a hivatalban, 

mely nem teszi lehetővé jegyző úrnak az adott előterjesztések megvizsgálását és a véleményalkotást. 

Ennek fényében javaslom, hogy kezdjük meg a napirendi módosítókról a szavazást, a napirendi 

szavazást, és kezdjük meg az ülést. Köszönöm. 
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Balogh Csaba: Megadom a szót jegyző úrnak. 

 

dr. Szinay József: Köszönöm szépen. Az előbb elfelejtettem mondani, hogy méltatlanul kevés szó esett 

a gáz és a buszközlekedés mellett a vis maior probléma megoldására, hogy mindenki tudja, bár azt 

gondolom, ezt is többé-kevésbé már mindenkivel átbeszéltük. 40 nap áll rendelkezésre arra, hogy az 

Önkormányzat benyújtsa a vis maior-pályázatot az Államkincstár, illetve a Belügyminisztérium 

megfelelő szervei részére. Szeptember 3-án került jelzésre az, hogy itt vis maior-pályázat beadására 

kerülhet sor, ezt követően a károk felmérése után a katasztrófavédelem, a rendőrség és a 

Belügyminisztérium megfelelő szakemberei kint jártak és a beruházási osztály munkatársaival, végig 

járták, meg a hivatal egyéb olyan kollégáival, akik a kár elhárításában részt vettek, végig járták a területet 

és gyakorlatilag elfogadták azokat a munkálatokat, amiket elvégezni szükséges a 29-ei viharkár 

enyhítése, vagy elhárítása céljából. Ez gyakorlatilag 78 millió forint, ami nagyságrendben, felosztás 

szerint a döntő része az a zöldkár, favágás és egyéb elhárítás és ártalmatlanítás, illetve útépítés, illetve 

járdaépítés, illetve egyéb károk elhárítása. 40 nap az azt jelenti, hogy szeptember 3-ához képest, minő 

egybeesés, október 13.-áig kell benyújtani ezt a pályázatot a Belügyminisztérium felé. Így hát én azt 

gondolom, hogy legalább olyan fontos, mint a busz, meg az óvodai gázellátás, az, hogy itt a polgármester 

kapjon lehetőséget arra, hogy ezzel a vis maior, vagy havaria, vagy bárhogyan nevezzük ezt a problémát. 

Itt szükséges legyen, vagy szükségesnek látszik az, hogy megkapja a polgármester úr a felhatalmazást 

arra, hogy ebben a területben csak és kizárólag ebben a területben a 200 ezer forintos problémától eltérve 

tudjon megrendeléseket adni, kötelezettséget vállalni, illetve a hivatal meg tudjon felelni annak, hogy 

benyújtásra kerüljön törvényesen, szakszerűen a pályázat. Ezért azt gondolom, hogy legalább olyan 

fontos, hogy azt az előterjesztést a Képviselő-testület elfogadja. Köszönöm szépen! 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen! Megadom a szót, Hlavács Juditnak. 

 

Hlavács Judit: Nagyon hosszan is tudnék beszélni, és rá is készültem, de mégis csak röviden akarom 

mondani. Ez az SZMSZ, amit a Samsung-koalíció fogadott el és az én szavazatom nélkül önmagának is 

ellentmond ez esetben, hiszen az előterjesztés formai eleme a jegyző ellenjegyzése, amit nyilvánvalóan 

az ülés előtt nem lehet beszerezni úgy, hogy most osztjuk ki. Az, hogy ugyanabban a jogszabályban 

melyik paragrafus bekezdés a mérvadó, ha egymásnak ellentmond, az egy jó kérdés, de azt gondolom, 

hogy arra nem alkalmas, hogy itt most megalapozza azt, hogy törvényes vagy törvénytelen a 

polgármester eljárása. Az én véleményem az, hogy itt ő fog dönteni arról, hogy mit bocsát szavazásra. 

Ennek majd a jogi következményeit a következő fegyelmi és felfüggesztési kísérletnél nyilván viselni 

fogja, vagy az egyéb következményeit, amit majd itt a bátor képviselő társaim előterjesztenek, vagy 

benyújtanak oda, ahova kell. Annak a felelősségét viszont, hogy mi lesz itt Gödön, azt nem viselheti 

egyedül a polgármester, mivel, mint ahogy helyesen mondta itt több ember is, a Képviselő-testület dönt, 

és a polgármesternek végre kell hajtania. Amennyiben itt nem veszünk napirendre fontos pontokat, 

legyen az gázszerződés, buszszerződés, vagy pedig a vihar utáni károk elhárítása és ezért itt gödi 

polgárok, felnőttek, gyerekek fognak kárt szenvedni. Göd Város Önkormányzata nem jut hozzá olyan 

pénzekhez, amiket határidőre kell megigényelni ahhoz, hogy a kárt el tudjuk hárítani és Göd város lesz 

szegényebb. Ennek a felelősségét mindenki egyénenként fogja viselni, aki itt ül most ebben a teremben. 

Ezért egyébként szeretném is, hogy a napirendről név szerint szavazzunk. Továbbra is az a véleményem, 

hogy a Képviselő-testületet fel kell oszlatni, kivéve, ha a Göd Fejlődéséért koalíció összes tagja önként 

lemond a mandátumáról. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen. Megadom a szót Andrejka Zombornak. 

 

Andrejka Zombor: Köszönöm szépen a szót! Hlavács képviselő asszonynak, bár én sem vagyok jogász, 

az lenne a válaszom vagy a véleményem, hogy bár ezt az új SZMSZ-t, ezt a módosított SZMSZ-t én 

sem szavaztam meg anno, de azt gondolom, hogy mivel érvényben van, ezáltal ránk is nyilván, hogy 

kötelező jellegű vagy érvényű. Én az gondolom, hogy ha két feltétele van annak, hogy milyen az 

előterjesztésnek a leadásának a formai követelménye, akkor mind a két feltételnek meg kell felelnie. És 

azt gondolom, hogy itt nincs is különösebben mit vitatkozni. Ha a jegyző úr megerősítette, hogy az 

utólagosan, vagy a napirendben nem szereplő előterjesztéseken nincs rajta az ő ellenjegyzése, akkor az 

SZMSZ érvényben lévő változata szerint nem érvényes előterjesztések. Én azt gondolom, hogy egyszer 
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már ugyanezekkel, pontosabban eggyel többel, ugyanezekkel az előterjesztésekkel már volt egy 

rendkívüli testületi ülésünk, ahol elég furcsa körülmények között nem lettek még csak napirendre se 

véve, vagy megtárgyalva. Én azt gondolom, hogy a testület komolyságának, ha egy kicsit is vissza 

akarjuk adni a látszatát, akkor ezeket a napirendi pontokat meg kéne, most már nem is azt gondolom, 

hogy nem is azt kéne megvitatnunk, hanem egész egyszerűen meg kéne szavazni őket, mert én azt 

gondolom, hogy itt nincs vita a testületi tagok között abban, hogy ezek mind a város szempontjából 

fontos témák, tehát én azt gondolom, hogy szavazzunk arról, hogy végre ezekre a napirendi pontokra 

valójában szavazzunk. Köszönöm. 

 

Balogh Csaba: Megadom a szót Fülöp úrnak. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. Sajnos kénytelen vagyok egy kis jogi felvilágosítást tartani. Ilyet nem 

szeretek tartani jogban nem járatos, vagy kevésbé járatos emberként, de mikor az van írva, hogy az 

ominózus 12-es §-ban, hogy sürgősségi indítványnak meg kell felelnie az előterjesztés formai és tartalmi 

követelményének, akkor meg kell nézni, hogy milyen formai és tartalmi követelmények vannak 

támasztva. Expressis verbis formai követelmény egyetlen van, az SZMSZ mellékletében rögzített 

fedlapot ki kell tölteni. Ezen kívül más formai tartalmi követelmény nincsen, lényegi elemek vannak 

kiemelve, de hogyha önök ezt vitatják, akkor csatlakoznék ahhoz az indítványhoz, hogy a jogi bizottság 

erről készítsen egy állásfoglalást. Én javaslom, hogy a testület kérje fel a jogi bizottságot, hogy tisztázza 

ezt a kérdést egyszer s mindenkorra, hogy az SZMSZ hogyan értendő, erről legyen egy egységes 

megértés, amit a jogi bizottság leír, utána azt mindenki el fogja fogadni. Én azt javaslom, hogy ezt 

mindenképpen kérjük fel a jogi bizottságot, mint testület. Köszönöm szépen. 

 

Balogh Csaba: Fülöp úr, ne játssza a hülyét, mert a végén még az is marad. Konkrétan Hlavács Judit 

felolvasta, hogy formai követelmény. Mi a formai követelmény? Föl van sorolva. 

 

Fülöp Zoltán: ...és főbb elemei vannak felsorolva, nem formai elemek, nem kötelező formai elemek, 

nem kötelező tartalmi elemek. Ez egy jogi értelmezési kérdés, hogy az előterjesztés főbb elemei, 

kikérem magamnak a minősítését! 

 

Balogh Csaba: Fülöp úr! Ön is pontosan tudja, hogy ez technikailag kivitelezhetetlen, ahogyan Judit is 

kifejtette. Egyszerűen az az SZMSZ, amit elfogadtak, az használhatatlan. De ezt elmondta, a jogi 

bizottság, ha úgy hívja, vagy nem tudom kikre gondol, mert Markó is emleget itt egy saját jogi 

bizottságot, akit föl fognak kérni majd a véleménynyilvánításra, de hogy van ugye jogi bizottsága az 

Önkormányzatnak, a Pénzügyi Bizottság, akinek persze a véleménye olyan szempontból nem számít, 

hogy most is olyan előterjesztéseket hoznak ide, ami egyes esetekben jogi tartalommal is bír, mint 

például szerződéssel, amire egy vagyont kellene költenie az önkormányzatnak, de azt nem kellene 

bevinnie önök szerint mégsem Pénzügyi Bizottság elé. Egyszerűen abszurd az, hogy mindig úgy 

forgatják a szavakat, ahogy önök szeretnék és pontosan tudják, hogy egyébként kivitelezhetetlen 

bizonyos előterjesztésük. Hétfőn is, Szilágyi úr is vissza kellett, hogy vonja az ő sürgős előterjesztését, 

mert nem volt kifejtve, nem volt benne igazából érdemi tartalom. A COVID elleni védekezés is egy 

ilyen dolog. Nagyon aranyos, tök jópofa az, hogy védekezzünk a COVID ellen, csakhogy nem az lesz a 

megoldás, hogyha valamit csak úgy lecsapnak az asztalra, amibe tartalmilag egyszerűen nincsen 

belefoglalva, hogy egyébként mennyi pénzt költhetünk arra. Ha nincsen az benne, akkor semmit nem ér 

igazából az az előterjesztés. Az egy egyebek dolog. Az jöhet a rendes testületi ülésre, amit megint csak 

hangsúlyozni szeretném, nincs két hét addig, míg lesz. Két hét. Ennyit nem tudnak várni azzal, hogy 

akkor az ilyen hangzatos politikai csatározásaiknak, akkor teret kaphassanak. És meg szeretném 

kérdezni Fülöp urat, hogy volt 12 olyan előterjesztés, (tehát azok közül, amit említettem, hogy van 73 

olyan előterjesztés, ami arra vár, hogy benyújtsuk azok közül 12 ellenjegyzett előterjesztés) aminek be 

kellett volna kerülnie testület elé, akkor miért nem nyújtotta be Fülöp úr addig, amíg én fel voltam 

függesztve? Tehát pont erről beszélek, hogy fizikailag ön se tudott valószínűleg a végére érni a 

kötelezettségeinek. Én igyekszem megfelelni. Én igyekszem, mindenben igyekszem és ezt be fogja látni 

a bíróság is, mert tényleg nem tudta volna Fülöp úr se jobban csinálni, úgyhogy, amikor azt mondja, 

hogy alkalmatlan vagyok, akkor azt legalább alá kellene támasztani. Persze erre még március óta nem 

volt lehetőség. Megadom a szót Markó úrnak. 
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Markó József: Ugye jegyző úr volt az első, aki tiltakozott az ellen, amit mondtam, de azért azt hallhatta, 

az értő, a figyelő, hogy ő a saját személyét vonta ki ebből, és nem magát a témát, a tényt, hogy 

szavaztatni kell a módosító javaslatokról. Ő ezt mondta, csak hát ugye ő ezt már százszor megmondta, 

és emiatt nem érzi a kritikát jogosnak. Rendben van. Tehát szavaztatni kell a jegyző úr szerint is. Ezek 

után a jegyzőre való hivatkozás, hogy ő nem. Mit mondott, hogy mondott, nem áll meg, mert most 

kimondta, hogy szavaztatni kell. Hlavács Judit világosan megfogalmazta azt, hogy sok… Szerintem 

ugye populáris érvelés mellett, hiszen mindannyian akarjuk, hogy legyen gáz, meg egyéb persze 

természetesen, itt senki nem akar mást. De azért kimondta azt, hogy vannak az előterjesztések. 

Esetlegesen, vannak benne, ami nem tetszik, és polgármester úr kisebb szabálytalanságokat fölvállal, 

mert majd a későbbi fegyelemi, meg egyéb, ő ezt fölvállalja. Igen, vannak ilyen polgármesterek, 

fölvállalnak kisebb szabálytalanságot a cél érdekében, de ez a lényeg. Szabálytalanságot fölvállalom, 

így látom. Tehát mi is meg fogunk szavazni mindent olyat, ami előre viszi a várost, de az nem fogadható 

el, hogy egyes előterjesztések tartalmát és értelmét és mélységét illetően polgármester úr testületi 

tárgyalás előtt szubjektív véleményalkotással ítéletet mondjon. Ez nem fogadható el. Lehet, hogy tök 

igaza van polgármester úrnak, az előterjesztés akár butaság lehet, hiba lehet, de ennek itt kell kiderülnie 

a testületi ülésen szakértők, bizottsági vélemények és az itteni vita tárgyában, és nem pedig előre 

eldönteni, hogy ez nem jó. Lehet, hogy igaza van egyébként, és én is azt mondanám később, hogy ezt 

nem szabad… mert butaság, csak nincs joga előre kimondani dolgokról. És az, hogy jegyző úr nem 

jegyzi ellen, miért nem jegyzi ellen? Mert akkor jegyző úr kötelezettséget mulaszt, kötelezettséget szeg, 

hogy nem jegyzi ellen. Bár kimondta, hogy polgármester úr mással bízta meg őt? Hát mi a túróval bízta 

meg, ha nem azzal, hogy ezeket a dolgokat kezelje. Ha egymaga nem tudja, … munkatársakat. Készítse 

elő, csináljon munkacsoportot, de ez nem lehet indok, hogy jegyző úr nem ért rá. Mert most azt mondta, 

nem ért rá, mert más munkája van. Tehát tartalmilag nem tudja, miről van szó, csak nem ért rá.  

 

Balogh Csaba: Megadom a szót Fülöp úrnak. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. Ismét személyesen lettem említve. Ismét tévesen. Tehát az az 

ominózus tizenkét előterjesztés, ami nem lett ellenjegyezve. Bocsánat, ellen lett jegyezve, és nem lett 

ismételten napirendre javasolva. Ezek olyan előterjesztések, amelyek egyszer már voltak a testület előtt, 

nem lettek napirendre véve. Azt gondolom, hogyha bárki kérte volna ismételten napirendre, akkor 

ismételten napirendre kerülhettek volna. Mint ahogy volt olyan előterjesztés, ami egyébként be lett adva, 

és soha senki nem kérte napirendre. Ön sem vette napirendre. Majd kaptam öntől egy SMS-t, hogy 

vegyük napirendre, és fölvettem napirendre, még akkor is, hogyha ez aztán később erős vitát generált, 

és végül a testület levette napirendről. Tehát azt egy erős túlzásnak érzem, hogy itt nem boldogultunk 

volna el a feladattal, ha és amennyiben képviselő kéri ezeknek az előterjesztésnek a felvételét, nyilván 

fel lett volna véve. Azt nem gondolom, hogy egy több hónapos feladat, hogy az ember átnézze az 

előterjesztéseket és amit a képviselő kért napirendre, azok kerüljenek föl. A képviselőnek előterjesztési 

joga van. Ez az előterjesztési jog a képviselő egyik legerősebb jogosítványa. Ezt az előterjesztési jogot 

korlátozni a polgármester részéről a legkomolyabb szabályszegések egyike. Kérem szépen polgármester 

urat, hogy gondolja át még egyszer, hogy a jövőben hogyan kívánja akadályozni a képviselők 

előterjesztési jogát, avagy nem. És tényleg nem tudok mást mondani a kedves, előítéletes képviselő 

kollégáknak, hogy nem tudom hányszor kell még elmondani, hogy az antidemokratikus működést 

jeleztük, de a város érdekében nyilván hajlandóak vagyunk bizonyos kompromisszumokat kötni, ami a 

város érdekében fontos, az menni fog. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen. Szilágyi úrnak megadom a szót. 

 

Szilágyi László: Köszönöm szépen! Alábbi kérdéseim merültek fel. Az egyik az a polgármester úrhoz. 

Ön szerint két hét múlva ezek szerint elegendő a COVID ellen védekezni? A jegyzőt szeretném kérdezni, 

hogy a jegyző tekintetében a polgármester úr megtiltotta az előterjesztések átnézését a képviselőktől? 

Továbbá szeretném megkérdezni, hogy a képviselők előterjesztésével a hivatal le van tiltva, hogy nem 

lehet segítséget kapnunk az előterjesztések elkészítésével kapcsolatosan? Mert információim szerint van 

egy ilyen rendelet is. Továbbá viccesen szeretném megjegyezni egyébként, hogy parkolni szoktunk sms-

ben, nem pedig előterjesztéseket élesíteni. Köszönöm szépen! 
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Balogh Csaba: Megadom a szót Vajda Viktóriának. 

 

Vajda Viktória: Hú, most örültem volna, ha nem én jövök, mert ezek után szóhoz se jutok. Arról 

szerettem volna beszélni, hogy Markó úr említette, hogy nagyon jó, hogyha nem a napirendi vita kapcsán 

döntünk egy-egy előterjesztésről, hogy az jó-e vagy nem jó-e, hanem megtárgyaljuk, szavazunk róla. 

Akkor az lenne a kérdésem, hogy az teljesen jó működés, amikor úgy dönt napirendi szavazásnál a 

Képviselő-testület, hogy valami egyáltalán nem kerül napirendre? Tehát fogják magukat négy napirendi 

pontot, ötöt, hatot levesznek, csak négyet a sajátomból. Az úgy teljesen rendben van? Tehát a másik 

iránynak szabad, de ebből az irányból, ami még egyébként jogilag is problémás, az nem? Itt megint azt 

a bizonyos kettős mércét érzem, és ezt elfogadhatatlannak találom. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm. Andrejka Zombor. 

 

Andrejka Zombor: Vajda képviselő asszony pont az egyik érvemet így el is mondta. Többféle dolog 

elhangzott. Én azt gondolom, hogy a pénzügyi és jogi bizottságot, persze lehet és jó is, hogyha tudjuk 

használni különböző ügyeknek a megtárgyalására, de azt gondolom, hogy a polgármester munkájának 

a jogszerűségének az elbírálásában azért nem hiszem, hogy kompetensek lennének, már csak azért sem, 

mert az említett bizottságnak a tagjai ugyanúgy megszavazták a polgármester úr jogszerűtlen 

felfüggesztését. Tehát ilyen szempontból jogi értelemben nem lehet 100%-nak venni a véleményüket. 

Ugyanakkor a régebbi, tehát az azóta már megszűnt bizottsági rendszer, szerintem kifejezetten erre 

alkalmas volt, hogy amikor különböző előterjesztéseknek az előmunkáiról volt szó, illetve arról, hogy a 

különböző előterjesztéseket szakmai, vagy legalábbis a jelen lévő belső és külső tagok által megvitassák 

és a különböző felmerülő kérdéseket tisztázzák, hogy amikor egy testületi ülésre kerül az előterjesztés, 

akkor már egy városfejlesztési bizottság adott esetben tárgyalt, egy pénzügyi bizottság tárgyalt, aki 

tulajdonképpen itt a testületi ülésen már csak egy, majdhogynem azt mondom, hogy formai végső 

döntést vagy szavazást kellett, támogató szavazást kellett adni. Amit meg itt most megint csinálunk, ez 

szerintem méltatlan a testülethez, és azt gondolom, hogy igen, kicsit visszacsatolva a Hlavács képviselő 

asszony, meg Vajda képviselő asszonynak az elmondottaira, hogy valóban elég erős kéne, hogy legyen 

a szándék mindenki részéről, hogy ez a testület ilyen módon nem működőképes és fel kell, hogy oszlassa 

magát, mert ha olyan dolgokba, csak napirendre nem tudunk venni olyan kérdéseket, amiről egyébként 

mindenki azt mondja, hogy igen-igen, ezeket meg kéne szavazni, és szükségszerűek és azonnal, akkor 

itt nagyon nagy baj van. Bocsánat, még egy valamit a COVID-dal kapcsolatban, de vannak jelenleg is a 

Kormány által meghatározott előírások, illetve eljárások a járvány megfékezésére. Ezt én úgy láttam, 

ahol én jártam a városban, különböző közintézményekben, hogy ez mindenhol be is van tartva, tehát a 

kézfertőtlenítő, maszk, illetve ahol fölmerült pozitív teszteredménnyel valaki, ott az egész családjára, a 

háztartásban együtt élőknek ugyanúgy megvan a karanténjuk. Ezen túl lehet persze beszélni egyéb extra 

dolgokról. Köszönöm. 

 

Balogh Csaba: Ügyrendi szót kért Fülöp Zoltán. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. Egyrészt javaslom a napirendi vita lezárását és kezdjük meg a 

szavazást a napirendről. Másrészt pedig tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet… Ezt később, ennyi. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm. Hlavács Juditnak megadom a szót, de csak egy percben, hogy tényleg 

haladjunk. 

 

Hlavács Judit: Egyet értek Fülöp Zoltánnál, szerintem derüljön ki, hogy ki van a város mellett és ki nem. 

És én azt mondom, hogy a napirendek, vagy a napirend létének, nem létének megtárgyalása után semmi 

nem zárja ki, hogy polgármester úr ne zárja le az ülést, és megvitassuk a további véleményeket és 

akármiket, amiket itt most már többször, sok oldalról végig jártunk. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen! Jegyző úr! 
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dr. Szinay József: …Szilágyi úr, két kérdést is föltett hozzám. Egyrészt nem, nem tiltotta meg a 

polgármester úr, hogy ellenjegyezzem az előterjesztéseket. Viszont nem kaptam meg az 

erőterjesztéseket, más feladatok ellátásával bízott meg, ahogy mondtam már többször. Illetve nem, nem 

lett letiltva arról a hivatal, hogy segítsen a képviselőknek, előterjesztések… 

 

Balogh Csaba: Megadom a szót Szilágyi úrnak. 

 

Szilágyi László: A két ingatlan tekintetében a jegyző úr mégis ellenjegyezte, mégse került se hétfőn, se 

pedig mostanában szintén felvételre a két előterjesztésem. Köszönöm szépen. 

 

Balogh Csaba: Megadom a szót Markó úrnak, de csak egy percben. 

 

Markó József: Vajda Viktória ugye említette, hogy ez kettős mérce, és szerintem a mi véleményünk, 

mondhatom talán a többiek nevében is, hogy kerüljön minden napirendre, de minden, tehát kerüljön, 

amit polgármester úr akár 20 pontot is és az 5, vagy 6 pontját, de az is, ami törvényesen benyújtásra 

kerül. Aztán majd a vita során döntsük el, hogy mit tudunk támogatni, mert így nem derül ki, ha nem is 

vesszük napirendre, hogy egyébként mi lenne a véleményünk. Tehát szerintem vegyünk mindent 

napirendre, mert nincs akadálya, akár most is mindegyiket, de a konkrét napirend tárgyalásánál azt 

mondjuk, hogy igen, tartózkodunk vagy nem és akkor egy fázissal később, de legalább tárgyalunk róla, 

és akkor nincs kettős mérce, mert minden napirendre kerül, van időnk, akár húsz napirendi pontot is 

lehet. Még ha bugyutának is tűnik némelyik, vagy ellenségesnek esetleg, valamilyen szempontból nézve 

meg kell tárgyalni, mert előbb-utóbb úgyis eljut minden abba a fázisba, hogy tárgyalni kell róla. Ha nem 

ma, egy hónap múlva, de addig egymást esszük, civódunk rajta. Egyszerűen most kell ezt elintézni. 

  

Balogh Csaba: Köszönöm szépen! Egy percben megadom a szót Vajda Viktóriának. 

 

Vajda Viktória: Köszönöm, csak rövidre szeretném kanyarintani. Teljesen egyetértek, erre vannak a 

rendes testületi ülések, hogy föltornyozódott most hetvenhárom napirend, itt fogunk ülni két napig, de 

akkor legalább végig tárgyaljuk. De ez egy rendkívüli, ahol a rendkívüli napirendi pontokat tárgyaljuk. 

 

Markó József: Mert sürgős. 

 

Vajda Viktória: De a túrót. 

 

Markó József: De más is lehet sürgős? 

 

Balogh Csaba: Lőrincz Lászlónak volt az a javaslata, amit mások is támogattak, és mivel én is féltem 

ezeket a sürgős napirendeket, hogy legalább az a része legyen megszavazva, aminek meg kell lennie 

szavazva a testület szerint, és akkor az ne érezzen akadályt. Ezért egyesével, mivel van rá mód, akkor 

külön szavazzunk a napirendi pontok fölvételéről, bár muszáj megjegyeznem, hogy Markó úr is 

megjegyezte, hogy napirendre lehetne venni igazából mind az öt napirendet, és utána a döntésnél a vita 

során, akkor ott kiderülne, hogy mi az, ami miatt nem döntenek igennel mellette. És akkor azzal adnának 

lehetőséget az előterjesztőnek, hogy átdolgozza azt, és újra behozhassa. Tehát módszertanilag nekem 

kétségeim vannak a képviselőknek, egyes képviselőknek a hozzáállásával, de ennek ellenére egyesével 

kérem, akkor megszavazni ezeket a napirendeket. A sorrendet nem tudom most csak a napirendeknél 

pontosan. Az első a költségvetésről szóló rendelet módosítása, akkor igennel szavazzon, aki napirenden 

szeretné látni ezt a napirendi pontot. Nemmel, aki nem, a költségvetési rendeletmódosítás.  

 

A Képviselő-testület 4 „igen”, 6 „tartózkodik” szavazati aránnyal elutasította a „Göd Város 

Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendeletének 

módosítása” című napirendi pont napirendre vételét.  

 

Balogh Csaba: A második napirendi pont, az a havaria-keret módosítása határozat, tehát ez a feltöltéséről 

szól. Kérem szépen a képviselőket, hogy igennel szavazzanak, hogyha ezt napirenden szeretnék látni, 

nemmel, hogyha nem. 
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A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal, egyhangúlag elfogadta a „Havaria keret szabályozásának 

módosítása” című napirendi pont napirendre vételét.  

  

Balogh Csaba: Egyhangúlag megszavazta a testület a napirendi pontot. Már furcsának érzem a számon 

ezeket a szavakat... Hármas napirendi pont javaslat az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató 

Zrt.-vel kötött földgáz adás-vételi tárgyú szerződés meghosszabbítása. Igennel szavazzon, aki 

napirenden szeretné látni. 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a „Javaslat az E2 Hungary 

Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-vel kötött földgáz adás-vétel tárgyú szerződés módosítására” 

című napirendi pont napirendre vételét. 

 

Balogh Csaba: A négyes, az pedig a busz, tömegközlekedés szerződésének a meghosszabbítása. Igennel 

szavazzon, aki szeretné napirenden látni, nemmel, aki nem. Most. 

  

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal egyhangúlag elfogadta „a Dunamenti 2011 Kft.-vel kötött 

közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése tárgyú közszolgáltatási szerződés módosítása” című 

napirendi pont napirendre vételét. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen. Ötös, utolsó napirendi pont az a Széchenyi Csárdának a 

szerződésének a meghosszabbítása. Igennel szavazzon, aki szeretné látni a napirenden, nemmel, aki 

nem. Most. 

 

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal egyhangúlag elfogadta „a Zöld Öböl Korlátolt Felelősségű 

Társaság bérleti szerződés módosítása” című napirendi pont napirendre vételét. 

 

Köszönöm szépen! Szükséges-e egybe is elfogadni, vagy így akkor a napirendet azt elfogadottnak 

tekinthetjük? Jó akkor kérem szépen a képviselőket, hogy a négy napirendi pontot fogadja el. Fülöp 

Zoltánnak megadom az ügyrendi szót. 

 

Fülöp Zoltán: Jegyzőkönyv számára kérem rögzíteni, hogy elhangzottak módosító indítványok, melyre 

a polgármester úr nem szavaztatott. 

 

…Mi? Még lehet?! 

 

Fülöp Zoltán: Ja, akkor kérem polgármester urat, hogy nyilatkozzon arról, hogy az elhangzott módosító 

indítványokról szavaztat-e? 

 

Balogh Csaba: Fülöp úr, lesz lehetősége visszaolvasni a jegyzőkönyvet. Nem szeretném ezt az egyórás 

vitát megismételni. Ugyanarról volt szó egész végig. Lehet, hogy nem figyelt, de ugyanarról van szó, 

hogy ha nincs ellen jegyezve egy előterjesztés… 

 

Fülöp Zoltán: Polgármester úr, elég a beszólogatásából, a stílusából egy egyszerű világos igen, nemet 

kérem, hogy a jegyzőkönyv számára közöljön, hajlandó szavaztatni a módosító indítványokról, vagy 

nem? 

 

Balogh Csaba: Megadom az ügyrendi szót Szilágyi Lászlónak. 

 

Szilágyi László: Köszönöm szépen. Én úgy látom, hogy nem hajlandó szavaztatni a polgármester úr a 

módosítókról. Úgyhogy itt a jegyzőkönyv számára szeretném átadni a rendkívüli testületi ülésre a 

meghívást tekintetében. Ugye a képviselők száma SZMSZ szerint és az előterjesztéseket így a 

polgármester úr nem tud elbújni ennek az összehívása elől. Köszönöm szépen. 
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Balogh Csaba: Akkor szavazhatunk most már egyben a napirendről? Akkor a négy napirendi ponttal, 

tehát a költségvetési rendeletmódosítást kivéve kérem, a Képviselő-testületet, hogy szavazzunk most. 

 

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendi pontokat. 

 

 Napirendi pontok: 

 

1) Havaria keret szabályozásának módosítása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

2) Javaslat az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-vel kötött földgáz adásvétel 

tárgyú szerződés módosítására 

 Előterjesztő: Ujlaki Anikó Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető 

 

3) Javaslat a Dunamenti 2011 Kft.-vel kötött közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése tárgyú 

közszolgáltatási szerződés módosítására 

 Előterjesztő: Ujlaki Anikó Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető 

 

4) Zöld Öböl Korlátolt Felelősségű Társaság bérleti szerződésmódosítása 

Előterjesztő: Lenkei György képviselő 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása:  

 

Balogh Csaba: Azt hiszem, elég sokat vitatkoztunk, igazából az összes napirendi pontról. Valószínűleg 

egyébként a tartalma az kevésbé érdekli a képviselők egy részét, de én azért továbbra is meg szeretném 

adni a lehetőséget előterjesztőnek, hogy kifejthesse azt. Az első így, akkor a havaria-keretnek a 

feltöltése, megadom a szót jegyző úrnak. 

 

1) Havaria keret szabályozásának módosítása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

dr. Szinay József: Zavart érzek a történetben, hiszen az egyes pontra végeredményben épül a 2-es pont, 

hiszen az 1-es pont volt egy költségvetési rendeletmódosítás, amivel a kettes pontban meghatározott 

havaria jellegű feladatokra megkapja a polgármester úr a felhatalmazást a havaria keret feltöltésére, 

illetve a szerződések kötésére. Egyelőre picit így meg vagyok lőve, ugyanakkor a napirendi pont, az a 

kettes napirendi ponttal kezdődik, tehát gyakorlatilag a havaria keret módosításával, úgyhogy részben 

már a testületi ülés előtti vitában én elmondtam, hogy ennek a keretnek a módosítására miért van 

szükség. Gondolom, nem szükséges, hogy megismételjem. A kérés volt az, az informális beszélgetések 

alkalmával az elmúlt, vagyis ezen a héten, hogy az első ötmillió forintról kíséreljen meg elszámolni a 

Képviselő-testület felé a polgármester úr, illetve a hivatal. Ez megtörtént a kiküldött táblázatot, amit 

kiküldtünk, ott gyakorlatilag az első része, az mintegy 3 millió forintos aláírt szerződésekről rendelkezik, 

a többi mintegy 60 millió forint pedig a szükséges feladatok elvégzését jelezte vagy fogalmazta meg. 

Úgyhogy summa summarum a hetedik oldalon található előterjesztés, illetve a tegnap küldött módosító 

előterjesztés, amely biztos mindenki előtt ismert, ez így néz ki fizikailag a táblázattal, illetve a határozati 

javaslattal, akkor azt fenntartva szeretném kérni a határozatnak, a javaslatnak az elfogadását. Köszönöm 

szépen. 

 

Balogh Csaba: Megadom a szót Szilágyi úrnak. 

 

Szilágyi László: Köszönöm szépen! Először is szeretném jelezni, hogy hétfőn rendkívüli Pénzügyi 

Bizottsági ülés volt, ahol a bizottság úgy döntött, hogy egy igen, egy tartózkodás és egy nem tekintetében 

nem tudta elfogadni az előterjesztést. Személyesen több olyan dolog is volt, amivel nem tudtam 

egyetérteni. Az egyik, hogy már a Pénzügyi Bizottságra az utolsó pillanatban került be az a jegyzőkönyv, 

ami megállapította, hogy mekkora költségek keletkeztek a városban. Ez most az előterjesztéshez nem 
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lett egyébként kiküldve, hanem egy módosítás tekintetében vis maior védekezés szerződései táblázat 

található meg, hogy mégis milyen költségek találhatók. Én ettől függetlenül szeretném elmondani, hogy 

abban a jegyzőkönyvben 99 millió forintra volt becsülve a költségek, és több olyan tétel is van, ami 

egyébként nem elszámolható, mint önkormányzati költség, mint például 13 darab gépjárműben esett 

kár. A 13 gépjármű tekintetében 16 millió forintos, jegyzőkönyv szerint 16 millió forintos kár 

keletkezett. Ezt az Önkormányzatnak alapesetben nem kell megtérítenie. Ebben az esetben a kárt 

elszenvedőknek a krízisalap tekintetében a szociális bizottságnál van lehetőségük úgymond támogatást, 

segélyt kérniük a károk enyhítésére. Továbbá hétfői napon úgy került be az anyag, hogy igazából semmit 

nem lehetett tudni, és nem lettek tájékoztatva a képviselők se a vis maior támogatáshoz. Ezt én 

egyébként kinyomtattam és voltam olyan lelkes, hogy egyébként végigolvastam, mert láttam, hogy több 

probléma is van ezzel kapcsolatosan. Mint például a vis maior támogatás benyújtásának a feltétele, hogy 

a Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia. Ez egyébként a huszadik oldalon található minta, 

emlékeim szerint a huszadik oldalon van. Ez a mai napig egyébként nem lett a Képviselő-testület elé 

hozva, tehát nem is értem meg, hogy amit feltettem a jegyző úrnak, hogy a polgármester úr a Facebookon 

bejelentette, hogy támogatási kérelmet benyújtottunk vis maior támogatásra, ami közben mégse. Hát az 

lenne az egyik olyan kérdésem, hogy most benyújtottunk vis maior támogatást, vagy nem nyújtottunk 

be vis maior támogatást, mert ma megint egy új információt kaptam, miszerint csak egy beterjesztés van 

elől. Köszönöm szépen! 

 

Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 

 

Hlavács Judit: Én azt szerettem volna csak kérdezni, de szerintem Szilágyi László kérdései is fontosak, 

hogy az első napirendi pont nélkül, a második napirendi pont elfogadása a gyakorlatban megvalósítható-

e, vagy szükséges-e még valamilyen határozati javaslat kiegészítés, vagy bármi, hogyha esetleg 

elfogadjuk ezt a keretet. Tehát a 78 millió forintot, és ezt a táblázatot a szerződésekről, akkor ezeket a 

polgármester úr alá tudja-e írni és tud-e kifizetéseket eszközölni a hivatal, vagy valamit még hozzá kell 

tennünk ahhoz, hogy végrehajtható is legyen a határozatunk? 

 

Balogh Csaba: Köszönöm. Megadom a szót Vajda Viktóriának. 

 

Vajda Viktória: Köszönöm. Én szeretnék kérdezni, hogy a Pénzügyi Bizottság döntései, azok 

mennyiben vannak súllyal jelen a Képviselő-testület előtt, ugyanis Szilágyi László azt mondta, hogy a 

második napirendi pontot azt egy igen, egy tartózkodás, egy nemmel szavazták meg. Én úgy tudom, 

hogy az első napirendi pontot viszont egyöntetűen megszavazták. Tehát akkor ez nem számít itt, hogy 

a képviselők hogyan döntenek, hogy a Pénzügyi Bizottság hogyan dönt? Tehát szeretném látni azt, hogy 

milyen súlya van? Van-e kötelező érvénye? Van-e egyáltalán bármi súlya, vagy pedig nincsen? Akkor 

beszéljünk arról, és legyen úgy következetesen végig-víve az egész történet. Köszönöm. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen. Jegyző úr tud választ adni? Köszönöm szépen, akkor megadom a 

szót. 

 

dr. Szinay József: Köszönöm szépen a szót. Normális működés esetén úgy zajlik a Képviselő-testületi 

ülés, hogy az előterjesztéseket a bizottságok megtárgyalják, és a bizottsági javaslatok vagy képviselői 

más egyéb javaslatok után a Képviselő-testület vita után dönt az adott erőterjesztésről. Amúgy jogi 

szempontból egy bizottsági vélemény, egy bizottsági előterjesztés, egy Képviselő-testületi 

előterjesztésnek nincs kötelező ereje. A Képviselő-testület úgy dönt, ahogy jónak látja. És ez minden 

egyéb más esetre is vonatkozik. A Képviselő-testület ilyen értelemben mindenható. Joga van 

törvénysértő vagy jogszabálysértő döntéseket hozni. Ezt megteheti, az önkormányzati autonómia 

nagyon széles ebben a körben. Azonban nyilván vannak ennek felelősségi viszonyai. Köszönöm szépen. 

 

Balogh Csaba: Illetve, hogy alá tudok-e írni? 

 

dr. Szinay József: Így van. Igen, igen, igen. És akkor még Szilágyi úrnak a választ megadom, illetve 

kérem a kollégák segítségét, hogy... Igen, nincs ellentmondás a kettő információ között. Jelezni kell a 

megfelelő szervek felé, hogy vis maior helyzet állott elő egy adott településen. Ezt be kell jelenteni. 
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Illetve a 40 napos határidő vonatkozik arra, hogy a Képviselő-testület beadja a pályázatot. Határozattal, 

testületi döntéssel, forinttal, fillérrel elszámolva. Olyan szinten, hogy a súly, a lerakóba elszállított 

zöldhulladékot súllyal, súlyméréssel, köbméterrel és mindenféle más egyéb mutatószámokkal. Pontosan 

már, már, hogy úgy mondjam dedós módszerekkel kell jelezni a pályázatot elbíráló Belügyminisztérium, 

illetve a Magyar Államkincstár részére. Köszönöm szépen. 

 

(Jegyzőkönyvvezető-váltás: Szabó Cintia) 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen. Megadom a szót Szilágyi Lászlónak.  

 

Szilágyi László: Köszönöm szépen. Amit nem értek igazából, hogy korábban nem volt ilyen Havaria-

keret, mégis a város meg tudta oldani 2013-ban a nagy dunai árvizet. Tehát azt gondolom, hogy ez a 

Havaria-keret ez pont arról szól, hogy ha SOS-ben kell a polgármesternek valamit aláírnia, akkor a 

200.000, - Forint mégsem béklyózza meg a polgármester urat, és tudjon azonnal intézkedni. Az 

átláthatóság többször szokott szerepelni a polgármester úr szavaiban. Azt gondolom, hogy a Képviselő-

testületre be kell hozni ezeket a szerződéseket, és akkor az átláthatóságot lehet ezzel erősíteni. Továbbá 

szeretném jelezni, hogy a Havaria-keret felhasználására Fülöp Zoltán küldött egyébként a képviselőknek 

egy útmutatót, azt remélem, hogy Zoltán majd ki fogja fejteni a későbbiekben. De még további 

érdekességeket vettem észre egyébként, amik úgy eltűntek, hogy korábban 1750 tonna fakár úgymond 

volt megbecsülve, most már mégiscsak kilencszáz tonnára redukálódott ez a mennyiség. A vis maior- 

támogatás tekintetében, csak azért, mert pályázatírással foglalkozik a civil életben, nekem teljesen úgy 

tűnik ez a kiírás, hogy az önkormányzati tulajdonban keletkezett károkra lehet igényelni támogatást. 

Tehát az egyértelműen az óvoda és a kerítés tekintetében arra számolhatunk, hogy fogunk támogatást 

kapni. Azonban arra, hogy a fákat ki kellett vágni, ágazni, gallyazni kellett és el kellett szállítani, 

szerintem erre vis maior-támogatást a Belügyminisztérium nem fog nyújtani. Már csak azért is, mert a 

kiírás arról szól, hogy pénzügyileg a nehéz helyzetben lévő településeknek nyújtható ilyen támogatást. 

Nem tudom, hogy megfelelően alá tudjuk támasztani, hogy pénzügyileg Göd rászorul erre az összegre 

a Belügyminisztériumnál. Továbbá szeretném megkérdezni a polgármester urat, hogy a Havaria-

ötmillió forintos keretének elszámolása mikorra várható. Illetve egy megjegyzést szeretnék tenni, hogy 

hulladékgazdálkodás a legnagyobb tétel ebben a történetben, ami itt most benyújtásra került. Szerintem 

a Hulladékgazdálkodás Nonprofit Kft.-vel az Önkormányzat el tud számolni év közben is, vagy év végén 

is, ha szükséges, akkor plusz forrást biztosítani azért, hogy ezeket a feladatokat ellássa. Köszönöm 

szépen! 

 

Balogh Csaba: Megadom a szót az osztályvezetőknek, hogy tisztázzák a helyzetet. 

 

Ujlaki Anikó: Tisztelt Képviselő-testület! Köszönöm a szót polgármester úr! Hát akkor a legelejétől 

kezdem, a viharkár ugye augusztus 29-én, tehát akkor történt. Harmadikán beadtuk, bejelentettük a 

bejelentő lapon, tehát ezt hét napon belül meg kellett tennünk. A pályázatot a beadástól számított, ahogy 

jegyző úr is elmondta, 40 napon belül be kell adni. Ahhoz szükséges az összes számla, menetlevél, 

humánerőforrás esetén jelenléti ív, tehát nagyon sok bizonylatot kell csatolnunk hozzá. A pályázatnak 

két elszámolható része van. Védekezés és helyreállítás, a zöldhulladéknak az elszállítása, tehát az összes 

fával kapcsolatos gallyazások, kivágások, ez védekezésnek számít. A helyreállítás a járdákban, utakban, 

önkormányzati ingatlanokban, esetleg kerítéskárokat lehet elszámolni. A helyszíni szemlén részt vett a 

Kincstár munkatársai, katasztrófavédelem munkatársai, illetve az útügyi hatóság. A 99 millió forintos 

előzetes becsült költség közül a gépjárművekben esett kár, előzetesen azt jelezte a Belügyminisztérium, 

hogy ez elszámolható. Később javították, hogy nem. A bejelentőlapon ezért szerepelt, illetve amiért 

lecsökkent 78 millió forintos becsült költségre, az még az egyéb magántulajdonokban esett kerítéskárok 

például, tehát azt sem tudjuk elszámolni a pályázat keretében. Ezt ki kell hangsúlyoznom, hogy ez 

mindaddig becsült költség, amíg az összes számla nem áll rendelkezésünkre. Tehát azért szoros ez a 40 

napos határidő, mert ugye még jelenleg is elhangzott, hogy előzetesen azt becsültük, hogy 1700 tonna 

körüli zöldhulladékunk lesz. Abból az a 900, ami szerepel a táblázatban, az jelenleg bent a lerakóban 

lévő 900 tonna, aminek a leadása ezek után fog megtörténni, az nagyjából nettó 28 millió forint, de 

körülbelül 300 helyen van még lakosoknál bent lévő zöldhulladék. Tehát az 1700 tonna az nagyjából ki 

fog jönni. Épp azt számoltuk, hogy majdnem, hogy százezres nagyságú tévedéssel tudtuk ezt a becsült 
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költséget úgy látszik megállapítani, tehát azt gondolom, hogy a felmérés az jó volt. Az, hogy mit tudunk 

ebből majd, mit kapunk támogatásként meg, az majd egy másik kérdés lesz. Annyit még gyorsan 

elmondanék, hogy a 40 napos határidőt tartanunk kell, mert jogvesztő, de újra megnyitják a pályázatot, 

ha nem sikerül a védekezést addig lezárni, és újra be lehet adni egy másik pályázatot. 

 

Balogh Csaba: Nagyon szépen köszönöm. Még két kérdés volt ugye, ami nem lett megválaszolva. 

Amihez hogyha lehet, akkor én Kovács Krisztát is kérném, hogy erősítse meg azt, hogy jól gondolom-

e: “2013-ban nem volt gond az árvíz kapcsán”, hát azért megjegyezném, hogy akkor nem ez a 

költségvetési rendelet volt. Pont ez a probléma, hogy a 200 ezer forintos korlátozás akadályozza azt, 

hogy a polgármester egyszerűen elintézze ezeket a dolgokat. Korábban Markó úrnak 16 millió forintig 

volt szabadon felhasználható rendelkezése, ráadásul ott napi korlát, célfelhasználás, semmi ilyesmi 

korlátozás nem volt. A másik pedig, hogy miért nem intézi simán a Hulladékgazdálkodási Kft., bent volt 

az ügyvezető is, és megbeszéltük azt, hogy igazából persze, ők intézik nagyon szívesen, de nekik is 

szükségük van a fedezetre, és a fedezetet, azt nem tudjuk egyébként biztosítani akkor, hogyha 200.000 

forintos napi összegeket tudok adni. Kérem a Kovács Krisztinát, hátha a hivatal nevében... Nem tudnál 

mást hozzátenni? Jó, akkor csak bólogat igazából. Remélem, ez így meggyőző... Akkor megadom a szót 

az osztályvezetőknek. 

 

Kovács Krisztina: Igazából csak az jutott az eszembe, hogy attól, hogy a feladatot elvégeztetjük, az sem 

annyira szabályos, hogyha nincsen rá lehetőségünk, hogy megrendeljük, mert egy szóbeli megrendelést 

nem lehet már 200.000, - Forint felett elvégezni, és ha nem tudjuk ezt írásban dokumentálni, és nem 

tudjuk, mert nincs rá felhatalmazás, nem várható el egyetlen egy vállalkozástól sem, hogy ezeket a 

munkákat elvégezze. Nem lehet utólag majd valamikor bejelenteni, hogy 30-40-50 millió forintra 

adtunk megrendelést szóban, mert hogy nincs rá lehetőség. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen! Megadom a szót Fülöp úrnak. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. Arra hívnám fel a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a hétfői 

előterjesztés, az teljes mértékben szabálytalan volt a maga nemében, mert, hogy kedden, mikor így 

körülnéztem, hogy mi a helyzet és láttam, hogy nem sok hajlandóság van a szabályos működésre, akkor 

kénytelen voltam kedden összefoglalni azt, hogy hogyan is működik ez a dolog. A Havaria-kerethez 

kapcsolódó speciális szabályok arról szólnak, hogy úgy a kötelezettségvállalás, mint a beszerzési 

szabályok alól mentesítés bizonyos sürgős esetekben. Hozzáteszem, a költségvetési rendeletbe 

betervezett módosítás, az számomra kognitív disszonancia. Magyar szóval megfogalmazva: marhaság, 

ugyanis, ha a költségvetési rendeletbe beletennénk azt, hogy vis maior esetben a polgármester 

korlátlanul intézkedhet, akkor mi a fenének van utána a második példányban egy 78 milliós emelés. Ez, 

így egyfelől elég furán néz ki, a másik, hogy a költségvetési rendeletbe vetett korlátlan intézkedés, az 

égvilágon semmit nem ér, hogyha egyébként a beszerzési szabályok alól való mentesítést a Havaria- 

keret révén nem adjuk meg. Tehát teljes értelmetlenség összekapcsolni a költségvetési rendelettel. A 

költségvetési rendeletben megfelelő módon van benne a költségvetési rendelet korlátozása alól való 

felmentés, a Havaria-keret szabályai szerinti esetekre. A Havaria-keret szerinti eset, a Havaria -keret 

szerinti eljárás pedig az, hogy a sürgős munkákat, amire nincs idő, és teljesen normális, hogy adott 

esetben egy veszélyhelyzet felszámolásakor nincs idő arra, hogy a beszerzési szabályzatnak megfelelő 

eljárást lebonyolítsuk, nincs idő arra, hogy a kötelezettségvállalásra akár bizottságtól, akár testülettől 

felhatalmazást kérjünk, ez teljesen normális, ezért jött létre, ezért javasoltam létrehozni a Havaria-

keretet. Teljesen normálisan legyen a polgármesternek egy olyan kerete, amelyik az elsődleges 

védekezési munkát fedezetéül szolgál. Természetesen ez a keret, lehet ezen vitatkozni, hogy most 

megfelelő az 5 millió vagy nem megfelelő. Első körben, amikor ezt létrehoztuk, akkor megfelelőnek 

tűnt, és senki nem mondta, hogy nem ennyi. Oké, lépjünk ezen túl. Az első ötmillió forintnak a 

felhasználása sem történt meg. Ugye itt a 2,9 millió, elnézést, most megkérem, hogy beszéljek egy kicsit 

hosszabban, mert... 

 

Balogh Csaba: Az a baj, hogy eltért a tárgytól nagyon, úgyhogy most kérem, hogy szorítkozzon a 

tárgyra. 
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Fülöp Zoltán: Jó, akkor azt kell mondjam, hogy nem ez a módja, a határozati szöveg értelmezhetetlen 

és semmi értelme. A Havaria-keret nem így működik. Annak nem látom akadályát, hogy a Havaria-

keret szabályai szerinti, azaz a beszerzési szabályzat és a költségvetési kötelezettségválság korlát alól 

egységesen felmentést adó Havaria-keret szerinti felhasználásra a Képviselő-testülettől a polgármester 

úr egy adott összegben felhatalmazást kérjen, ez jelen pillanatban a módosított, tegnap délután kiküldött, 

és egyébként senkivel nem tudatott módosítás szerint, hogyha az ember nem böngészi, akkor nem veszi 

észre. Ennyit az átláthatóságról, amit ez annyira hiányol, és amit képviselünk. 

 

Balogh Csaba: Megint eltért a témától, úgyhogy most már megvonom a szót, szedje össze a gondolatait. 

 

Fülöp Zoltán: Polgármester úr! Beszéljen, amennyit akar. 

 

Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 

 

Hlavács Judit: Igen, engem is egy kicsit maga a határozati javaslat az, amivel kapcsolatban kérdéseim 

vannak. Ugye a Havaria-keretről rendelkezés, az ugye a költségvetési rendeletben van, ezt kérdezem a 

jegyző úrtól. És akkor lehet egy önkormányzati határozattal módosítani a keretnek az összegét 78 millió 

forintra. Tehát, hogy ez így rendben van-e? Én azt gondolom, hogy igen. Egyébként abban az esetben, 

amikor egy ilyen vihar csapott le a városra, akkor az ötmillió forintos keret nem elegendő. És ha egyszer 

rosszul döntöttünk és van alkalmunk kijavítani, akkor lássuk be és javítsuk ki. Én nem szeretnék másik 

előterjesztésekről és másik napokról vitatkozni, most már akkor nekem is kifogy a két percem, vagy a 

három, hanem csak erről. Tehát, hogy most hozzunk egy olyan határozatot, ami alapján a polgármester 

úr el tud járni ebben az ügyben, ebben az elég konkrét 64 millió forintnyi aláírásra váró összegben. 

Nyilvánvalóan nem alkalmas az, hogy van egy ötmilliós keret, amit újra és újra föltöltögetünk, mert a 

költségvetés nem úgy van, hogy van egy sor, ami 5 millió forint, és ha elfogy, akkor újra ötmillió forint. 

Tehát nem maradhat ötmillió forintos a sor, hogyha elfogy, ha utána egy újabb ötmilliót hozzáteszünk, 

akkor ezen a soron tíz lesz, ha egy újabb ötöt, akkor tizenöt, tehát hogy ezt nem lehet úgy csinálni, hogy 

a költségvetésben egy 5 milliós sor van, és ha az elfogy, akkor újratöltjük és mégsem változik meg a 

szám a végén. Vagy rosszul gondolom? 

 

Fülöp Zoltán: Rosszul. 

 

Hlavács Judit: Hát szerintem, bocsánat, ha egy költségvetési sorról elfogy a pénz, akkor nem tudunk 

úgy odatenni, hogy azon a soron, a végén ne legyen több pénz. Tehát ez szerintem... de Kriszta kérlek! 

 

Balogh Csaba: Megadom a szót az osztályvezetőnek tisztázásra.  

 

Kovács Krisztina: Én azt gondolom, hogy ez a Havaria-keretes határozat arról szól, ez nem erről, hogy 

egy sort folyamatosan feltöltünk és ott nagyobb összeg lesz, hanem ez egy keretet biztosít arra a hirtelen 

felmerülő feladatokra, hogyha ott elfogyott a pénz, és elszámolt a testület felé a Polgármester úr, akkor 

újra fel lehet tölteni, újra szabadon áll egy 5 milliós keret. Ez a Havaria-keret. Viszont a táblázat, amit 

csatoltunk az előterjesztés mellé, egyértelműen látható belőle, hogy sokkal nagyobb összeg az, amire 

szükség van és hogyha ezt ötmilliónként szeretnénk jóváhagyni, hát gyakorlatilag minden nap üléseznie 

kell a testületnek, másrészt itt vannak felsorolva a cégekkel azok az aláírásra váró szerződések, amit 

meg jóvá lehetne hagyni, hogy ezekre felhatalmazást adni a polgármesternek, hogy tovább tudjunk 

haladni a feladatellátásban. Ezek egy élő, megbeszélt feladatok a létező cégekkel, létező összegekre 

szól. Nem tudom, hogy ennek mi lehet az akadálya, hogy ennyire nehézkesebb legyen ez a védekezési 

munkálat. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen. Megadom a szót jegyző úrnak. 

 

dr. Szinay József: Köszönöm szépen. Alpolgármester úrral néhány nappal ezelőtt beszéltünk erről az 

előterjesztésről, és én megértettem azt, amit az alpolgármester úr képviselt ebben a tekintetben. Az ő 

véleménye az volt, hogy a Havaria-keret az gyakorlatilag néhány napig van életben, amíg a havaria 

fennáll, tehát amikor hirtelen cselekedni kell, de azt követően, amikor már látjuk azt, hogy konkrétan - 
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nevezzük egyben zöldügyekben - már tudjuk, hogy mi a megoldás. Itt harmincvalahány millió 

útépítésben tudjuk, hogy milyen károk születtek, illetve járdaépítésben és minden más egyébben tudjuk, 

hogy milyen más egyéb károk keletkeztek, akkor nem a Havaria-keretből szükséges felhasználni, hanem 

a költségvetésben biztosított adott területen meglévő pénzeket, és akkor erre kaphatna, vagy kapjon a 

polgármester úr felhatalmazást, nem a Havaria-keretből megy 30 millió erre, 15 meg arra, meg 15 meg 

amarra, hanem a költségvetésben meghatározott, különböző sorokon elhelyezett összegekből kapjon 

polgármester úr felhatalmazást, ami önmagában, végeredményben a szent cél érdekében, mégpedig az 

a szent cél ebben a tekintetben, hogy október 13-án be adni a pályázatot normálisan és nagy 

biztonsággal, akkor ez is jó lehet, de az volt a szakembereknek a véleménye, hogy ez nagyon jelentős 

pénzügyi adminisztrációt róna a hivatalra. Itt a keretek közötti játék, illetve amikor megkapja a 

költségvetéstől a támogatást, ezt a Vis maior támogatást az Önkormányzat, akkor nagy nehézségeket 

jelentene, vagy adminisztrációs nehézségeket jelentene ezeknek a soroknak a visszapótlása és más 

egyéb. Azért próbálkoztam én így, hogy az alpolgármester úr által felvetetteket, illetve a korábbi 

álláspontunkat egy kicsit vegyítve, egy ilyen kompromisszumos megoldást tárnánk a testület elé. 

Köszönöm szépen. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen. Megadom a szót Fülöp úrnak. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jegyző úr kiegészítését. Az a probléma, hogy ez 

a történet, ahogy így van, ez most jelen pillanatban szabálytalan. Ugye a Havaria-kerethez kapcsolódó 

szabályok, tehát még egyszer felmentést adnak a költségvetési korlátozás alól és felmentést adnak a 

beszerzési szabályok alól. Ez a lényeg benne. A sürgős lépésekre beszerzést ad a szabályzatok alól, 

ezáltal erre nincs biztosítva az átláthatóság. Amikor már nem sürgős, húha, húha, húha, húha, 

szaladjunk, akkor próbáljunk meg visszatérni a normál útra, amikor látjuk, hogy erre a feladatra ennyi 

kell, arra a feladatra, ennyi kell, akkor azt próbáljuk meg minél inkább a normál úton csinálni. Ha 

polgármester úr azt mondja, hogy ebben a kérdésben nem annyira fontos az átláthatóság, akkor még az 

is lehet, hogy meggyőzhető vagyok. Az, hogy mire való a Havaria-keret, a Havaria-keret az arra való, 

hogy a következő testületi ülésig tudjon a polgármester önállóan lépni. Felolvasom. A keret terhére 

történő felhasználásokról a polgármester a következő testületi ülésen tételesen beszámol, ugye ez 

hiányzott hétfőre, majd a beszámoló ismeretében a Képviselő-testület a keret újrafeltöltéséről 

gondoskodik. Nyilván a bemutatott anyag alapján és hogyha most itt az a mondás, hogy 

tehermentesítsük a hivatalt és elfogadjuk azt, hogy itt az átláthatóság sérül, akkor lehet azt mondani, 

hogy nem 78 millióval, hanem hatvanvalamennyivel feltöltjük a keretet. Ez fel fog használódni. Ennek 

a felhasználásáról megint csak be kell számolni a testületnek. Utána a békeidőre azt mondjuk, hogy öt 

vagy tízmilliós keretet határozunk meg, ez nem feltöltés, ez keretmeghatározás. Jó? Tehát értsük jól, 

hogy itt nem feltöltés, vagy keretmeghatározásról beszélünk, ezért a határozatban szereplő kitétel, 

próbálom pontosan idézni. A Havaria-keretet 2020. évben 78 millió forint keretösszegben határozza 

meg. Ja, bocsánat, elnézést, akkor ez így jó, akkor… Nem, nem, tehát az, hogy 2020. évben ez így 

semmiképpen nem jó. Most aktuálisan tudjuk meghatározni, igen. Tehát ez a probléma, hogy most 

aktuálisan tudjuk meghatározni 64 millióra, utána ez el fog fogyni. Tehát, hogyha ezeket kivesszük 

belőle, kifizetjük belőle, ez el fog fogyni. Elszámolás után újabb keretet kell meghatározni. Maga a 

havaria keret szabályozás nem határoz meg összeget. Azt a Képviselő-testület dönti el, hogy jó, oké, 

elszámoltunk, lement nullára, föltöltjük, vagy lement ezer forintra, vagy tízezer, vagy tízmillió teljesen 

mindegy, a következőkben ennyi lesz. Jó? Kérem. Tehát az a cél, hogy egyrészt ne legyen béna kacsa 

az Önkormányzat, másrészt pedig tartsuk meg amennyire lehet, az átláthatósági szabályokat! 

Köszönöm! 

 

Balogh Csaba: Megadom a szót jegyző úrnak. 

 

dr. Szinay József: Köszönöm szépen. Akkor itt én akkor csatlakoznék ahhoz, hogy itt egész pontosan 

arra kérném én a Képviselő-testületet, hogy mégis csak az eredeti előterjesztés legyen ezzel a 

kiegészítéssel elfogadva, hogy nem 2020. évben, hanem akkor augusztus, vagy mi van, most, 

szeptember 16-áig kérjük ezt a 78 millió forintot, illetve a táblázatban meghatározott 64 millió forintot 

esetlegesen azzal, hogy nyilván ez elfogyni látszik és ez már nagyon korán be fog úgymond következni, 

mert ez el fog fogyni gyakorlatilag a rendes testületi ülésig, a rendes testületi ülésig kérünk egy újabb 
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szükséges mennyiségű pénzt a Képviselő-testülettől ezzel a felhatalmazásokkal, hogy a polgármester úr 

beszerzési szabályzat alól, meg rendelet alól mentesen, meg a költségvetési béklyó alatt lévő 

szabályozástól mentesen, szabadon tegye meg a kötelezettségvállalásait, illetve itt csak egy 

visszacsatolás, hogy az átláthatóság sérülését én itt abszolút nem látom megvalósulni, hiszen annál 

átláthatóbb, mint egy forintra, fillérre, köbméterre és súlyjegyek alapján, meg a személyi erő 

ráfordításoknak a percre bontásával, név szerinti felsorolásával. Ennél átláthatóbb dolgot, mint ami lesz 

majd a vis maior-pályázat, annál átláthatóbb dolgot per momentán nem nagyon tudok elképzelni, de 

még igaz, nincs sok tapasztalatom az életben ebben a tekintetben. Tehát én azt javaslom, hogy ebben a 

kompromisszumos megoldással én kérem, hogy így fogadja el a Képviselő-testület, de Kriszta ingatja a 

fejét, úgyhogy kérem polgármester úrnak, hogy hadd mondja el a Kriszta, hogy mi lenne evvel a 

problémával. 

 

Balogh Csaba: Természetesen megadom a szót. 

 

Kovács Krisztina: Elnézést kérek, próbálok alpolgármester úrral kommunikálni, hogyha ő volt elvileg 

az, aki érdemben is hozzászólt az előző erőterjesztésünkhöz, ami tény és való, hogy nem volt szerencsés, 

igyekeztünk a mai ülésre korrigálni, viszont én azt gondolom, hogy mivel az előző testületi döntés 

alapján 5 millió forint volt a keret, aminek bizonyos szabályai vannak a felhasznált testület felé 

elszámolunk, újra fel lehet tölteni, és mivel mi itt módosítást kezdeményeztünk és nem azt mondtuk, 

hogy az elfogyott és kész, akkor mostantól ennyi legyen. Azért lenne célszerű a már felhasznált keret és 

az aláírásra várókkal meghatározni ezt a sort, mert akkor mi lesz a 3 millió forintos eddig felhasznált 

sorral. Mindenképpen az aláírásra váró és a már aláírtakat kellene összevonni és azt meghatározni 

keretösszegnek. 78 millió az úgy született, hogy az a becsült érték volt, hogy a teljes védekezési feladat 

ellátására szerettük volna a felhatalmazást. Durván 9-10 millió körül van az útépítés, járdaépítés és 

egyéb ingatlanhoz kötődő költség, hogyha azt most levesszük belőle, akkor az többé-kevésbé helytálló 

lehet. És akkor azt majd a külön szabályok szerint külön szerződéseket hozunk be jóváhagyatni. Szilárd 

burkolatú út és az ingatlan, tehát ami már a listában szerepel, például a neveleki zúzottkővel való 

rendezés, az ott van a felsorolt feladatok között aláírásra váró szerződés. Amit én említettem, az a 8-9-

10 milliós keretösszeg, arra még nincsen konkrét ajánlatunk, tehát azt nem is szerepeltettük az aláírásra 

váróban. Nincs partner, nincs semmi pontos összeg. Később is az lesz, hogy visszanyittatjuk a rendszert, 

és akkor fogunk tudni elszámolni vele, vagy pályáztatni rá. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen. Megadom a szót Hlavács Juditnak. 

 

Hlavács Judit: Igen, én konkrétan azt szerettem volna javasolni, hogy akkor úgy legyen módosítva a 

határozati javaslat, hogy 2020. szeptember 28-ig, 78 millió forint keresztösszegben határozza meg. Én 

akár hozzátenném, ha szeretnék, hogy a szeptember 28-i testületi ülésen a polgármester tételesen 

elszámol azzal, hogy hogy áll. 

 

Fülöp Zoltán: De ez így nem lesz jó.  

 

Hlavács Judit: De akkor mit kell tenni? Azt mondtad, hogy 2020. év, az nem jó. 

 

Fülöp Zoltán: Igen, mert nem kell bele dátum. 

 

Balogh Csaba: Megadom a szót Fülöp Zoltánnak.  

 

Fülöp Zoltán: Tehát úgy működik a Havaria-keret, hogy megadunk egy limitet. Ezen limit alatt eddig a 

limitig mindenfajta egyéb adminisztratív kötöttségtől mentesen és átláthatósági szabályok, kötelezőségi 

szabályok, tehát mindentől mentesen. A polgármester nyilván megfelelő felelősséggel ezeket az 

intézkedéseket megteheti eddig a keretösszegig. Ez a keretösszeg nyilván el fog fogyni. Elszámol vele, 

majd a testület úgy dönt, ami az elszámolást követően, és a következőkben még esetleg látható ennyi 

feladat, vagy annyi feladat, akkor annyira tölti föl, vagy egy békeidős ötmilliót ad, vagy egy békeidős 

tízmilliót, most tök mindegy. De a lényeg az, hogy a dolog úgy működik, hogy ez egy szabályok alóli 

mentesítés. Ez nem egy olyan külön költségvetési sor, amiről költünk. A szabályok alóli mentesítésnek 
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pedig nincsen határideje, összegkerete van. Jó. És mindig a következő ülésig szól a felhasználás, a 

felhasználással el kell számolni a következő ülésen. Ez nagyon fontos. 

 

Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak.  

 

Hlavács Judit: Bocsánat, te is voltál úgy üléslevezető elnök, hogy volt egy ülés csütörtök vagy szerda 

éjjel vagy este, éjjelig, csütörtök estétől éjjelig, aztán utána pénteken is volt, meg hétfőn is. Tehát öt 

munkanap alatt volt négy darab ülés. Nem lehet ezzel elszámolni szerintem így, de ne feltételezzük, 

hogy mindennap ülést fogunk tartani, de mondjuk azt mondom, hogy azért úgyis van elég dolog, ha 

ezzel a rendes üléseken számol el a polgármester, az egy vállalható dolog lenne. Ha meg számonkérjük, 

hogy miért nem számolt el keddtől péntekig. Jogunk van hozzá, csak életszerűtlen. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen, megadom a szót jegyző úrnak. 

 

dr. Szinay József: Köszönöm szépen a szót. Itt a 28-i testületi ülésig történő eseményekről szeretnék 

beszélni, tehát 28-án a polgármester úr elszámol az addig felhasználtakkal, de azért ez az elszámolás 

nem olyan lesz, hogy gyakorlatilag akkor még nem fogjuk tudni produkálni azt a minőségi elszámolást, 

amit majd három hét múlva, amúgy három hét múlva, vagy két és fél hét múlva várnak tőlünk. Jó, csak 

akkor az egyértelmű, jó. Tehát az, hogy ez szerződés, pipa, ennyi pipa, oké. Hogyha az a lényeg, hogy 

doktori disszertációval kellene. Oké, rendben. Köszönöm szépen, akkor csak ennyi. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen. Megadom a szót Szilágyi úrnak. 

 

Szilágyi László: Köszönöm szépen, én is ezt akartam mondani. Tehát, hogy itt az előterjesztésben a 

táblázat, de szerintem simán hozzá lehetett volna csatolni XY egyéni vállalkozói kft.-nek a szerződését, 

és akkor az az átláthatóságot sokkal jobban prezentálná. Lehet nevetni, de ez a lényege egyébként, 

hogyha bármilyen szerződést be akarok hozni a testület elé, akkor nekem minimum kötelező csatolnom 

a szerződést az elszámolás és az átláthatóság tekintetében. Továbbá megjegyezném, hogy a jegyző azt 

mondta, hogy a felsorolta, hogy bizonyos dolgok jól elszámoltak a vis maiorban. Ez miért nem került 

bele például egyébként megint csak az előterjesztésbe? Az, hogy ki hány munkaórát, ezeket nyugodtan 

fel lehet tenni, és akkor az átláthatóságot megint csak erősíti. Nem említette meg senki se, de szeretném, 

hogy ha a nézők is tudnák, illetve a gödi lakosok, hogy a vis maior támogatás úgy szól, hogy az elismert 

költségek 70 százaléka adható a támogatás mértéke. Tehát 30 százalék önerőt mindenféleképpen 

biztosítanunk kell, és valószínűleg lesznek olyan költségek, mint például a gépjármű tekintetében, amit 

nem fog elismerni a Belügyminisztérium. Elhangzott itt a Kovács Krisztina a pénzügyi osztályvezetőtől, 

és ahogy fel is tettem volna ezt a kérdést, hogy akkor a Havaria-keretből mennyi fogyott eddig, ezek 

szerint akkor 3 millió forint. Körülbelül 3 millió forintot fogyott el eddig, de mégis 78 millióra akarjuk 

emeltetni. Miközben még az 5 millió se fogyott el. Be kell hozni, be kell hozni testületi ülésre úgy a 

szerződéseket és akkor mindenki fogja látni azt, hogy az a bizonyos ágdarálás, szállítás, az pontosan 

miből származott egyébként, hogy az hány tonna volt, mert a jegyzőkönyv, ami volt ugye felmérve abba 

1750 tonna van most már 900 tonnáról beszélgetünk, aztán lehet, hogy két hét múlva meg már 3000 

tonnánál fogunk járni. Köszönöm szépen! 

 

Balogh Csaba: Úgy látom, hogy nagyon sok mindenkit megihletett Szilágyi úr, de én akkor úgy 

haladnék, hogy előbb, akinek még nem volt lehetősége hozzászólni, és bízom benne, hogy minél 

gyorsabban le tudjuk zárni ezt az első napirendi pontot, mert már másfél órája arról beszélünk, hogy a 

havaria eseményt hogyan tudjuk helyreállítani. Megadom hát a szót Lőrincz Lászlónak. 

 

Lőrincz László: Köszönöm szépen! Sok minden felmerült, pro- kontra érv, módosítás, kisebb-nagyobb 

táblázatokba való módosítások, ugye a táblázatoknál, most itt Szilágyi úr említette, hogy van egy összeg, 

van egy tevékenység, meg van hozzá egy vállalkozó, hogy ez számára nem kielégítő. Nekem egy olyan 

álláspontom van a dologban. Itt egy rendkívüli testületi ülésre beadtunk kérelmet a polgármester 

úrhoz… 

 

Balogh Csaba: Ne térjen el a témától Lőrincz úr. 
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Lőrincz László: A témához tartozik, mivel, hogy azt ugye öt napon belül össze kell hívnia a polgármester 

úrnak. 

 

Balogh Csaba: Nem tartozik a témához. 

 

Lőrincz László: Öt nap pontosan rendelkezésre áll arra, hogy pontosan a hivatal, illetve azok a 

képviselők, akik jártasak… 

 

Balogh Csaba: Napirend előterjesztéséről beszél, amikor a napirendnek a témája konkrétan a Havaria... 

Bocsánat, de az én értelmezésemben nem az. Kérjen újra szót, és szedje össze a gondolatait. Köszönöm 

szépen! Megadom a szót Markó úrnak. 

 

Markó József: Óvatos leszek, hogy mit mondok. Nagyon figyelnem kell. Egy egyszerű kérdésemre 

valahol az anyagban olvastam, hogy a pályázó, akkor pályázhat sikerrel, ha a saját forrásaiból nem tudja 

biztosítani a probléma megoldását. Tehát erre kérnék felvilágosítást, hogy a város, ha nem is kőgazdag, 

de nem volt szegény. Tehát, hogy ez a paraméter hogyan érvényesül. Vizsgálják-e ezt egyáltalán, hogy 

van-e saját pénzünk vagy nem, mert ha igen, akkor valószínűleg nem fognak adni egy fillért se. 

 

Balogh Csaba: Ezzel most Markó úr azt szeretné mondani, hogy inkább ne is adjuk be a pályázatot? 

 

Markó József: Ezt, hogy gondolja? Én föltettem egy kérdést, egy konkrét kérdést, amire lehet válaszolni. 

Hogy én mit gondolok, azt ön honnan tudja? 

 

Balogh Csaba: A szavaiból engedett erre következtetni. 

 

Markó József: Ne következtessen, mert hibásan tetszik eljárni. 

 

Balogh Csaba: Tehát kire kíváncsi, hogy ki vizsgálja meg? 

 

Markó József: Nem, én arra vagyok kíváncsi, hogy ezt a paramétert tudjuk-e, illetve van-e álláspontunk 

ezzel kapcsolatban. Tudunk-e arról, hogy van egy ilyen pont ebben a pályázati kiírásban, ha tudunk és 

tudjuk, hogy itt nincs semmi gond, akkor semmi gond. Tehát ezt csak valaki meg tudja válaszolni. Nem 

muszáj mindent polgármester úrnak megválaszolni. 

 

Balogh Csaba: De a pályázat bírálójának kell igazából ezt meghatároznia. 

 

Markó József: De ez egy kiírt paraméter? Igen. Vagyunk erre fölkészülve, hogyha valaki fölteszi a 

kérdést, van-e erre saját pénzetek. Mit mondunk erre? Nincs? Van? 

 

Balogh Csaba: Tehát az, hogy a pályázaton megnyerjük-e ezt a pénzt, akkor igazából hogyan 

befolyásolja a határozatot? Hogy most egyébként a feladat, az viszont adott. Ezt fejtse ki! 

 

Markó József: Kérdezhetek öntől, vagy a szakembereitől, tessék arra válaszolni, amit kérdeztem. Hogy 

ön mit gondol, az engem abszolút nem érdekel. 

 

Balogh Csaba: Akkor megadom az ügyrendi szót Vajda Viktóriának. 

 

Vajda Viktória: Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a napirend a Havaria-kerethez kapcsolódik, nem 

a vis maior-pályázathoz. Úgyhogy térjünk vissza a Havaria-kerethez. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen. Megadom a szót jegyző úrnak. Bocsánat, de nem adtam szót. Jegyző 

úrnak adtam szót az előbb, de látom, hogy ügyrendi hozzászólni valója van Fülöp Zoltánnak, úgyhogy 

megadom neki a lehetőséget. 
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Fülöp Zoltán: A szavazás előtt konkrét szövegszerű módosító javaslatot szeretnék tenni. Úgyhogy 

kérem, hogy ha szabad, mielőtt megtörténik a szavazás a módisítást hadd tegyem meg. 

 

Balogh Csaba: Nem teszi meg most esetleg a módisító javaslatot, hogy ha valakit végül is inspirál, hogy 

“ja, akkor viszont ezt tenné ő is hozzá”, akkor megtehesse? Jó, rendben. Bocsánat. Megadom tehát a 

szót jegyző úrnak. 

 

dr. Szinay József: Köszönöm szépen. Elvileg a Szilágyi úr felvetésére szerettem volna válaszolni, azt 

meg is teszem, hogy amikor itt néhány perccel ezelőtt nagy konszenzussal az a kérésem elfogadásnak 

látszott, hogy amikor 28-án a polgármester úrnak el kell számolni, akkor ne azonos szintű elszámolást 

kelljen megtenni, mint ami a pályázat benyújtását október 13-ra rendeli, hiszen nem véletlenül van az a 

jogszabályban, illetve ebben a metodikában, hogy 40 nap áll rendelkezésre az Önkormányzatnak arra, 

hogy megtegye az eljáró Kincstár és Belügyminisztériumunk felé a teljes körű elszámolást, illetve a 

pályázatot tulajdonképpen be tudja nyújtani. Tehát nem véletlenül van a negyven nap, tehát negyven 

napra van szükség. Hét nap múlva, vagy nyolc nap múlva, amikor lesz a 28-ai testület ülés, akkor 

hétfőtől egy hétre, akkor azért javasoltam és kértem azt, hogy egy egyszerű elszámolásról legyen szó. 

Alpolgármester úr ebben teljes mértékben egyetértett, úgy tűnt, hogy mindenki beírjuk, hogy megkötötte 

ez a szerződés pipa, ne kelljen elszámolni azzal, hogy hány óra, hány ember, hány kiló, hány köbméter 

és hány méter stb. Tehát eredetileg ezt szerettem volna mondani. A Markó úr által föltett kérdések, hogy 

igen, általánosságban a vis maior-pályázatok arra vonatkoznak, hogy olyan települések vehetik igénybe, 

ahol a vis maior a pénz elfogyását jelenti egy adott feladatra. Ugyanakkor a vis maiornak van egy másik 

része is, ami az ilyen természeti csapások és a többi elhárítására biztosítanak fedezetet a megfelelő 

önkormányzat részére. Az itt eljáró Kincstár, illetve Belügyminisztérium képviselői nem zárták ki ezt, 

hogy mi itt ne indulhassunk el az a pályázaton, merthogy nem kőgazdag, de azért elég jó szituációs város 

vagyunk. Biztatást kaptunk arra, hogy ez a mennyiség, illetve ez az összeg, illetve ez a feladat pozitív 

elbírálást nyerhet. Persze igazából nem tudjuk, hogy mi lesz a végeredmény. Köszönöm szépen! 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen! Megadom a szót Lőrincz Lászlónak. 

 

Lőrincz László: Köszönöm szépen! Befejezném az előző mondatomat. Javaslom, hogy az előterjesztő a 

következő ülésre javítsa ki azokat a hibákat vagy azokat a kéréseket, kérdéseket az előterjesztésben, 

amik most felmerültek, és egy kijavított, egyeztetett anyagot hozzon vissza elfogadásra a testület 

számára. Köszönöm. 

 

Balogh Csaba: Fel tudja sorolni, hogy melyek azok a kifogások, amiket még mindig legitimnek tart? 

 

Lőrincz László: A jegyzőkönyvben szerintem elhangzott körülbelül 20, polgármester úr tud olvasni, 

olvassa vissza onnan. Köszönöm. 

 

Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 

 

Hlavács Judit: Igen, ugye arról van szó, hogy volt egy nagy vihar, három héttel ezelőtt lassan. Egy 

ötmillió forintos keretet határoztunk meg, amiből eddig fölhasznált a polgármester úr szűk hárommilliót. 

És itt van egy táblázatunk a maradék 64-ről, illetve osztályvezető asszony említett további 9-10-et. 

Jegyző úr pedig előterjesztette azt a hetvennyolcat, amit a hivatal szükségesnek lát. Vannak aláírásra 

váró szerződések, amit a polgármester úr nem írhat alá képviselő-testületi felhatalmazás nélkül. Én azt 

gondolom, hogy itt húzhatjuk az időt, meg húzhatjuk azt, hogy majd mikorra lesz elhárítva, és várhatjuk 

majd azt, hogy ebből mennyi remek lakossági panasz érkezik be. De mégis arról van szó, hogy ez az 

előterjesztés, amit a jegyző úr és a hivatal adott be ahhoz, hogy el tudják látni azt a feladatot, ami az ő 

dolguk, hogy elhárítsák a károkat a vihar után, ezt lehetővé tegye a Képviselő-testület. Én azt gondolom, 

hogy beszélgethetünk arról, hogy vajon 78 vagy 68 vagy esetleg pont 99, mert azt látjuk indokoltnak, 

de ne vitassuk már a hivatalnak azt a kérését, hogy ők akkor tudják ellátni azt a feladatot, amit az 

Önkormányzat rájuk bízott és a gödi lakosok elvárnak tőlük, hogyha lehetővé tesszük a 

polgármesternek, hogy aláírjon szerződéseket. Kicsit távol vezetne az, hogy hova kéne ezeknek a 

szerződéseknek fölkerülnie, vagy bármi ahhoz, hogy igazán átlátható legyen. Ezt most inkább nem is 
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feszegetem, mert nem szeretném az időt húzni. Kíváncsi lennék a konkrét szövegszerű módosítóra, hogy 

akkor hogyan legyen. És azt gondolom, hogy tegyük már lehetővé, akik azért mégiscsak a döntés 

felelősségét fölvállaltuk akkor, amikor jelöltettük magunkat képviselőnek, aztán meg esküt tettünk, 

hogy akkor a hivatal hadd dolgozzon már azon, hogy elhárítsa a károkat, beadja a pályázatot, vagy 

bármi, ami itt a dolog. Egyébként az a véleményem, hogy fel kell oszlatni a testületet. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen! Megadom a szót az osztályvezetőknek. 

 

Kovács Krisztina: Köszönöm szépen! Én igazából azt hiszem, hogy két dolgot szeretnék mondani. Az 

egyik a Szilágyi László képviselő úrnak a felvetésére, hogy szerződéseket szeretne látni, amiben pontos 

információk vannak. A legtöbb esetben még szerződés-tervezeteink sincsenek, hiszen az emberek 

önként és ingyen vállalták azt, hogy az utcákon kint lesznek és a védekezéssel kapcsolatos feladatokat 

ellátják, merthogy az Önkormányzat nem tud jelen pillanatban a helyi szabályozás miatt szerződéseket 

aláírni. Nem tudunk szerződés-tervezetet sem a képviselő testület elé tárni. Ez az egyik. A másik pedig, 

hogy azt gondolom, hogy az előterjesztés maga egy határozatnak a módosítására irányult. A határozat 

módosításához én nem ismerek olyan követelményrendszert, ahol meg van határozva, hogy mi az, amit 

pluszban be kell hozzá nyújtanom. Tehát igazából egy határozat módosítása számomra nem egzakt 

módon meghatározott. Elnézést kérek alpolgármester úrtól, hogy mi az, ami szükséges ahhoz, hogy ezt 

a határozatot módosítani lehessen. Számomra nincsen egzakt módon előírva, még akkor se, ha 

visszahallgatom a testület korábbi beszélgetését, mert a szerződés-tervezeteket nem tudok benyújtani 

hozzá, azt gondolom, hogy azt is azért mérlegelni kellene, hogy az emberek tényleg ingyen dolgoznak 

jelen pillanatban az utcákon, a védekezéssel kapcsolatban. De természetesen, ha ez az elvárás, 

igyekszünk majd ennek is megfelelni, de jó lenne, ha tudnánk, hogy mi az, amit pontosan ehhez akkor 

ismételten elő kell készíteni. Egyébként az elszámolással kapcsolatban, szerintem ez a táblázat is egy 

elszámolás addig, amíg nincs meghatározva, hogy ki mit tekint konkrét elszámolásnak. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen. Megadom a szót Vajda Viktóriának. 

 

Vajda Viktória: Köszönöm szépen. Én két dolgot szeretnék tisztázni fogalmi rendszer szinten. Az egyik 

az, hogy a havaria meddig tart. Véleményem szerint addig tart, ameddig el nem hárítjuk az összes azzal 

járó káreseményt. Tehát ameddig nincsen az összes gally összeszedve, az összes járda, ami föltört, 

megcsinálva, az összes kár, ami keletkezett maradéktalanul elhárítva. Tehát véleményem szerint, és 

ahogy így látom, a hivatal véleményem szerint és a havaria addig tart. A másik, amit szeretnék tisztázni, 

hogy azt gondolom, hogy nekünk képviselőként lehet véleményünk, lehet elolvasni az előterjesztéseket, 

lehet kritizálni az előterjesztéseket, de a hivatalt hagyni kell dolgozni, mivel ők a szakemberek, ők 

nyújtották elénk ezt az előterjesztést, akkor azt gondolom, hogy mindenki maradjon a saját kaptafájánál. 

Köszönöm. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen. Megadom a szót jegyző úrnak. 

 

dr. Szinay József: Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő-testület! Lőrincz Laci 

alpolgármester úr felvetésére szeretnék én annyit reflektálni, hogy nem véletlenül lett ez az előterjesztés 

már benyújtva jól, vagy kevésbé teljesen tökéletesen elmúlt hét, vagy e hét hétfőre rendkívül sürgős, 

hogy ezt itt ma döntést hozzunk. Úgyhogy én nem javaslom, és tisztelettel kérem, hogy a Képviselő-

testület hozza meg a döntését, mert ha ezt még jövő hét szerdáig, csütörtökig várunk, akkor ténylegesen 

veszélybe kerül a pályázat benyújtásának biztonságos megtétele, és ahogy már értem én, hogy vannak 

félelmek adott esetben, de szeretném újra megismételni azt az általam korábban elmondott, hogy annál 

transzparensebb anyagot, amit mi be fogunk nyújtani. Egész pontosan a Képviselő-testület be fog 

nyújtani október 13-án, az egy keddi nap lesz, tehát vélhetőleg hétfőn vagy pénteken lesz képviselő- 

testületi ülés, annál transzparensebb anyagot nehezen fogok tudni elképzelni. Tehát mindenki 

megnyugszik szerintem akkor, amikor látni fogja, hogy milyen tételek kerültek benyújtásra. Úgyhogy 

még egyszer azt kérem, hogy ma szülessen döntés ebben. Köszönöm szépen! 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen! Megadom a szót Szilágyi úrnak! 

 



1101 

 

Szilágyi László: Köszönöm szépen! Nekem olyan ellentmondások vannak egyébként, hogy az hangzik 

el egyébként, hogy szerződések még sok helyen nincsenek is elkészítve, mégis a táblázatban egyébként 

folyamatosan azt látom, hogy aláírásra vár, aláírásra vár, kifizetve, akkor most milyen szerződés 

nincsen, ami el van készítve. Megint csak egy másik. Ha én elkezdek egy munkát, akkor minimum 

egyébként, hogy a szerződést kettő-három héttel később legalább megküldöm a hivatalnak, tehát azt 

gondolom, hogy a legtöbben valószínűleg már szerződés-tervezetet megküldték, hogy milyen becsült 

munkával. Én furálom, de akkor itt a 66 millió-64 millió forintra miért van az felsorolva, hogy aláírásra 

vár a szerződés státusza. Tehát az én értelmezésem szerint, akkor mindenhol gyakorlatilag van 

szerződés. Szintén elhangzott egyébként, hogy szóban egyébként, tehát akkor legyen szerződés. Akkor 

fel kell úgymond kérni az adott vállalkozót, hogy a szerződés tervezetet küldje meg, és azt a testület elé 

kell hozni, és akkor kell erről szavazni. Kérdésem az lenne, hogy ugye megint csak, hogy a táblázatban 

ezek közül, akkor ezek szerint mi valósult meg és mi nem valósult meg. Továbbá az lenne még a 

kérdésem, hogy Dunakeszin is ez a vihar, ez kárt okozott. Egyeztettünk Dunakeszivel, ezzel 

kapcsolatosan, hogy ők milyen módon intézkednek, hogy járnak el, mert szerintem még attól is, hogyha 

egyébként nem vagyunk politikailag egy síkon, ettől függetlenül szerintem Dunakeszivel fel lehetett 

volna venni a kapcsolatot, és egyáltalán közösen akár a Belügyminisztérium felé jelezni ezeket a 

károkat. És az utolsó kérdésem pedig, hogy én teljesen úgy látom, hogy a polgármester úr nem akarja a 

szerződéseket a Képviselő-testület elé hozni. Köszönöm szépen. 

 

Balogh Csaba: Csak annyit hadd jegyezzek meg, mert azt hiszem, ez az én reszortom, hogy a kistérségen 

volt ez is téma, és igen, Dióssi Csaba kedvesen segítséget ajánlott és mondta is, hogy az ő vállalkozójuk 

az igen jutányos áron vállalta nekik a feladatokat. Nyilván nekik sokkal kisebb volt igazából a kár, mert 

az epicentrum mégiscsak Alsógöd volt. Nekik 2 millió forint körüli volt az összeg, amit el kellett erre 

költeni. Egészen más kihívásokkal küzdöttek, és végeredményben nem tudunk közösen együtt 

benyújtani pályázatot a Belügyminisztérium felé, mert az Önkormányzat a saját önkormányzat területén, 

közterületen esett károkra tudja benyújtani ezt a pályázatot. Megadom a szót Fülöp Zoltánnak. 

 

Vajda Viktória képviselő elhagyta az üléstermet.  

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. Az a kicsi elakadásom van, hogy úgy érzem, hogy néhányan itt 

közszurkálást folytatnak. Itt erről az előterjesztésről, tehát egy olyan előterjesztésről beszélgetünk, ami 

tegnap délután jött. Ez a módosítás tegnap délután jött be, ahelyett, hogy hétfőn már eleve kezdtünk 

volna beszélgetni. Ebben az előterjesztésben számos probléma van még mindig. Az eleje, azt gondolom, 

hogy most jelen körülmények között a felhasználás, ezt a 2, majdnem 3 millió forintot, ezt a tételes 

elszámolásnak, azt gondolom, hogy el lehet fogadni. Én mondjuk kicsit jobban örültem volna, ha csak 

minimális részletezés van, de nem érdekes. A későbbi tételek között van olyan tétel, ami számomra 

teljesen érthetetlen. A 900 tonna zöldhulladék elszállítása, osztályvezető asszony azt mondta, hogy 

nettó, én úgy tudom, hogy ez a, hogyha ezt leosztom, ez 31 ezer forint/tonna. Én úgy tudom, hogy azért 

ennél ez eddig legalábbis kevesebből ment. Mitől lett hirtelen ennyi? Az igazságügyi szakértőnek az 

igazságügyi szakértői vélemény elkészítésére való ajánlata, azt nyugodtan be lehetett volna hozni egy 

külön előterjesztésbe. Ez teljesen normális. Eddig is számos ilyen volt. Ez egy sürgős feladat. Abszolút 

nem az igazságügyi szakértő, ráadásul nem is, a beszerzési szabályzatban és kivétel vágóan van, 

nyugodtan be lehetett volna hozni tételesen is. Van benne probléma, úgy is mondhatnám, hogy semmi 

baja, csak a torka véres, akkor számszerűsítve az 5 millióból csaknem 3 millió került felhasználásra. 

Van még 2 millió szabad keret a felhasználási szabályok mentesítése alapján, ott 2 millió szabad keret 

van, 64 millió további felhatalmazásra van kérés. Ebből 2 millió van fedezve, tehát ez 62. Hogyha az a 

mondás van, hogy körülbelül 7-8-9-10 millió további védekezési, közvetlen védekezési költségre kell 

vagy kér felhatalmazást polgármester úr, az azt jelenti, hogy összesen nagyságrendileg egy 70-72 millió 

az, amit így a felhasználási szabályok alóli mentesítést kér. Még egyszer, a havaria-keret, az a 

felhasználási szabályok alóli mentesítésre szól. Semmi másról. Az, hogy a felhasználási szabályok alóli 

mentesítést lehessen elszámolni, azt a következő testületi ülésre, vagy a felhasználói 15 napon belül én 

azt gondolom, hogy ebben vitaképesek vagyunk. Azt javasolnám, hogy azt kérném egyébként, hogy a 

szavazás előtt mindenképpen legyen egy 10 perces szünet. Szeretnék a frakcióval egyeztetni. 

Köszönöm. 
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Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 

 

Hlavács Judit: Igen, én azt gondolom, hogy lehet most tételesen belemenni egy szerződésben, vagy nem 

elfogadni, vagy további pontosítást kérni az osztályvezetőktől, hogy akkor 900 vagy 1700 mennyi-

mennyi és pontosan hány forint a lerakói díj bruttó vagy nettó, csak a lerakói díj van benne, vagy esetleg 

más is. Itt most egy keretösszegről beszélünk, ami egy havaria elhárítására vonatkozik. Én azt mondom, 

hogy ilyen mélységben most nem érdemes belemenni, hanem amikor meglesz a konkrét szerződés, a 

konkrét elszámolás, akkor hívjuk tetemre a hivatalt, a polgármestert, vagy azt, akit tetemre kell hívni. 

Most pedig döntsünk arról, hogy végezhessék a dolgukat azok, akiknek végezniük kell a dolgukat. Ezt 

szerettem volna mondani azon kívül, hogy Szilágyi László egyébként mondjon le! 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen! Megadom a szót jegyző úrnak. 

 

Vajda Viktória képviselő visszatért az ülésterembe. 

 

dr. Szinay József: Köszönöm! Én is Szilágyi képviselő úr által felvetettekre szeretnék reflektálni 

annyiban, hogy említetted, hogy Te úgy látod, hogy polgármester úr nem akarja a képviselő-testület elé 

tárni a vállalkozókkal meg egyéb személyekkel kötött szerződéseket. Én nem gondolom, hogy a 

polgármester nem szeretné a képviselők elé tárni, de nem is teheti meg, hiszen a pályázatnak a része 

nem csak a szerződések becsatolása a pályázathoz, hanem azok részletes tartalmának a kifejtése. Én 

szeretném megnyugtatni a Képviselő-testületet. Ebben a tekintetben csakis kizárólag a haváriából 

fakadó számlák fognak pénzügyi és jogi ellenjegyzésre kerülni, semmi más. Én nagyon kérem, hogy ha 

lesz a frakciójuknak egyeztetése, akkor azt az összeget, amit meghatároztunk, és konszenzus látszott 

benne, illetve a mai időponton történő elfogadását, illetve a 28-i testületi ülésen az általam hozott 

elszámolásnak a módját ily módon fogadják el, mert minden más egyéb csak nehezíti a hivatalnak a 

dolgát. Persze, ha úgy fogadják el, akkor a hivatal kénytelen lesz annak megfelelni, de ha egy mód van 

rá, akkor a korábban, az elmúlt félórában elhangzott tételeket, illetve megbeszélteket ily módon fogadják 

el! 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen! 10 perces egészségügyi szünetet tartunk, utána folytatjuk. 

 

Szünet. 

 

(Jegyzőkönyvvezető-váltás: Kocsisné Kolozsi Melinda) 

 

Balogh Csaba: Köszöntök mindenkit. Jelen van 10 fő, a Képviselő-testület határozatképes. Kifejezetten 

a módosító javaslatokra szeretnék koncentrálni. Fülöp úr ígért egyet, úgyhogy megadom a szót, hogy 

mondja el, hogy mi lenne a konkrét módosító javaslat. 

 

Fülöp Zoltán: Egyrészt egy külön, új határozati javaslatot javaslok elfogadásra. A határozati javaslat 

szövege: A Havaria-keret 293/2020. önkormányzati határozat szerinti szabályozása szerint a 

polgármester az előterjesztés mellékletét képező elszámolás szerint 2 977 325 forint felhasználását 

bejelenti. A Képviselő-testület a felhasználást tudomásul veszi. Ez lenne az 1. határozat. A 2. határozat: 

A 293/2020. önkormányzati határozattal létrehozott Havaria-keretbe a Képviselő-testület a 

viharkárokkal kapcsolatos védekezési munkákra 70 millió forintos keretösszeget határoz meg. 3. 

határozati javaslat: A 293/2020. önkormányzati határozatot – és itt most a hivatal segítségét fogom kérni 

- azt gondolom, hogy a soron kívül, a következő üléssel kapcsolatos határidőt, azt valóban lehet 

módosítani, hogyha itt tudunk valami jó használatú kompromisszumot kötni. A következő rendes 

testületi ülést azt hosszúnak találom, de mondjuk egy 15 napos határidő. 

 

dr. Szinay József: A következő rendes testületi ülés szeptember 28-án van. 

 

Balogh Csaba: Az kevesebb mint 15 nap.  
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Fülöp Zoltán: Értem, de ugye most a szabályozásban az van, hogy a soron következő ülésre – tehát ha 

2 nap múlva, akkor 2 nap múlva. Hajlandó vagyok elfogadni, hogy nem feltétlen 2 nap múlva. A 

felhasználás megkezdését követő 15. napon belül írásban beszámol és akkor ez nem feltétlenül testületi 

ülés. A következő testületi ülésen, jó. A felhasználás megkezdésétől számított 15 napon belül. Pontosan 

nem tudom, hogy a 293-as határozatban hol van. 

 

dr. Szinay József: Ezt a módosítást belerakjuk.  

 

Fülöp Zoltán: Tehát én ezt a 3 határozati javaslatot javasolnám. 

 

Balogh Csaba: Ezt a módosítást Jegyző úr be tudja fogadni? 

 

dr. Szinay József: Befogadom. 

 

Hlavács Judit: Mind a 3-at?  

 

dr. Szinay József: Igen.  

 

Balogh Csaba: Van-e még akkor további kérdés? 

 

dr. Szinay József: A korábbiakból kivesszük az eredeti előterjesztésből a 2020-at. 

 

Fülöp Zoltán: Már nem kell a 2020-as. 

 

Balogh Csaba: Az a 2-es határozat, ami gyakorlatilag majdnem ugyanez a szövegezés. 

 

Fülöp Zoltán: Igen, tehát az eredeti határozati javaslat helyett a 3 új. 

 

Balogh Csaba: Szilágyi úr? 

 

Szilágyi László: Két dolgot akarok és nem hosszan nyújtani a történetet. Az egyik, hogy a Markó úr 

kérdezte a pénzügyi helyzet vonatkozását a kiírásban. A pályázati kiírás úgy szól, hogy a pályázat 

kötelező mellékleteiben a „cf” pont saját erejéből, részben vagy egészben a vis maior esemény okozta 

helyzetét nem tudja megoldani. Tehát egy ilyen nyilatkozatot kell majd tenni a Képviselő-testületnek a 

benyújtáskor.  

 

Balogh Csaba: De az a pályázat? 

 

Szilágyi László: Ez a pályázat, igen. A másik, hogy Ujlaki Anikó jelezte számomra, hogy a szerződések 

és az ajánlatok, azok a felületen megtalálhatóak lesznek és folyamatosan feltöltésre fognak innentől 

kezdve kerülni. Ez a felület, akkor hol található? Mert, akkor mindenki tudja ellenőrizni. 

 

Balogh Csaba: Megadom a szót az osztályvezetőnek. 

 

Ujlaki Anikó: A kommunikációs megosztott webhely/polgármesteri hivatal. Ez a mappa most is 

megtalálható. Tehát polgármesteri hivatal/vis maior viharkár, azon belül fel vannak sorolva mappák. 

Ami rendelkezésünkre áll eddig megkötött szerződés, az a szerződések word és pdf mappában 

megtalálhatóak. Azon belül van olyan, hogy megkötendő szerződések, ami rendelkezésünkre áll, azokat 

is feltöltöttük, illetve a szakértőktől egyelőre csak egy ajánlatunk van, de ott is fog még beérkezni ajánlat. 

Megrendelések, fotók, teljesítésigazolások, védekezési napló, tehát itt ez hozzáférhető a Képviselő-

testület számára is, ide fogunk mindent feltölteni. 

 

Balogh Csaba: A lakosok számára azt előre elmondom, - mert én is látom megfogalmazódni a kérdést 

sokakban, hogy ez a lakosok számára is elérhető-e? - ezek nem, ezek most a Képviselő-testület és 

Önkormányzat számára elérhető adatok azért, mert a szerződésekben vannak olyan dolgok, amiket most 
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nem biztos, hogy így nyilvánosságra lehet hozni és ezeknek az ellenőrzése most túl sok időt venne 

igénybe. De lehet kérni a szerződéseket, mint ahogy legutóbb Szkájvóker Lajos meg is tette. Úgyhogy 

ezeket természetesen, betartva a jogszabályokat, meg is fogjuk tenni. Megadom a szót Fülöp Zoltánnak. 

 

Fülöp Zoltán: Egy kiegészítés, amit nem akartam a határozatba beletenni. Kérdésként merült fel, hogy 

a tételes elszámolás alatt mit értünk? Mi legyen a tételes elszámolás alatt benyújtva? Azt gondolom, 

hogy a benyújtott táblázat, az nagyságrendileg rendben van. Én nagyon szeretnék benne még egy 

oszlopot látni, ami elmagyarázza, hogy a cím az nagyjából mit takar. Nem részletesen és nem az utolsó 

grammig, és az utolsó munkapercig, de hogyha az van, hogy étkeztetés, akkor tudjuk, hogy 20 darab 

pizza, 30 szendvics, 14 darab fa lemetélése darus kocsival, vagy emelőkosaras kocsival. 

 

Balogh Csaba: Tehát nagyjából egy mennyiségi meghatározás. 

 

Fülöp Zoltán: Igen. Nagyjából tudjuk, hogy miről van szó. Ha zöldhulladékra be van írva a 31 000 

Ft/tonna, akkor legyen leírva, hogy az most a szállítással együtt, vagy az a lerakói díj. 

 

Balogh Csaba: Rendben. Megadom a szót Nagy Atillának.  

 

dr. Nagy Atilla: Csatlakoznék a Fülöp úr javaslatára, ezt hívjuk analitikának vagy kimutatásnak, de ne 

elszámolásnak, ezt javaslom. A másik, amiért szót kértem az a Fülöp úrnak a 2. határozati javaslata. 

Kérdésem, hogy tudatosan csak a védekezés mozzanatára javasolta a 70 milliót? Az elhárítás és 

helyreállítás nem?  

 

Balogh Csaba: Megadom a szót Fülöp Zoltánnak.  

 

Fülöp Zoltán: Szándékosan csak a védekezés. A havaria-keret, az a védekezés idejére szól. Erre ad 

mentesítést. A helyreállítást azt próbáljuk meg rendes ügymenetben. Én azt gondolom, hogy a havaria- 

keretnek az a célja, hogy a sürgős védekezési munkákat meg tudjuk csinálni.  

 

Balogh Csaba: Ez nem lesz jó. Megadom a szót az osztályvezető asszonynak. 

 

Ujlaki Anikó: Van egy szilárd burkolatú utak, járdák, kerítés-helyreállítási kötelezettségünk, ami majd 

a pályázat második felében elszámolható. Most, amit szeretnénk a havaria-keretből, az is valamilyen 

szinten helyreállítás, csak az a neveleki, ami nem szilárd burkolatú utak. Tehát akkor erre sem tudunk a 

vis maior keretből szerződni?  

 

Balogh Csaba: Megadom a szót Fülöp úrnak. 

 

Fülöp Zoltán: Azt gondolom, hogy egy értelmezési kérdést kell tisztázni. Tehát a védekezés az odáig 

tart, amíg a veszélyelhárítás tart. Ugye a Nevelekben veszélyessé váltak az utak. Én azt gondolom, hogy 

a neveleki utaknak ez a fajta helyreállítása, ez egy védekezési munka. Hogyha most teszem azt, van egy 

megsüllyedt burkolat - ami nem ott van - ott a védekezési munka az az elsődleges balesetveszély- 

elhárítás, aminek rövidtávon be kell következnie, majd utána 1-12 hónap között előbb-utóbb valamikor 

szakszerűen is helyre kell állítani, az már a helyreállítás. A védekezés, az mindig a balesetveszély 

elhárítását, az életveszély elhárítás jelenti. Azt gondolom, például, hogy a neveleki utaknak a 

helyreállítása, az mindenképpen a balesetveszély-elhárítás körébe tartozik. A havaria-keret célja az, 

hogy ezek ne szenvedjenek késedelmet. 

 

Balogh Csaba: Rendben. Van-e valakinek kivetnivalója, további kérdése? Mert, ha nem, akkor 

szavazzunk. Egybe szavazhatunk róla? 

 

Fülöp Zoltán: Szerintem igen.  

 

Balogh Csaba: Akkor kérem a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a módosított 3 határozatot, akkor 

az szavazzon igennel, most. 10 igennel megszavazta a Képviselő-testület.  
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A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozza: 

 

298/2020. (IX. 18.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Havaria keret 293/2020. önkormányzati határozat szerinti szabályozása szerint 

a polgármester az előterjesztés mellékletét képező elszámolás szerint 2 977 325 forint 

felhasználását bejelenti. A Képviselő-testület a felhasználást tudomásul veszi.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

299/2020. (IX. 18.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a 293/2020. önkormányzati határozattal létrehozott Havaria keretbe a Képviselő-

testület a viharkárokkal kapcsolatos védekezési munkákra 70 millió forintos keretösszeget 

határoz meg.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

300/2020. (IX. 18.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a 293/2020. határozatot úgy módosítja, hogy „a polgármester a felhasználás 

megkezdésétől számított 15. napon belül írásban beszámol”. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

2) Javaslat az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-vel kötött földgáz adásvétel 

tárgyú szerződés módosítására 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Balogh Csaba: Ujlaki Anikó előterjeszti a gázbeszerzéssel kapcsolatos előterjesztést.  

 

Ujlaki Anikó: Tisztelt Képviselő-testület, az E2 Hungary Energia Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-vel 

kötött földgázenergia-adásvételi szerződés 2020. október 1-én fog lejárni. A vonatkozó közbeszerzési 

eljáráshoz szükséges műszaki tartalmat az energetikai tanácsadó már összeállította. Jelenleg egyezteti a 

felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadóval. Nekem szombatra ígérte a teljes anyag megküldését, 

úgyhogy bízom benne, hogy hamarosan el tudjuk indítani a közbeszerzést. A jelen módosítás pedig 

2020. december 1-ig tartana, tehát erre az időszakra szeretnénk meghosszabbítani a szerződést. A 

szerződésben szereplő egyéb rendelkezések pedig továbbra is változatlan tartalommal, érvényben 

maradnának. Erre szeretnék kérni felhatalmazást, hogy a polgármester úr aláírhassa ezt a szerződést. 

 

Balogh Csaba: Van-e ennek kapcsán kérdés? Akkor kérem szépen a Képviselő-testületet, hogy 

szavazzon igennel, hogyha elfogadja. 10 igennel megszavazta a Képviselő-testület.  
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A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

301/2020. (IX. 18.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-vel (1117 Bp., Infopark 

sétány 1., adószám: 25343502-2-44, képviseli: Krascsenics Roland vezérigazgató) 2018. 10. 01. 

napján kötött, 01/290-2/2018. ikt. számú teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi 

szerződés módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a 

Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének Dologi előirányzatában szerepel. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 301/2020. (IX. 18.) Ök. határozathoz:  



1107 

 



1108 

 

 
 

 

 

 



1109 

 

 

3) Javaslat a Dunamenti 2011 Kft.-vel kötött közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése tárgyú 

közszolgáltatási szerződés módosítására 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Balogh Csaba: A következő előterjesztést szintén Ujlaki Anikó terjeszti elő a tömegközlekedés kapcsán. 

 

Ujlaki Anikó: A Dunamenti 2011 Kft.-vel kötött közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése tárgyú 

közszolgáltatási szerződés 2020. október 25. napján jár le. A szerződés 11.1-es pontjában van egy 

jogalap, ami alapján meg lehet hosszabbítani a szerződést. Én javaslatot tettem, hogy a vonatkozó 

közszolgáltatási pályázaton nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés hatályba lépéséig terjedjen ez a 

meghosszabbítás. Tekintettel arra, hogy lehet, hogy a műszaki tartalom is módosulni fog, vezetői 

döntéseket fog igényelni, illetve még tisztázandó - és jelenleg a felelős akkreditált közbeszerzési 

tanácsadó véleményére várunk - hogy kell-e külön közbeszerzést is lefolytatni, vagy csak ezt a 

meghatározott törvény szerinti pályáztatást kell lefolytatnunk. 

 

Balogh Csaba: Van-e bárkinek kérdése ehhez? Markó úrnak megadom a szót.  

 

Markó József: Most is és általánosan is javasolnám azt, amikor ilyen hosszabbítás jön létre 

kényszerűségből, mert elmaradtunk valamilyen kiírással vagy elkerülte a figyelmet, akkor az adott 

vállalkozónak nagyon nehéz azt kezelnie, hogy addig hosszabbítják a szerződést, amíg a másik pályázat 

majd elkészül. Ez egy bizonytalan időt jelent - ez lehet, hogy egy hét, de lehet, hogy hónapokig tart - 

tehát így az embereket alkalmazni, ott tartani nehéz. Javasolnám, hogy ilyenkor vonjunk egy konkrét 

időt - mondjuk fél évet - és az alatt nyugodtan bonyolítsuk le a pályázatot. Legyen meg a nyertes. Addig 

tudja alkalmazni a saját embereit adott határidőig a vállalkozó. Felmondások, egyebek, végkielégítések 

mind felmerülnek ilyenkor. Azt javaslom, hogy fél éves időtartamot adjunk. Addig is elkészülhet a 

hivatal, nyugodtan, kényelmesen az új pályázattal, akár kétszer is megismételve. Az eddigi gyakorlatot 

nézve, többször megyünk neki a dolgoknak. 

 

Balogh Csaba: Kérdezem az osztályvezetőt, hogy ez elfogadható-e? 

 

Ujlaki Anikó: Korábbi mintából indultunk ki. Hasonlóan volt korábban is meghosszabbítva. Én azért 

tettem erre javaslatot, de elfogadom Markó úr javaslatát, hogy ha így szeretné a testület. 

 

Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak.  

 

Hlavács Judit: Mennyi legyen az az idő? A félév az jó? Kérdezem osztályvezető asszonyt? 

 

Ujlaki Anikó: Szerintem jó lehet, de két jogász dolgozik jelenleg a háttérben ezen, hogy kiderítse, hogy 

most tényleg kell-e közbeszerzés, vagy csak elég a kiírás. Kondorosi Mátyás az Önkormányzat részéről, 

Dr. Komlósi Mátyás és Bákonyi úr a közbeszerzési oldalról. Én nem tudok most így nyilatkozni biztosat, 

hogy fél év elegendő-e. Én azt gondolom, hogy elégnek kellene lennie. 

 

Balogh Csaba: Markó úr, megadom a szót. 

 

Markó József: Hónapokkal ezelőtt volt egy téma, amiben a jogászok szeptemberre ígérték egy nagyon 

részletes, pontos kidolgozást, egy adott jogi helyzetben. Biztos emlékeztek rá. Ezt nem látom, hogy 

megtörtént volna. Erre alapozom azt, hogy az ilyen jogi kidolgozású vizsgálódás nem túl gyors.  

 

Balogh Csaba: Melyikre gondolsz?  

 

Markó József: Valamelyik, nem tudom pontosan. Jegyző úr? Csak az ügyre emlékszem, hogy a Nyitrai 

Juditék vállalták. 

 

dr. Szinay József: Igen, a Kommunikációs Kft.-vel kapcsolatos valamelyik téma.  
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Markó József: Igen, valamilyen áfa kérdésben ígértek egy választ. Májusban ígérték, hogy 

szeptemberben meglesz a válasz.  

 

Hlavács Judit: Amennyire jól tudom, ez valamikor nyáron történhetett, hiszen már volt testületi ülés. 

Tehát valamikor június és augusztus között. Szeptemberre ígérték, de ha jól emlékszem, a Képviselő-

testület döntött azóta a közszolgáltatási szerződés megkötéséről, illetve nem tudom. Kérem polgármester 

urat, hogy erősítse meg, hogy aláírta-e vagy nem?! Tehát ez a nagyon részletes anyag, felteszem nem 

készült el, de lehet, hogy okafogyottá is vált. A kérdés amúgy engem is érdekel és fontosnak is tartom. 

 

Balogh Csaba: Ez eltér a témától. Rendkívüli ülésről van szó. Úgyhogy ezt a témát én nem feszegetném 

tovább, de jelzem, hogy ezt jegyző úrral át fogjuk nézni, hogy hogy áll ez a nyomozás. Akkor a módosító 

javaslatot befogadta az osztályvezető asszony, hogy fél éves határidővel hosszabbítsuk meg a 

szerződést. Van-e további hozzáfűznivaló? Nincs, akkor kérem a Képviselő-testületet, hogy igennel 

szavazzon, ha elfogadja a javaslatot. A szavazás előtt még aljegyző úrnak megadom a szót.  

 

dr. Nagy Atilla: Az a javaslatom, hogy kerekítsük hó végére ezt a fél évet.  

 

Balogh Csaba: Osztályvezető asszony befogadja? 

 

Ujlaki Anikó: Igen.  

 

Balogh Csaba: A szerződés meghosszabbítása fél év múlva hó vége: 2021. április 30. Az eredeti 

szerződés októberben jár le. Aki ezt elfogadja, az kérem, hogy szavazzon most. Köszönöm szépen, 

egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület.  

 

A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

302/2020. (IX. 18.) Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a Dunamenti 2011 Kft. (cg: 03-09-128942., székhelye: 6000 Kecskemét, Nagy L. u. 

2.F. lház, fszt. 8. adószáma: 23277256-2-03., képviseletében eljár: Rátz György Péter ügyvezető) 

mint Közszolgáltatóval a 2019. október hó 25. napján közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése 

tárgyban 01/10-12/2019. ikt. szám alatt kötött közszolgáltatási szerződés módosítását a határozat 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a 

szerződésmódosítás aláírására. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének Feladattal nem terhelt működési 

tartalék sora 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 302/2020. (IX. 18.) Ök. határozathoz:  
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                                                                                     Iktatószám: 

 

Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése tárgyában 

 01/10-12/2019. szám alatt kötött közszolgáltatási szerződés  

határozott időtartamának meghosszabbítása 

    

 

Amely létrejött egyrészről Göd Város Önkormányzata (KSH szám: 15731106-8411-321-13, adószáma: 

15731106-2-13, törzsszáma: 731102., székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81., képviseletében eljár: Balogh Csaba 

Polgármester) mint Megrendelő- a továbbiakban: Megrendelő, másrészről  

 

Dunamenti 2011 Kft (cg: 03-09-128942., székhelye: 6000 Kecskemét, Nagy L. u. 2.,F. lház, fszt.8. adószáma: 

23277256-2-03., képviseletében eljár: Rátz György Péter ügyvezető) mint Közszolgáltató – a továbbiakban: 

Közszolgáltató között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:  

 

 

1) Szerződő felek rögzítik, hogy 2019. október hó 25. napján közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése 

tárgyában  01/10-12/2019. szám alatt közszolgáltatási szerződést kötöttek (továbbiakban: Szerződés) 

figyelemmel arra, hogy Megrendelő Göd város területén menetrend szerinti, közforgalmú autóbusz-

közlekedés ellátásának céljából pályázatot írt ki közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése tárgyában, 

Közszolgáltató pedig nyertes pályázat beadásával és alkalmasságának igazolásával elnyerte a jogot Göd 

város területén közszolgáltatóként közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetésére a fenti számon iktatott 

szerződésben rögzített feltételek szerint. A Szerződés 3.1. pontjában Szerződő felek megállapodtak 

abban, hogy a Közszolgáltató a szerződés időtartama alatt jogosult és köteles a Megrendelő által 

biztosított Járművek segítségével, Megrendelő által átadott Közlekedési naptár és Menetrend szerint, a 

szerződésben részletezett szabályoknak megfelelően közforgalmú személyszállítási feladatokat ellátni. 

Közszolgáltató a feladatok ellátásáért a 9. pontban meghatározott módon önkormányzati támogatásra 

jogosult.  

2) Szerződő felek rögzítik, hogy a Szerződés 11.1. pontja az alábbiak szerint rendelkezett: 

„Felek a jelen Szerződést a Szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától számított 12 hónap határozott 

időre kötik, amely a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével és mindkét Fél írásos beleegyezésével 

meghosszabbítható.” 

3) Szerződő felek rögzítik, hogy a Szerződést mindkét fél 2019. október hó 25. napján írta alá, ilyen módon 

a Szerződés határozott időtartama 2020. október hó 25. napján lejár.  

4) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közöttük a jelen okirat 1. pontjában rögzítettek szerint 

01/10-12/2019. szám alatt létrejött Szerződés határozott időtartamát a Szerződés 11.1. pontjában 

biztosított jogkörükben eljárva 2021. április 30. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítják.  

 

5) Szerződő felek a  Szerződésnek a jelen okirattal nem érintett rendelkezéseit változatlanul érvényesnek és 

hatályosnak tekintik. 

 

6) Göd Város Önkormányzat Polgármesterét a jelen okirat aláírására a Képviselő-testület …../2020. (……) 

sz. Kt. határozata hatalmazta fel.  

 

Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 4 példányban írják. 

 

Göd, 2020. ……………………….hó…………….nap. 

 

 
Göd Város Önkormányzata 

képviseletében Balogh Csaba Polgármester 
Megrendelő 

Dunamenti 2011 Kft  
Közszolgáltató  

 
 
Pénzügyi ellenjegyző 

  

 Kovács Krisztina  
Pénzügyi Osztályvezető 

 

   
Jogi ellenjegyző:   
 Dr. Nagy Atilla aljegyző  
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4) Zöld Öböl Korlátolt Felelősségű Társaság bérleti szerződésmódosítása 

Előterjesztő: Lenkei György képviselő 

 

Balogh Csaba: A következő napirendi pont a csárda kérdése, megadom a szót Lenkei úrnak. 

 

Lenkei György: Miután teljesen bizonytalan, hogy az építkezés, hogy alakul, illetve a csárda állapota 

meddig teszi lehetővé a működést, ezért egy 60 napos felmondással javaslom meghosszabbítani 1 évvel 

a szerződést. Tekintettel legyünk arra, hogy a Széchenyi Csárda főz az Ugri-bugri Óvodára és a 

Búzaszem iskolára. Amennyiben technikai okok miatt ezt nem tudja megtenni, akkor ez alatt a 60 nap 

alatt a két intézmény meg tudja oldani az étkeztetést. Úgyhogy javaslom, nem hiszem, hogy különösebb 

vitára adna ez a kérdés okot. 

 

Balogh Csaba: Megadom a szót Vajda Viktóriának. 

 

Vajda Viktória: Egyáltalán nem ad vitára okot, ezt szeretném tisztázni. A 60 nap egyébként szerintem 

egy jó táv arra, hogy felmondási idő lehessen. Viszont lehet, hogy praktikusabb lenne fél évre 

megkötnünk, mert hogyha minden jól megy – nyilván, százszor le kell ezt most kopogni - de hogy 

körülbelül fél év múlva talán már el tud kezdődni bármi a csónakház kapcsán, de nehogy az legyen, 

hogyha bármi miatt meg kell szüntetni, akkor esetleg az ő feltételei szerint mi nem teljesítünk eleget, 

hogy az 1 évet nem tudjuk kivárni. Szóval esetleg lehetne, hogy fél év legyen a szerződésben és ne 1 év 

hosszabbítás. 1 év múlva már egészen biztos, hogy lesz ott történés. 

 

Balogh Csaba: Megadom a szót Lenkei úrnak. 

 

Lenkei György: Miután a 60 nap szigorú, akármennyire is köthetnénk, akár 5 évre is vagy 1 évre. Én 

javaslom az egyszerűség kedvéért az 1 évet, mert ha félévkor kiderülne, hogy mégis valami gond van, 

akkor újra ide kellene hozni. De ha 60 nap az szigorú, tehát ha holnap felmondunk neki, akkor 60 nap 

után szedheti a sátorfáját. 

 

Balogh Csaba: Igen, ezzel egyetértek. Megadom a szót Lőrincz úrnak. 

 

Lőrincz László: A nevelési évet is vegyük mindenképp figyelembe. Mivel iskoláról és óvodáról van szó, 

fontos, hogy milyen időpontra kötünk. Én a június 30-at javasolnám, de amúgy összességében az 1 év 

és ez a felmondási határidő szerintem is teljesen jó. 

 

Balogh Csaba: Megadom a szót Markó úrnak. 

 

Markó József: A határozott idejű szerződés és a felmondási idő kikötése összeférhető-e egy adott 

szerződésben, tehát határozott idejű szerződésben lehet-e kikötni felmondási időt?  

 

Balogh Csaba: Igen.  

 

Markó József: Nem biztos.  

 

Balogh Csaba: Megadom a szót jegyző úrnak. Bár tudom, az ő szavára sem sokszor ad. 

 

dr. Szinay József: Annál is inkább, hogyha a szerződés két fél egybehangzó akarata, akkor gyakorlatilag 

lehet. 

 

Markó József: Rendkívüli felmondás vagy különleges felmondás szokott lenni.  

 

Balogh Csaba: A szokás az így szokta diktálni, de a jelen körülmények között akkor mégis ez lenne a 

közös érdek igazából. Lőrincz úr szeretné a módosítóját szavazásra bocsátani vagy Lenkei úrnak az 

eredeti 1 éves határidejét elfogadja?  
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Lőrincz László: Abban az esetben, hogyha időpontot kötünk ki.  

 

Balogh Csaba: De szerintem az egy éves, az egy elfogadható az eredeti határozat szerint. Akkor, ha 

nincsen további kérdés, akkor én ezt szavazásra is bocsátanám, hogy ha egyetértenek a javaslattal, akkor 

szavazzanak igennel, most. 10 igennel, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület.  

 

A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

303/2020. (IX. 18.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

elhatározza, hogy a Zöld Öböl Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 2131 Göd, Balassi 

Bálint utca 3., cégjegyzékszáma: 13-09-135657. - Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, 

adószáma: 12448717-2-13.) 2010. március 29. napján létrejött, első ízben 2013. április 15. napján 

módosított, az ingatlan-nyilvántartásba a Göd belterület 525 hrsz. alatt felvett ingatlanon álló 

Széchenyi Csárda épületére vonatkozó bérleti szerződést a határozat mellékletét képező módosító 

szerződés szerint módosítja. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződésmódosítás 

aláírására. 
 

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

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 303/2020. (IX. 18.) Ök. határozathoz:  
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Balogh Csaba polgármester megköszöni a figyelmet és az ülést bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Balogh Csaba dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

O l d a l  | 1 

 

Iktatószám:  …/2020. 

Bérleti szerződés  2. számú módosítása 

amely létrejött egyrészről Göd Város Önkormányzata (székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81., nyilvántartó 

hatóság neve: Magyar Államkincstár, nyilvántartási száma (törzskönyvi azonosító): 731102., statisztikai 

számjele: 15731106-8411-321-13., adószáma: 15731106-2-13., fizetési számlaszáma: …, képviseli: 

Balogh Csaba polgármester), mint bérbeadó – a továbbiakban: bérbeadó –  

másrészről a Zöld Öböl Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2131 Göd, Balassi Bálint utca 3., 

cégjegyzékszáma: 13-09-135657. - Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 

12448717-2-13., statisztikai számjele: 12448717-5629-113-13., képviseli: Kiss Gábor Tamás (an: 

György Éva) ügyvezető (vezető tisztségviselő) 2131 Göd, Balassi Bálint utca 3. szám alatti lakos), mint 

bérlő – a továbbiakban: bérlő – között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:  

1. A felek a közöttük 2010. március 29. napján létrejött, első ízben 2013. április 15. napján 

módosított, az ingatlan-nyilvántartásba a Göd belterület 525. hrsz. alatt felvett, 11 444 m2 

alapterületű, strandfürdő megjelölésű ingatlanon álló Széchenyi Csárda épületére – amely egy 150 

m2 alapterületű étteremből, 314 m2 alapterületű teraszból és egy 6,6 m2 alapterületű külső 

raktárárból áll – vonatkozó bérleti szerződést Göd Város Önkormányzata képviselő-testületének a 

…. számú határozata alapján a következők szerint módosítják: 

2. A felek megállapodnak abban, hogy a 2. pontban meghatározott bérleti szerződés 4. pontját 

módosítják azzal, hogy a bérleti jogviszony határozott idejét 2021. október 31-ig 

meghosszabbítják. 

3. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződést a következő 24. ponttal egészítik ki: 

A jelen szerződést bármelyik fél rendes felmondással, indokolás nélkül hatvan napos felmondási 

idővel megszüntetheti. 

4. Az alapszerződés szerződésmódosításban nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben 

maradnak. 

A felek a jelen szerződésmódosítást elolvasás, és tartalmának megértése után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

Göd, 2020. … 

…………………………………… 

Göd Város Önkormányzata 

bérbeadó képviseletében 

Balogh Csaba polgármester 

…………………………………… 

Zöld Öböl Korlátolt Felelősségű Társaság 

bérlő képviseletében 

Kiss Gábor Tamás ügyvezető 

Pénzügyi ellenjegyzés: …………………………………………………… 

Jogi ellenjegyzés:  …………………………………………………… 


