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 Ügyiratszám: 09/52-31/2020. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 23. napján 08.30 órakor 
kezdődő rendkívüli ülésének nyílt ülésén a Gödi Polgármesteri Hivatal üléstermében. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülése 
 
(Jegyzőkönyvvezető: Rácz Renáta) 
 
Balogh Csaba: Köszöntöm a tisztelt Képviselő-testületet, a hivatal dolgozóit, kollégákat és a jelenlévő, 
illetve otthonról néző lakosokat. A mai rendkívüli ülés összehívása, a legutóbbi rendkívüli ülés 5 nappal 
ezelőtti alkalom miatt vált szükségessé, akkor ugye megkaptuk ezeket az előterjesztéseket, amiket a 
testületnek a minősített többsége szeretett volna megtárgyalni, hogy ezzel kapcsolatban összehívjak egy 
rendkívüli ülést. Ennek eleget tettem, de volt olyan előterjesztés közöttük, ami jegyző által nem lett 
ellenjegyezve, mert nem felelt meg az előírásoknak, szabályoknak, törvényeknek, úgyhogy a napirendre 
végül azok nem kerültek. Most Fülöp Zoltán ugye benyújtott egy újabb előterjesztést, hogy még ezt - 
technikai okokból - szeretné igazából, hogyha elfogadná a Képviselő-testület. Úgyhogy a napirend 
módosító javaslatára ezt a beszerzési szabályzat módosítását szeretném fölvenni, ami igazából a 
beszerzési rendelet módosítása. Kérdőn nézek a képviselőkre, hogy önök tisztában voltak-e vele, hogy 
tudnak-e róla, mert akkor viszont azt hiszem majd egy részletes bemutatás lesz szükséges a napirend 
előtt. Napirendi előtti felszólalásnak megadom a szót, csak előtte még hadd jegyezzem meg, hogy ketten 
hiányoznak Markó József, Andrejka Zombor jelezte a távollétét és egyébként így is határozatképesek 
vagyunk. 
 
Lenkei György: Markó úr mindjárt jön. 
 
Balogh Csaba: Rendben. Fülöp Zoltán. 
 
Fülöp Zoltán: Jó, köszönöm szépen. Nem napirend előtti, hanem a napirendhez kívánok szólni. Egyrészt 
a most benyújtott beszerzési eljárásról szóló rendeletünknek, a Beszerzési Szabályzatunknak a 
módosításához egy technikai jellegű kiegészítést kívánok tenni, és kérem a tisztelt testületet, hogy 
mihamarabb fogadja el, ennek két oka van. Egyrészt a korábbi utasításos, helytelen utasításban 
megfogalmazott Beszerzési Szabályzatból, a Beszerzési Szabályzat alól mentesített szervezetek köre 
nem került átemelésre. Ezt kívánom egyébként szó szerint, egy az egyben, betű szerint átemelni. A 
másik pontja pedig egy olyan szabályozás, ami szintén a múltkoriból van átemelve, de a beruházási 
osztály szerint életszerűtlen, hogy egy bizonyos beszerzési értékhatár alatt lehet elektronikusan 
benyújtani ajánlatokat, de ezeket minden ajánlatkérőtől utólag papíron is be kell szerezni. Nyilván egy 
nem nyertes ajánlattevő ebben nem érdekelt és ezzel meg tudják hiúsítani az eljárást. Úgyhogy, 
életszerűvé kívánjuk tenni a szabályozást azzal, hogy elegendő a nyertes ajánlattevőtől a papíros formát 
beszerezni. Ezért kérem felvenni. Mindkét tétel fontos, utóbbi talán még sürgősebb is, mint az előző. 
Úgyhogy ezért javaslom, hogy vegyük napirendre és tárgyaljuk. 
 
Balogh Csaba: Köszönöm szépen. Megérkezett Markó úr. Megadom a szót Vajda Viktóriának. 
 
Vajda Viktória: Nekem ez napirend előtti felszólalás, és a frakció nevében szeretnék kérdést intézni, 
amire akár majd később írásban várom a választ a felügyelő bizottsághoz, a Szolgáltató Kft. felügyelő 
bizottságához. Szeretnénk érdeklődni, hogy hogyan lett kinevezve a Gödi Körkép főszerkesztője, mi 
volt az eljárás? Milyen típusú szerződése van és hogyan tovább? Ez lenne a kérdésünk. És azt gondolom, 
hogy nem csak a mi kérdésünk, hanem nagyon sokak kérdése, amit most ezúton képviselek. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
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Hlavács Judit: Én Fülöp Zoltán napirendjéhez csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez alapján, amit 
ő elmondott, támogatom, hogy vegyük napirendre, viszont a tárgyalás előtt mindenképp szeretném látni 
a konkrét szöveget írásban és olvasási szünetet is kérni. Jó, akkor olvasási szünetet szeretnék majd kérni 
a napirend tárgyalása előtt. 
 
Balogh Csaba: Rendben. Fidesz frakciónak van hozzáfűznivalója? Lenkei úrnak megadom a szót. 
 
Lenkei György: Ha a polgármester úr gondolja, akkor a végén mondom, de rövid leszek, továbbra is áll 
a krízistámogatás, tehát akinek a viharban kára van és még nem jelentkezett, azt tegye meg minél előbb, 
mert október 15-vel jogvesztő lesz ez az igénylési lehetőség. 
 
Balogh Csaba: Rendben. Fülöp Zoltán? 
 
Fülöp Zoltán: Napirendhez még egy hozzáfűznivalóm van. Úgy látom, hogy az általunk benyújtott és 
napirendre kért anyagok nem kerültek föl, közül egy nem került föl. Ezt mindenképpen kérnénk 
napirendre venni, különösen azért, mert a hivatallal történt némi levelezés, a napirendnek három 
határozati javaslata van. A három határozati javaslatból kettőt érintett bárminemű kifogás. A harmadikra 
nem érkezett észrevétel. Tehát azt gondolom, hogy a napirend mindenképpen tárgyalandó. Azon lehet 
vitatkozni, hogy a másik két napirendi ponton lehet javítani az ülésen vagy nem lehet javítani vagy 
másik két határozati javaslaton lehet javítani vagy nem lehet javítani, de legalább egy olyan határozati 
javaslat van, amit kifogás nem érintett. Úgyhogy kérem napirendre venni. Ez napirendi módosító. Az 
egységes tájékoztatási rendszerről szóló előterjesztésünket kérem napirendre venni ennek fényében. 
Köszönöm, és ez napirendi módosító. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Én csak annyit szeretnék hozzáfűzni Lenkei képviselő úr hozzászólásához, hogy a 
szokásos, hátha valaki innen jobban értesül. És adják is tovább azt kérem, hogy a szokásos, tehát minden 
hónap első szerdáján van fogadóórám, a Dunapart Nyaralóházakban 17.00 órától. Én oda viszek ilyen 
íveket is. Tehát, ha bárkinek az a könnyebb, hogy oda eljöjjön vagy kérdezzen a krízisalappal 
kapcsolatban és a krízistámogatással kapcsolatban, akkor ez is egy lehetőség. 
 
Balogh Csaba: Akkor most olvasási szünetet rendelek el, hogy meg lehessen nézni ezt a beszerzési 
szabályzatmódosító előterjesztést. 
 
Balogh Csaba: Köszönöm szépen a türelmüket. Akkor folytatjuk a rendkívüli testületi ülést. Napirendi 
módosító, hogy vegyük föl napirendre a Beszerzési Szabályzat módosítását, ami a beszerzési rendelet 
módosításáról szól. Ezt itt a szünetben mindenkinek volt ideje elolvasni. Kérem a testületet, hogy 
szavazzunk a módosító befogadásáról. 9 igen, 2 tartózkodással elfogadta a testület. 
 
A Képviselő-testület tagjai 9 „igen”, 2 „tartózkodás” szavazattal elfogadták a napirendi módosító 
javaslatot a Beszerzési Szabályzat módosításáról. 
 
Balogh Csaba: Kérem szépen, hogy a napirendről szavazzanak, akkor így összességében úgy, hogy 
akkor a végére került a beszerzési rendelet módosítása! Bocsánat, ügyrendirendi szót kért Fülöp Zoltán. 
 
Fülöp Zoltán: Én szeretném tisztázni, hogy az előző, előzőekben jelzett napirendi módosítóm, miszerint 
az egységes tájékoztatási rendszerről szóló előterjesztés kerüljön fel napirendre. Mikor kerül 
szavazásra? Köszönöm. 
 
Balogh Csaba: Arra gondol, arra az előterjesztésre, ami nem lett jegyző által ellenjegyezve? Mert a 
legutóbbi információim alapján, amit e-mailben is kaptam, azt nem lehetett elfogadni. Én ennek okán 
azt nem látom, hogy miért kellene napirendre venni. 
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Fülöp Zoltán: Még egyszer jelezném, az előterjesztésnek van olyan része, amit semmilyen kifogás, 
megjegyzés nem érintett. Mindenképpen van tárgyalható része az előterjesztésnek, kérném napirendre 
venni. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Vajda Viktóriának. 
 
Vajda Viktória: Hogyha jól látom az előlapon, ami minden egyes előterjesztés elé kell kerüljön, akkor 
direkt van kettő fajta rubrika a jegyzői ellenjegyzéshez. Az első az átdolgozandó, tárgyalásra nem 
alkalmas, és a második a testületi tárgyalásra alkalmas. Amennyiben átdolgozandó, tárgyalásra nem 
alkalmas, én nem látom indokát, hogy miért kellene tárgyalnunk. És egyébként, hogyha még a 
megjegyzésben odaírta volna gondolom a jegyző úr, hogy esetleg egy részét talán érdemes tárgyalni, de 
azt gondolom, hogy ez nem történt meg, szóval nem gondolom, hogy erről bármilyen vitát vagy 
szavazást kellene nyitnunk. 
 
Balogh Csaba: Akkor annak a módosításnak meg kellett volna történnie. 
 
Vajda Viktória: Így van. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Nagyjából ezt szerettem volna mondani. Ha tárgyalásra nem alkalmas, akkor szerintem 
ne szavazzunk róla, hogy hátha majd itt össze tudjuk hegeszteni az egyik részét annyira, hogy az 
alkalmas legyen. Pláne, hogy ebben semmi sürgető nincsen. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Fülöp Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. A jegyző urat kérdezném, hogy akár egyik, akár másik állásfoglalás 
fölkerült-e az előterjesztésre, mert egyelőre ebben a kérdésben nem látok tisztán. 
 
dr. Szinay József: Nem került fel. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót jegyző úrnak. 
 
dr. Szinay József: Tisztelt polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület, semmiféle megjegyzést nem 
tettem az előterjesztéshez. Mivel eddig nem volt gyakorlat az, hogyha van egy előterjesztés, akkor egy 
része tárgyalandó, másik része meg nem. Való igaz, hogy három részből állt az előterjesztés, az egyik 
része a Kft-nek az SZMSZ-e, abban a hivatali levelezés kapcsán, amit az előterjesztőkkel folytatunk, 
abban nem emeltem kifogást vagy nem emelt a hivatal jogász csapata kifogást, a másik kettőben viszont 
igen. Ezért nem kapta meg az aláírást globálisan. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Fülöp Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: Jegyzőkönyv számára kívánom rögzíteni, hogy ez ismét eléggé visszaélésszerűnek tűnik. 
Ez az előterjesztés most már legalább tíz napja bent van vagy körülbelül tíz napja bent van a hivatalban 
és ennyi idő alatt nem sikerült rá sem pro sem kontra, a polgármester úr harmadik alkalommal nem veszi 
fel testületi tárgyalásra.  
 
Balogh Csaba: Köszönöm szépen a valóság csúsztatását. Megadom a szót Szilágyi úrnak. 
 
Szilágyi László: Egy ügyrendi javaslatot szeretnénk benyújtani a napirendi pontok tekintetében, 
sorrendet, illetve, hogy milyen napirendi pontok kerüljenek felvételre. Az első az lenne, hogy a jelenlegi 
egyes napirendi pont. Hogy is vagyunk? Igen. Tehát az egyes napirendi pontot javaslom, hogy ugye 
vegyük le a napirendi pontról, már csak azért is egyébként, mert július 8-án, tudomásom szerint például 
az előterjesztésben az szerepel, hogy volt testületi ülés, de emlékeim szerint július 8-án nem volt, tehát 
ott is találok ilyen hibát. Az első javaslatom, hogy az első napirendi pont az ne kerüljön napirendi pontra. 
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Utána ugye a rendeletekről tárgyaljunk, jogilag is ennek kell lennie, ezért a beszerzési rendelet legyen 
az első rendelet, amiről ugye szavazunk majd. Utána a lakásrendelet, utána az SZMSZ módosítás, 
továbbá negyediknek a közbeszerzés módosítása, ötödikben a jogi tanácsadás, és hatodikban a COVID 
elleni vizsgálat is. Azt hiszem, ezek a napirendi pontok vannak most így. 
 
Balogh Csaba: Akkor újat igazából nem javasolt, hanem csak a sorrendet kívánja megváltoztatni és 
levenni az egyest. 
 
Szilágyi László: A feloszlatás tekintetében én azt javaslom, hogy ne szavazzunk róla, ne legyen 
napirendi pont, és akkor ugye sorrend módosítás. 
 
Balogh Csaba: Megadom az ügyrendi szót Vajda Viktóriának. 
 
Vajda Viktória: Nem gondolom, hogy az első napirendi pontot el kellene engednünk, ami a képviselő 
testület feloszlatásáról szól, hogyha formai vagy egyéb hozzáfűzni valója van Szilágyi úrnak, akkor azt 
a napirend tárgyalásakor egészen nyugodtan megteheti, és utána egészen nyugodtan és bátran szavazhat 
róla a képviselő testület. 
 
Balogh Csaba: Hlavács Judit. 
 
Hlavács Judit: Én azt gondolom, hogy lehetnének a képviselő urak annyira bátrak, Szilágyi Lászlót is 
beleértve, hogy megvitassuk ezt a témát, de ezzel együtt nyilván szavazzunk a napirendi javaslatáról, 
elvileg hiszen ez az ügyrend is, a sorrend szerintem változtatható! 
 
Balogh Csaba: Van-e további hozzáfűznivaló? Akkor Szilágyi úr módosító javaslatát kérem akkor, hogy 
szavazzanak róla igennel, hogyha olyan sorrendben a felsoroltak szerint szeretnék látni a feloszlatás 
kivételével; nemmel akkor, hogyha szeretnék az eredeti sorrendet megtartani. 7 igen, 3 nem, 1 
tartózkodással elfogadta a képviselő testület a módosítást. 
 
A Képviselő-testület tagjai 7 „igen”, 3 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal elfogadták Szilágyi 
László képviselő javaslatát a napirendi pontok sorrendjét illetően, melyek az alábbiak: 
 

1) Beszerzési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 
 

2) A helyi lakásrendelet módosítása 
Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök   

 
3) Göd Város Önkormányzat SZMSZ módosítása 

Előterjesztő: Markó József képviselő   
 

4) Javaslat Göd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására 
Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester   

 
5) Jogi tanácsadási megbízási szerződés megkötése 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester, Fülöp Zoltán alpolgármester  
 

6) Covid-19 vírus elleni megelőző védekezéssel kapcsolatos intézkedések  
Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester   

 
Balogh Csaba: Kell akkor még egy arról, hogy akkor a módosítás után elfogadjuk a napirendet, úgyhogy 
kérem szépen a képviselőket, hogy szavazzunk a napirend elfogadásáról most. 10 igen, 1 tartózkodással 
a Képviselő-testület elfogadta a napirendet. 
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A Képviselő-testület tagjai 10 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontok 
tárgyalását fogadják el:  
 
Napirendi pontok: 
 

1) Beszerzési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 
 

2) A helyi lakásrendelet módosítása 
Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök   

 
3) Göd Város Önkormányzat SZMSZ módosítása 

Előterjesztő: Markó József képviselő   
 

4) Javaslat Göd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására 
Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester   

 
5) Jogi tanácsadási megbízási szerződés megkötése 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester, Fülöp Zoltán alpolgármester  
 

6) Covid-19 vírus elleni megelőző védekezéssel kapcsolatos intézkedések  
Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester   

 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1) Beszerzési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

 
Balogh Csaba: Akkor első napirendi pont, beszerzési rendelet módosítása. Fülöp Zoltán előterjeszti. 
 
Fülöp Zoltán: Amint azt már előzetesen is jeleztem, technikai jellegű módosítás, egyértelműsítés 
szükséges, illetve a hivatal életének megkönnyítése miatt javasoltam ezt a két módosítást. Időközben az 
olvasási szünetben, illetve előzetesen a Jegyző úr is jelezte, hogy egy helyen a szöveg pontosításra 
szorul. Megmondom, ezt a bekezdést én nem néztem meg mélyebben, mert ez a régi szabályozásból 
került átemelésre szó szerint és betű szerint. Az előterjesztésben az szerepel, a javaslatban az szerepel, 
hogy a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. és a Gödi Hulladékgazdálkodási Kft. ajánlatkérőkkel kötött azon 
szerződéseire vonatkozik. Nyilván nem ajánlatkérőként ebben az esetben, hanem ajánlattevők. Tehát 
javaslom, hogy az ajánlatkérő szó még kétszer szerepel ebben a bekezdésben, ez egy ajánlattevő legyen. 
Második sor közepén, és az utolsó előtti sor elején. 
 
Balogh Csaba: Ennyi? 
 
Fülöp Zoltán: Igen. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Ugye itt az ajánlatkérők szó háromszor is szerepel ebben, és tényleg most egyrészt 
próbálom, hát nem próbálom, hanem meg is keresem az elejét is ennek a mondatnak ahhoz, hogy tudjunk 
javítani, mert ugye itt van ajánlatkérő az önkormányzat vagy mindjárt kiderítem, hogy a rendeletben 
egyéb ajánlatkérők is szerepelhetnek, és akkor az első ajánlatkérőkkel az akár meg is állhat. Viszont 
ugye utána két olyan ajánlatkérők szó van, ami nyilvánvalóan a kft-kre vonatkozik, tehát ott azt 
gondolom, hogy az ajánlattevő lesz a helyes. Azt gondolom, hogy nem a sürgősség áttolásával kéne 
ennyit foglalkozni. És most ezt nem a mai napirendre értem, hanem úgy általában, ahogy ez a beszerzési 
rendelet el lett fogadva, hanem azzal, hogy rendesen elolvassuk és megfogalmazzuk és a hivatalt is 
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igénybe véve kiküszöböljük az ilyeneket, és akkor gyorsabban haladnánk. De most befejezem ezt a 
hozzászólást és mindjárt megpróbálom kibogozni, közben előkerült a rendelet a képernyőmön, hogy mi 
lenne a helyes. És ugye volt egy ígéretem: egyébként az a véleményem, hogy a testületet fel kell oszlatni. 
 
Balogh Csaba: Szerintem ez rendes ajánlattevő. ... Akkor itt a Pintér úrtól hallottam a javaslatot és jegyző 
úr is bólintott rá, hogy az ajánlatkérőket úgy, ahogy van, azt a szót ki lehet venni a második sorból, és 
akkor azzal biztos nem jelent ez majd problémát. Itt, ahol látom, a továbbiakban viszont az ajánlatkérők 
között... 
 
dr. Szinay József: Ajánlattevő a helyes. 
 
Hlavács Judit: Ajánlattevő, igen én is megtaláltam, az ajánlattevő a helyes mind a három esetben. 
 
Hlavács Judit, dr. Szinay József: A másodiknál elhagyható. 
 
dr. Szinay József: és második sorban a kft-t elhagyható. Nyilvánvalóan a Kft az ajánlattevő, tehát ez 
értelemben a fogalmat ismétli. 
 
Balogh Csaba: Akkor megadom a szót Fülöp Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: Előterjesztőként befogadom a módosítót, a jegyzőkönyv kedvéért megismétlem. Második 
sorból az ajánlatkérő szót töröljük. A későbbiek. 
 
Hlavács Judit: Az ajánlatkérőkkel kötött 
 
Fülöp Zoltán: Bocsánat, ajánlatkérőkkel kötött szavakat. 
 
Balogh Csaba: Igen, Kft.-kel kötött szerződés. 
 
Fülöp Zoltán: Jó, akkor még egyszer. Ismétlem az egészet. Göd Város Önkormányzatának a Gödi 
Nonprofit Szolgáltató Kft. vagy Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-kel kötött azon 
szerződéseire, amelynek célja a stb.. 
 
Hlavács Judit: És akkor itt, viszont itt szerződésekre, mert a birtokló kikerült. 
 
Fülöp Zoltán: Kötött azon szerződésekre, igen, melyek célja a közszolgáltatások teljesítésének a 
közszolgáltatások nyújtására vagy közös közérdekű célok megvalósítására irányuló együttműködés 
kialakítása a szerződő felek között. És ahol az ajánlattevők együttműködéssel érintett tevékenységéből 
származó éves nettó árbevételének legfeljebb 20 százaléka származik a nyílt piacról. Kérem, az 
előterjesztést ezzel a módosítással elfogadom. 
 
Balogh Csaba: Mielőtt szavazásra bocsátom, csak elsősorban a lakosoknak szeretném igazából tisztázni, 
hogy miről is volt itt szó, hogy lássák azt, hogy most a beszerzési rendeletről beszélünk, amit a 
felfüggesztésem alatt hozott meg a Képviselő-testület. Előtte Beszerzési Szabályzatról beszéltünk. 
Annyi a különbség, hogy a szabályzatot a polgármester és a jegyző együttesen hozza meg. Egyébként 
ugyanolyan hatása van, mint a rendeletnek, csak itt most rendelet formájában egyszer elfogadta a 
Képviselő-testület, ezért szükséges ezeket a módosításokat itt megbeszélni. Viszont örömmel látom, 
hogy egyre inkább közeledik gyakorlatilag a meghozott rendelet ahhoz a szabályzathoz, ami 
gyakorlatban működőképessé tette az önkormányzatot, a hivatalt, és hogy egyre inkább próbálnak 
visszatérni, akkor ehhez a szövegezéshez is. Megadom a szót Fülöp Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: Sajnálatos módon ismét ki kell igazítsam Polgármester urat. A polgármesteri utasítással 
hozott Beszerzési Szabályzat, beszerzési eljárásról szóló utasítás jogász kollégák szerint problémás volt, 
mert ezen a szinten eljárási rendet lehet szabályozni és nem tartalmi kérdéseket. A tartalmi kérdésekre 
a polgármesteri utasítás nem megfelelő szabályozás. A beszerzési szabályzat rendeleti formájú 
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kibocsátására azért volt szükség, hogy ezt a jogalkotási problémát kiküszöböljük. A beszerzési 
szabályzat egyébként technikailag alapvetően a korábbi beszerzési utasításra támaszkodott. Az 
értékhatárok tekintetében néhány változtatás történt benne, illetve néhány értékelési szempont 
kiegészítésre került. Az kicsit erős túlzás lenne, hogy bármiben közelítenénk az előzőhöz, semmivel 
nem közelítünk, az előző alapján ment, egész egyszerűen jogtechnikailag rendbe tettük és nagyon fontos 
szempontokat még belevettünk. Ha már szabályozást csinálunk, az a szabályozás legyen korrekt. Ezt 
mindenképpen szeretnénk, és polgármester úrral folyamatos vitánk van, arról én azt pontosan tudom, 
hogy a jogszerű működést hogyan tudjuk biztosítani. Ha már szabályozunk valamit, akkor azt tegyük 
jogszerűen. Ezért van Beszerzési Szabályzat rendeletben. 
 
Balogh Csaba: Akkor hát igennel szavazzanak, hogy ha a befogadott módosításokkal elfogadják ezt a 
rendeletmódosítást, nemmel, hogyha nem értenek vele egyet. Köszönöm szépen. 10 igen, 1 
tartózkodással elfogadta a Képviselő-testület a rendeletmódosítást. 
 
A Képviselő-testület tagjai 10 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal elfogadták Fülöp Zoltán a 
Beszerzési Szabályzat rendeletmódosításról szóló előterjesztését. 
 
A Képviselő-testület 10 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2020. (...) önkormányzati rendelete 

a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja Göd Város 
Önkormányzata a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) számú rendeletét (továbbiakban: 
R.): 
 

1. § 
 
A R. 2. § új d) ponttal egészül ki a következők szerint: 
„d) Göd Város Önkormányzatának a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. vagy a Gödi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.-kel kötött azon szerződéseire, amelyek célja közfeladatok teljesítésére, illetve 
közszolgáltatások nyújtására vagy közös közérdekű célok megvalósítására irányuló együttműködés 
kialakítása a szerződő felek között, és ahol az ajánlattevők együttműködéssel érintett tevékenységből 
származó éves nettó árbevételének legfeljebb 20%-a származik a nyílt piacról.” 
 

2. § 
 
A R. 5. § (9) bekezdése helyére a következő (9) bekezdés kerül: 
„(9) A bruttó 5.000.000.- Ft-ot el nem érő beszerzések esetén, a nyertes ajánlattevőnek az elektronikus 
formában beküldött árajánlatot a szerződés megkötéséig eredeti, cégszerűen aláírt formában is be kell 
csatolni.” 
 

Záró rendelkezések 
 

3. § 
 
(1) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A rendeletet a hatálybalépéskor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 
 
 
 Balogh Csaba dr. Szinay József  
 polgármester címzetes főjegyző 
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Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020 … hó … napján 
kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 
 
 
 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 
 
 
Balogh Csaba: Következő napirendi pont a helyi lakásrendelet módosítása, előterjeszti Lenkei György. 
 

2) A helyi lakásrendelet módosítása 
Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök  

 
Lenkei György: Gyakorlatilag egy technikai szavazásról van szó. A rendeleten nem változtattunk. 
Annyit történt, hogy az idáig a Humán Bizottság kifejezést kicseréltük Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottságra. A sürgősséget az indokolja, hogy ha ezt a rendeletet most megszavazzuk, 
reményem szerint igen, akkor az égetően fontos, azonnali igényt, intézkedést igénylő esetben el tudunk 
járni akár még a héten vagy jövő hét elején. 
 
Balogh Csaba: Köszönöm szépen. Van-e ehhez kérdés? Akkor kérem, hogy szavazzanak igennel, ha 
elfogadják a módosítást, nemmel, hogyha az eredeti. Köszönöm szépen. 10 igen, 1 tartózkodással 
elfogadta a testület. 
 
A Képviselő-testület tagjai 10 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal elfogadták Lenkei György 
helyi lakásrendelet módosításáról szóló előterjesztését, miként a Humán Bizottság kifejezést kicserélik 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságra. 
 
A Képviselő-testület 10 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2020. (…) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló  
23/2018. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörben, illetve a lakások helyiségek bérletére, valamint 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 
(a továbbiakban: Ltv.) 3. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
Az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2018. (VII. 4.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjának b) alpontjában szereplő 
szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: 
„b) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága 
(továbbiakban: Bizottság)” 
 

2. § 
 
Az R. 42. § (4) bekezdésében szereplő „Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára” 
szövegrész törlésre kerül. 
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3. § 

 
Az R.-ben szereplő összes „Humánügyi Bizottság” szöveg „Bizottság” szövegre változik.  
 

4. § 
 
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
 Balogh Csaba dr. Szinay József  
 polgármester címzetes főjegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. … hó … napján 
kihirdetésre került.  
 
 
 dr. Szinay József 
 címzetes főjegyző 
 
 
Balogh Csaba: Következő napirendi pont a Göd Város Önkormányzat SZMSZ módosítása. Előterjeszti 
Markó József képviselő. 
 

3) Göd Város Önkormányzat SZMSZ módosítása 
Előterjesztő: Markó József képviselő 

 
Markó József: A szöveg szerintem egyértelmű. Részemről a nap szándéka az volt, hogy a tanácsnoki, a 
városüzemelés tanácsnok feladatköre legyen egzaktan megfogalmazva. Ez több lépésben maradt, bár 
már volt róla szó már hónapokkal ezelőtt. És emellett javasoltam is, hogy az egyéb tanácsadói posztokat 
is töltse be az addigi, a területtel foglalkozó bizottsági elnök, ennek célja az volt, hogy ezek a területek 
pillanatnyilag gazda nélkül állnak, és ott pedig a munka halmozódik egyértelműen. Na most itt volt egy 
módosító, ugye, erről már beszélhetek akkor, amiben a VFB megtartását és tagsággal való feltöltését 
javasolta Hlavács Judit. Ugye itt két eljárás lehet: vagy erről külön szavaz a testület, mint módosítóról 
vagy én, mint előterjesztő befogadom, de ilyen nagy jelentésű kérdésben nem biztos, hogy nekem kell 
döntenem az én kis előterjesztésem kapcsán. Tehát, én magam a dolgot megfontolandónak tartom. 
Vannak szempontok valóban, ami a lakosság felé való nyitottság talán jobban érvényesülhet egy 
bizottságban, amellett más szempontok is vannak, de hát ki-ki kinek a pap, kinek a papné. 
 
Balogh Csaba: Milyen más szempont? 
 
Markó József: Polgármester úr, megegyeztünk abban, ha valamit elmondok, nem tetszik kérdezni. Ez 
nem beszélgetés, ez testületi ülés. 
 
Balogh Csaba: De, hogy ha előterjesztő jellegű... Meg szeretném tudni milyen kétségei vannak!? 
 
Markó József: Ja, hogy az előterjesztőt tetszik kérdezni. Én úgy gondolom, hogy vannak más 
szempontok. Ez elegendő. Nem kell kifejtenem. Száz ilyen is lehet. Az idő már lejárt. Tehát engedje 
meg nekem, hogy vannak más szempontok, természetesen. Én mondhatom, de nem akarom kifejteni, 
mert az esetleg személyeket sérthet, nem fejtem ki. Szerintem az, egyet azért mondok, a tanácsoknak 
több szakértelem kell, mint a bizottsági elnöknek. Erre évtizedes példák vannak, hogy bizottságot 
vezettek olyan emberek is, akik az adott témában nem voltak kompetensek, de jól elvezették, mert hiszen 
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adtak szót, hívtak szakértőt, de az önmaguk véleményét szerencsére nem nyilvánították ki gyakran, mert 
ez félre vitte volna a dolgot. Ez egy szempont lehet. Egyet mondtam, elégedjen meg ezzel. 
 
Balogh Csaba: Akkor ez pont azt garantálná, hogy a bizottság igazából megbízhatóbb, hogyha a 
bizottságon keresztül jelentene, mert tanácsnoknak viszont szükséges lenne a szakértelem. Jól értettem? 
 
Markó József: Így is lehet értelmezni. Elmondtam, hogy szerintem világos volt, vannak ilyen esetek, 
történhet ilyen. Nem biztos, hogy itt lehet, hogy máshol Fóton vagy Dunakeszin vagy bárhol máshol, de 
ez csak egy szempont. Tehát a bizottsági elnöknél erősebb kell, hogy legyen szakmailag a tanácsnok. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Vajda Viktóriának. 
 
Vajda Viktória: Én készítettem ezt a módosító javaslatot, úgyhogy szeretném néhány szóban kifejteni, 
hogy miben áll a módosítás lényege. Az eredeti előterjesztésben Hlavács Judit, illetve Andrejka Zombor 
egy-egy tanácsnoki pozíciót töltött volna be 2-2 tanácsadó testületi taggal. Ehhez képest a mi 
módosítónk úgy néz ki, hogy Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság lenne. 2 fő önkormányzati 
képviselő taggal, Hlavács Judit elnöklése és Andrejka Zombor alelnöklése alatt, 1 fő nem önkormányzati 
képviselő taggal, tehát 1 külsős bizottsági taggal. Ezzel tulajdonképpen 2 tanácsadó testületi taggal 
kevesebb. 
 
Hlavács Judit: Három, három, négy helyett egy. 
 
Vajda Viktória: Három tanácsadó testületi taggal kevesebb fog szerepelni, egyrészt a költségvetésben 
is, másrészt pedig az SZMSZ struktúrájában. És a módosító szerint javasoltunk erre az 1 fő, nem 
önkormányzati képviselő tag személyére 3-at, akik közül a tisztelt testületre bízzuk, hogy kit 
választanak. Ez a 3 személy Elekes Balázs, Karaszek Szabolcs és Bodnár Zsuzsa. Ez a bizottság 
mindenféleképpen szükséges, hogy határozati erővel bírjon, mivel olyan területeket fed le, amik 
szükségesek ahhoz, hogy ne csak egy javaslattevő vagy véleményező szerepkör legyen. A másik pontja, 
ami még szerepelt ebben az eredeti előterjesztésben, az a kulturális tanácsnok szerepe, amire engem 
javasolt Markó úr, ezt elfogadom, és a tanácsadó testületi tagoknak pedig megjelölöm Bartos Csabát, 
aki az előző bizottságban is a Humánügyi Bizottságban szerepelt. Ő az Operaház zenésze, jelentős 
kulturális szakértelemmel és tapasztalattal bír. A másik pedig Kecskés Krisztina, aki Magyarország 
egyik legnagyobb művészeti intézményében, a Művészetek Palotájában dolgozik, leginkább 
közönségszervezéssel, és azt gondolom, hogy erre a gödi művészeti életnek jelentős szerepe van, illetve 
szüksége van arra, hogy egy ilyen szakértelemmel bíró legyen. Egyébként Ő is a Gaude kórus tagja, 
tehát önmaga is művészember. 
 
Balogh Csaba: Technikailag muszáj megjegyeznem, hogy rendelet, SZMSZ módosításról van szó. Így 
technikailag ez úgy tud megvalósulni, hogy most a szerkezetet tudjuk megváltoztatni, és az emberekkel 
való feltöltés, az majd egy következő lépés lehet csak. Megadom a szót jegyző úrnak. 
 
dr. Szinay József: Tanácsnok tekintetében mehetnek, a tanácsnoki struktúra az már felépítésre került, ez 
a bizottsági. De azt hiszem, ezt így mondtad végeredményben, csak a tisztázás kedvéért. 
 
Balogh Csaba: Igen, köszönöm. Megadom a szót Fülöp Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: Ez a módosító, ez szerintem így mindenképpen kiegészítésre szorul, mert ha és 
amennyiben valóban a VKB-t szeretnénk, akkor az SZMSZ 21. § kettes bekezdésben a bizottságok 
felsorolását ki kell egészíteni, illetve a 21-es § hármas bekezdésben gondolom, legalábbis ahogy itt 
nézem a tagi feltöltéseket, a tanácsnok esetében itt már csak két tanácsnok van, a 21. § (3) bekezdésben 
pedig négy tanácsnok van felsorolva. Tehát ez a módosító így biztosan kezelhetetlen. Én azt kérném, 
hogy ha szeretnénk ezzel a módosítóval foglalkozni, akkor lehet, hogy egy kis szünetet kell elrendelni, 
mert én nem tudom, de ezek olyan formai elemek, amiket mindenképpen írásban kell rögzíteni ahhoz, 
hogy erről szavazni tudjunk. 
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Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Igen, persze. Én Fülöp Zoltánhoz szerettem volna csatlakozni, nagyon pontosan jelöltem 
meg ezeket a hibákat, de nem véletlenül csatlakoznék hozzá, mert ugye beszéltünk erről, tehát én is 
onnan tudom, hogy ő említette. Én azt gondolom, hogy ez nagyjából úgy módosítható, hogyha a mostani 
rendelettervezetben második paragrafusként kerül be az, hogy az eredeti rendeletben ugye 21. § második 
bekezdés C pontjába a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság rövidítve VKB szöveg kerül be, 
illetve a 3. §, na, tehát a 21. § harmadik bekezdésből kikerül az A és a B pont. És akkor aaa . De a B, és 
a C bocsánat, kikerül a B és a C pont. És akkor a harmadik bekezdés lesz a melléklet. Amiben ugye 
benne van Markó úr javaslata, illetve azt, ha módosítjuk, akkor Vajda Viktória módosításával kerül be 
a melléklet. Én akkor azt támogatnám, hogy kerüljenek ki a nevek, az új struktúra szerinti nevek, tehát 
mind a bizottsági tagok, illetve a kulturális tanácsnok bekerülhet, csak a tanácsadói nem, de bocsánat, a 
tanácsadó is bekerülhetnek, tehát akkor a kulturális tanácsnok már nevekkel és akkor így a negyedik 
paragrafussá válik a kihirdetésről szóló záradék. Egyrészt sikerült-e leírni, másrészt jó-e, jegyző úr? 
 
dr. Szinay József: Nézek a kollégákra, ők folyamatosan figyelték a javaslatokat. Aljegyző úr, tanács? 
 
Mészáros Tamás: Az SZMSZ melléklete tartalmazza az előterjesztések beadásakor kötelezően 
kitöltendő előlapot, ott is akkor be kellene emelni ezt a plusz bizottságot. Tehát még egyéb más helyek 
is lehetnek, ahol szükséges módosítást végrehajtani. 
 
dr. Szinay József: És ez nem működik úgy, hogy a hivatal tegye meg a szükséges módosításokat? 
 
Mészáros Tamás: Esetleg, hogy ha ez most olyannyira nem sürgős, akkor a hétfői rendes testületi ülésre 
tudunk egy olyan módosító rendeletet készíteni, amin akkor mindenhol átvezetésre kerülne. 
 
dr. Szinay József: Én magam ezt támogatom. 
 
Balogh Csaba: Technikailag ráadásul, ha úgy készülünk elő napirendi sorrendekkel, meg minden, akkor 
igazából már a hétfői testületi ülésen is, még a bizottsági névvel is feltölthetővé válhat, mert akkor 
tudjuk, hogy hatályba lép a szerkezet megváltoztatása, és később, ahogy az hatályba lépett, akkor utána 
a névvel föl lehet tölteni, ugye? 
 
dr. Szinay József: Még ma szükséges, magát a struktúrát szükséges meghatározni. 
 
Mészáros Tamás: Annyit igen. 
 
dr. Szinay József: Szabad, Polgármester úr? 
 
Balogh Csaba: Pontosan, megadom a szót jegyző úrnak. 
 
dr. Szinay József: Kettő tanácsnok maradna a rendszerben, a városfejlesztés, városüzemeltetés és a 
kulturális, illetve visszaemelődne a Városfejlesztési Bizottság. Ez lenne a struktúra tulajdonképpen. A 
többi, korábban szereplő tanácsnok kikerülne a rendszerből, az SZMSZ-ből. Jól értem? Jól. 
 
dr. Nagy Atilla: Sportügynek lesz területe? 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Aljegyző úrnak. 
 
dr. Nagy Atilla: Csak úgy nézem itt a jelenlegi hatályos tanácselnök struktúránkat. A sport és vízügynek 
is van egy tanácsnoki posztja most jelen pillanatban igazából. Csak, hogy hova akarják majd becsapni 
vagy ellátni ezt a feladatot vagy el akarják láttatni. A vizet, az valószínűleg. De ezt alapvetően önöknek 
politikusoknak kell majd valahogy kiokoskodni. Ez egyel több ok egyébként, hogy adjunk neki pár órát 
egyébként, mert gyakorlatilag napokban ki kéne küldenünk a hétfői ülésre való anyagot is, egészen 
legkésőbb ma, tehát eggyel több ok, de nem csak a szakmai, hogy ne egy olyan módosítás legyen, amit 
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láttunk például hónapokkal ezelőtt, hanem egy kicsit összeszedettebb legyen. Így is kicsit kellemetlen 
lesz. Egy héten belül kétszer módosítjuk, mert most ez a Lenkei úr féle nyilván átmegy, ez az egyszavas, 
hogy működjön, aztán a jövő héten lenne egy kicsit átfogalmazva, a struktúra miatt én párbeszédre 
javasolnám önöket igazolni, hogy kijöjjön az előbb említett tanács, aki szerkesztette és hova gondolja, 
hova szánják és megosztják. Mi bekodifikáljuk, pikk-pakk. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Vajda Viktóriának. 
 
Vajda Viktória: A vízügyi igen, azt tudjuk csatolni a VKB-hoz, és a Szociális Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottságnak a második feladatkörében az alábbi áll: Javaslatot tesz a képviselőtestületnek 
minden olyan ügyben, ami a testedzési és sportolási igények kielégítését szolgáló sportlétesítmények 
építésére, fenntartására és fejlesztésére szolgál. Tehát gyakorlatilag ehhez a bizottsághoz már most is 
tartozik a sportügy. Úgyhogy nem marad ellátatlanul ez a feladatkör sem. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Szilágyi úrnak. 
 
Szilágyi László: Az egyik észrevételem az lenne, hogy a korábban is a VKB az, ugye, jól emlékszem, 
öt fővel dolgozott. És szerintem elég sok feladata volt. Tehát, hogy én azt tudnám támogatni, hogy ha 
VKB, akkor újra öt fővel működne, mert elég sok feladata van. Az egyik javaslatom majd az lenne, hogy 
akkor a VKB, hogyha a struktúrában létrehozzuk, akkor öt főben gondolkodjunk. Ezt tudom támogatni, 
ezt a módosítást. Illetve a másik, hogy felsorolták, tehát igen, az SZMSZ-t szerint nevekkel nem tudjuk 
ezt most feltölteni, de későbbiekben erre természetesen erre lesz lehetőség. És továbbá lenne még 
módosítóm az előterjesztéssel kapcsolatosan. Az egyik az lenne, hogy a rendkívüli ülés nem 
kezdődhetne 17:00 h előtt. A második tekintetében pedig az lenne, amit fel is hoztam a Pénzügyi 
Bizottságon, hogy a határozatok tekintetében jegyzői ellenjegyzésre szerintem nem lenne szükség, ezzel 
gyorsítanánk a folyamatot és csak rendeletek tekintetében lenne erre szükség. Ezt a módosítót én most 
itt kiosztanám, és akkor majd, ha végleges formába öntjük, akkor majd később beszéljük át a szavazás 
előtt. Köszönöm. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Markó úrnak. 
 
Markó József: Szilágyi úr elmondta azt, amit én szerettem volna gyakorlatilag, úgyhogy gratulálok. Én 
is azt gondolom, hogy több tagból kell állnia a VKB-nak, és azt gondolom, hogy a személyi összetételnél 
leendő elnökasszony kis mértékletességet tanúsíthatna, hiszen itt gyakorlatilag az eredeti 
előterjesztésében csak momentumos politikusok voltak kívül-belül mindenhol vagy legalábbis egy adott 
téma mellett szimpatizánsok. Tehát ebben egy kicsit szét kéne osztani, ha három tag van. 
 
Balogh Csaba: Vigyázzon Markó úr, mert valótlant állítani, ez így rágalmazás. 
 
Markó József: Lehet, így van, polgármester úr, tessék jegyzőkönyvbe íratni. Tehát én azt gondolom, 
hogy hogy volt az előzetes? Ha két tagú lett volna, egyik lett volna Hlavács Judit, a másik Andrejka 
Zombor. És a külső tagok közül pedig három személy lett megjelölve. Én azt gondolom, hogy ebben 
egy jobban elosztott helyzet kellene, tehát a többi képviselőből is, aki nem momentumos kellene a 
bizottságba legalább egy fő. 
 
Vajda Viktória: A pénzügyi bizottságban és szociális bizottságban? 
 
Markó József: Én nem tudom, kik vannak abban. Én nem azt kértem, hogy fideszes legyen benne, hanem 
hogy legyen benne a többi képviselő is, aki nem momentumos. 
 
Balogh Csaba: Tehát igazából most célzottan a momentumot akarja támadni, Markó úr. 
 
Markó József: Ne tessék mondani, polgármester úr, de ez nem beszélgetés tárgya. Nekem van egy 
javaslatom, meghallgatja, leszavazza. Aztán ennyi. Én csak azt gondolom, hogy célszerű lenne egy 
arányosabb elosztás ahhoz, hogy ez jól működjön. A városfejlesztés kimondottan városi ügy, tehát ott 



1127 

 

széles kört kell bevonni. Vajda Viktória két emberét, azt mondom, hogy akit választ, azzal fog dolgozni, 
tehát ezzel semmi kifogásom nincs. Szerintem mind a kettő alkalmas arra. Egyúttal én jelezném, hogy 
a következő ülésen a Városüzemelés tanácsnok, tanácsadó testületében egy tagot szeretnék más 
személyben megjelölni praktikus okokból. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Fülöp Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: Többen jegyezték meg, hogy az SZMSZ-nek ezt a bizottsági struktúrára vonatkozó részét, 
ezt jó lenne koherensen összerakni. Egyetértek ezzel. Szerintem a hétfői, vagy a következő hétfői vagy 
bármikor lesz testületi ülésen ezt meg tudjuk beszélni és addigra rendesen el lehet készíteni összes 
következményével együtt. Úgyhogy én javasolnám vagy kérném képviselő asszonyt, hogy ezt a 
módosítót most így vonja vissza. Én a magam részéről teljesen nyitott vagyok arra, hogy következő 
alkalommal megbeszéljük és tárgyaljuk. 
 
Balogh Csaba: Megadom az ügyrendi szót jegyző úrnak. 
 
dr. Szinay József: Polgármester úrral, a frakciókkal egyeztetve, akkor én azt javasolnám és kérném, 
tekintettel arra, hogy ez az SZMSZ hosszú távra határozná meg az önkormányzat működését, illetve 
tájékoztatásul elmondom, hogy a következő testület ülésen, ami jelenleg hétfőn lenne, minimum 30 vagy 
30 körüli előterjesztés várható. Úgyhogy azt javasoltam és kértem, és minden frakcióvezetőtől 
megkaptam a bólintást arra, hogy ne hétfőn legyen ez, a testület ülése, hanem szerdán a biztosabb 
előkészítés érdekében. Polgármester úr is egyetértett ezzel a javaslattal. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Igen, én úgy látom, hogy most itt az SZMSZ-be jó sok minden került be módosítónak, 
ami azt gondolom, hogy botorság volna most itt össze-vissza valahogy megpróbálni kibogozni, mert 
nyilván bizonyos dolgokban politikai konszenzus sincsen, de egyébként meg technikailag nagyon össze 
tudjuk kavarni most az SZMSZ-t, ahhoz képest, ami van. Tehát én azt javaslom, hogy a Vajda Viktória 
módosítóját azt akkor szintén majd akkor, amikor a hivatal segítségével ezt kibogozzuk, és akkor egy 
normális, egy rendeletként szavazzuk meg. Akkor én azt javasolnám, hogy most maradjunk a Markó úr 
előterjesztésénél mindenféle módosítás nélkül. Attól az egytől eltekintve, hogy engem legyenek 
szívesek nem megszavazni tanácsnoknak, mert nem vállalom így, mert majd a VKB lesz. Gondolom 
Andrejka Zombor ugyanezt gondolja, aki nincs jelen, de mindenesetre ne döntsünk róla anélkül, hogy 
nincs itt. Majd Viktória elmondja, hogy ő mit gondol a kulturális tanácsnokságról. Én megmondom 
őszintén, nem támogatom, hogy öttagú legyen a VKB, szerintem elég a három, hiszen bárki a képviselők 
közül amúgy is részt vehet rajta. Én nem zárkózom el az elől sem, hogyha a Képviselő-testület nem 
ebből a három névből választ, hanem mond egy negyediket vagy egy ötödiket vagy egy hatodikat is. 
Azt szeretném kérni, hogyha engem tervez megszavazni ennek a bizottsági elnöknek a Képviselő-
testület, akkor olyan nevek legyenek, akikkel nem itt szembesülök, hanem meg tudjam fontolni, hogy 
ki ő. Illetve azt szeretnénk visszautasítani, hogy ezek momentumos politikusok. Én ugyan nem vagyok 
tagja a Momentumnak, tehát az az egy biztos, hogy ebben a bizottságban legalább egy ember lesz, aki 
nem tagja semmilyen pártnak. A külsős tagokról ilyen értelemben akkor sem szeretnék nyilatkozni, ha 
tudom, hogy párttagok-e valahol vagy nem, mert úgy érzem, hogy ehhez nekem nincsen jogom. 
Egyébként meg tudtommal nem párttag vagy legalábbis nem mindegyikük párttag. De mondom, tehát a 
külsős tagokról tényleg nyitott vagyok arra, hogy beszéljünk és hogy várom a Képviselő-testület 
javaslatát, illetve nyilván mindenképpen a Képviselő-testület fog dönteni. Egyébként az a véleményem, 
hogy a Képviselő-testületet fel kell oszlatni. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Vajda Viktóriának. 
 
Vajda Viktória: Egyetértek azzal, hogy csiszoljuk ezt még a következő testületi ülésig, tehát 
visszavonom a módosítómat teljes egészében. És ami a tanácsnoki struktúrát illeti, megvárnám vele azt 
a jövő heti testületit, ameddig én is elfogadom a tanácsnoki helyet, szóval kéretik azt a nevet is kivenni. 
Ami a VKB-t illeti, én azt gondolom, hogy bőven elég a három fő, már csak amiatt a szempont miatt is, 
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amit az elején említettem, hogy anyagi megfontolásból, másrészt ahogy van például másik három fős 
bizottságunk és szívesen látogatja más képviselő testületi tag is. Tudunk észrevételeket tenni, nyilvános 
az egész. Illetve van ugye kettő bizottságunk, amin Markó úr érvnek hozta föl, hogy ebben a VKB-ban 
nem lenne másik frakcióból. Hát, a mi frakciónk egyik bizottságban sincsen benne, szóval akkor vagy 
kérünk mi is ott helyet és bővüljön ötre a VKB vagy maradjon csak ez három, és nyugodtan lehet 
látogatni bárkinek és szívesen is látja gondolom Hlavács Judit elnök asszony a bizottságon bárki 
részvételét, legyen az lakos, képviselő, hivatali dolgozó vagy bárki egyéb. Nem tudom, hogy erről a 
Szilágyi úr-féle módosítóról, és most fogunk-e szavazni vagy ez is átcsúszik jövő hétre? Ezt kérdezem, 
mielőtt komolyabban kifejteném a véleményemet. 
 
Balogh Csaba: Szerintem ez mindenképpen át kell csússzon. Ezt mindenképp kell ellenőrizni, hogy 
megfelel-e? Az, hogy jegyzői ellenjegyzésnek kell lenni. Én ezt abszurdnak tartom. Megadom a szót 
Vajda Viktóriának. 
 
Vajda Viktória: Nem a módosítónak kell jegyzői ellenjegyzés, hanem a módosító akarja kivenni a 
jegyzői ellenjegyzést a határozatok esetében, ami rendkívül problematikus és a 17 órakor kezdődőt, 
pedig egyéni szociális probléma, hogy mikor kezdődik egy bizottság. Én meg azt szeretném akkor kérni, 
hogy reggel nyolckor kezdődjön. Tehát, hogy ilyen prioritásokat, azt gondolom, hogy egy SZMSZ-be 
foglalni nincs értelme. Egyénileg lehet egyeztetni. 
 
Hives Gábor: Életedben nem dolgoztál. 
 
Vajda Viktória: Tessék!? 
 
Balogh Csaba: Kérem, hogy a személyeskedést, azt hagyja abba, Hives úr! 
 
Vajda Viktória: Azt mondta Hives Gábor, csak kihangosítanám, mert a mikroportja nem volt 
bekapcsolva, ugyanis nem kapott szót, hogy én életemben nem dolgoztam még. Hát, ezzel azért 
szeretnék vitatkozni, mert tizenéves munka van mögöttem és az eredménye az pedig látszik is. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Lőrincz úrnak. 
 
Lőrincz László: Egyetlen egy, itt a bizottság és tanácsnoki pozíciók felosztásánál egy szomorúságom 
van. Az, hogy a sport ki akar vagy kikerül így belőle, én úgy érzem. Tehát a sport ügyekért felelős 
tanácsnok vagy a kulturálisba olyan emberre szükség van, akár itt a Viktória tanácsadó testületébe, aki 
a helyi sportéletre nagy rálátással van. Tehát jelen pillanatban úgy érzem, hogy ez egy kicsit olyan 
mostoha lesz. Én továbbra is azon vagyok, hogy a tanácsnoki rendszerben a sport olyan kiemelkedő 
szerepeket és fontos szerepeket játszik Gödön, hogy szükség van kimondottan egy olyan emberre, akár 
egy tanácsadó testülettel, aki ezt felkarolja, ezt viszi. Nekem ez szívügyem. Ameddig tehettem vagy 
ameddig a hatáskörömben benne volt, addig nagyon sokat foglalkoztam vele. Én azt szeretném, ha ez 
jó kezekbe kerülne és továbbra is lenne olyan, aki evvel komolyan tud foglalkozni. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Fülöp Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: Már elhangzott minden, hogy mit akartam mondani, úgyhogy köszönöm. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Markó Józsefnek. 
 
Markó József: Én azt kérem szépen, hogy most miután többféle variáció volt, befogadás, visszavonás, 
hogy valaki foglalja már össze, hogy pontosan most az én eredeti előterjesztésemhez képest milyen 
változást akarnak, csak én azt befogadom és nem kell itten külön foglalkozni a kérdéssel. Tehát, hogy 
legyenek-e tanácsnokok, azt vegyük ki az előterjesztésemből, akár ki is veszem és akkor marad csak a 
sima munkaköri leírás vagy legyen-e struktúra, bizottsági struktúra létrehozva. Jegyző úr, mit vont le 
ezekből a kérdésekből? Miről kell döntenünk? 
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Balogh Csaba: Megadom a szót Jegyző úrnak. 
 
dr. Szinay József: Egyelőre már utólagosan, az összes hozzászólást követően jelenlegi státusz szerintem 
az, hogy megmaradtak üresen a bizottság, illetve a tanácsnoki struktúrák. Jelenleg a te feladatod, 
mármint nem a tied, hanem a városüzemeltetési tanácsoknak a feladatköre lenne feltöltve. Vajda 
Viktória képviselő asszony visszavonta a saját tanácsnoki gárdájának a feltöltését, illetve a saját 
elfogadását is visszavonta, ugye, jól értem. Tehát üres a kulturális tanácsnok. Továbbiakban üresen 
fennáll a vízügyi, illetve a sporttanácsnok is, illetve javaslat történt a Városfejlesztési Bizottságnak a 
struktúrába való visszaemelésére. 
 
Balogh Csaba: Az is Vajda Viktóriának a szóbeli módosítási javaslata , hogy a 2-es § az 
előterjesztésében ne valósuljon meg. Tehát ne legyen igazából változás most a tagok tekintetében. Az 
egy következő alkalommal jöjjön. 
 
dr. Szinay József: A városfejlesztési bizottsági struktúra, akkor azt szerdán nem tudjuk feltölteni 
tagokkal. 
 
Balogh Csaba: Ezt szerintem értették. 
 
Markó József: Akkor nekem vissza kell vonnom a tagokra vonatkozó személyi javaslatomat. 
 
Fülöp Zoltán: Módosítani kell. 
 
Markó József: Befogadom, hogy ne legyen benne. Igen. Befogadom, köszönöm. 
 
dr. Szinay József: Jelenleg … előterjesztés van a tanácsnoki feladatkör meghatározására. 
 
Balogh Csaba: Többi nélkül. 
 
dr. Szinay József: Hát igen, hogy csak az a feladat. A feladat meghatározására. Illetve van még egy, amit 
megküldtek. Így van. És akkor viszont, hogyha ez a meghatározás áll, akkor él, amit jeleztünk, hogy 
akkor viszont a Markó úr előterjesztésében egy apró technikai, jogtechnikai változáson. Az 1. § az úgy 
hangzana, hogy Göd Város Önkormányzat Képviselő testületének az SZMSZ-ről szóló rendeletének 2. 
a számú melléklete ezen rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosul, a ’szerint módosul’ 
helyett, ’foglaltakkal egészül ki’. Jogtechnikailag ez így kezelhető. 
 
Balogh Csaba: Markó úr, ezt is befogadja? 
 
Markó József: Igen. 
 
Balogh Csaba: Köszönöm szépen, Markó úr, befogadta, megadom a szót Pintér úrnak. Kérem itt a másik 
oldalamon, hogy addig maradjanak csöndben és figyeljenek egymásra. 
 
dr. Pintér György: Jelentős részben ezzel szerettem volna én is foglalkozni, hogy foglaljuk össze a 
történetet és valahogy próbáljuk meghatározni, hogy miről szól a szavazás. Én azt gondolom, hogy a 
Markó úr előterjesztése tiszta, a másik oldalról viszont az lenne a javaslatom, hogy kérjük fel a jegyzőt, 
hogy az elhangzottak szerint készítse a következő testületi ülésre az SZMSZ módosításra az 
előterjesztést, hiszen az látszik, hogy a három bizottsági struktúra, amiben mit ad Isten, konszenzus van. 
 
dr. Szinay József: Bocsánat, de most éppen visszavonásra került. 
dr. Pintér György: Melyik? 
 
dr. Szinay József: A város fejlesztése is. 
 
Hlavács Judit: Olyan értelemben igen, hogy készüljünk, tehát, hogy legyen benne. 
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dr. Nagy Atilla: Formailag visszavonva, de tartalmilag nem. 
 
dr. Pintér György: Hát arról szól a történet, hogy ma ne szavazzunk, ellenben elfogadjuk, hogy legyen 
egy ilyen, és ez kerüljön be a következő alkalommal előterjesztésre, bár olybá tűnik, hogy konszenzus 
van. Konszenzus van a két tanácsnokban. Ugye ez is rendben van és szerintem egyetlen olyan történet 
van, ami hiányzik a rendszerben, ami nem lett elvarrva, mert a vízügy odakerült elvileg a feladatok 
kapcsán a városfejlesztéshez. Ez a sport, az a kérdés, hogy marad-e egy önálló sporttanácsnok a 
struktúrában vagy pedig a Jegyző úrék úgy készítik elő az anyagot, hogy az most pillanatnyilag ne 
szerepeljen, csak akkor fel kéne kérni, hogy a hivatal ezt a munkát végezze el, legalább akkor a hivatal 
nem emel kifogást ugye az erőterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Balogh Csaba: Úgy érzem, hogy nem kapott kellő hangsúlyt, úgyhogy elismételném, amit Vajda 
Viktória mondott... Hozzá szeretnél tenni valamit? Akkor megadom a szót Vajda Viktóriának. 
 
Vajda Viktória: Azt gondolom, hogy bár nincs itt Andrejka Zombor, de azért tudok a nevében 
nyilatkozni annak kapcsán, hogy ő lett volna a sportügyi tanácsnok. Szerintem egészen biztosan szívesen 
ellátja ő továbbra is ezt a feladatot, csak a VKB-n belül. Tehát lehet akkor Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Sportbizottság és akkor ő ezt egy személyben, mint hozzáértő ember tudja 
képviselni. 
 
Balogh Csaba: Köszönöm szépen a javaslatot. Megadom a szót Szilágyi úrnak. 
 
Szilágyi László: Az egyik, az nem került szóba, de nekem is volt módosítóm. Én azt gondolom, hogy 
egyébként három fő helyett a VKB öt fővel tudott jól működni, tehát szerintem felesleges csökkenteni 
három főre, hogyha valami öt fővel tudja ellátni, pont azért, mert, hogy külsősbe szerintem célszerű 
lenne. Úgyhogy nekem az egyik módosítóm az továbbra is, hogyha lesz VKB, akkor javaslatom az, 
hogy öt fővel menjen a VKB bizottság tovább. A másik pedig, amit kiosztottam anyagot, az arról szól, 
hogy a rendkívüli ülés nem kezdődhetne 17.00 h előtt, ezt továbbra is szeretném kérni. Valakinek más 
javaslata van, akkor természetesen javasolhatja a 8.00-át is. A határozat tekintetében pedig azt 
gondolom, hogy jogszerű. Tehát én ezt nem szeretném visszavonni továbbra sem. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Lőrincz Lászlónak. 
 
Lőrincz László: Viktória javaslatával félig-meddig egyet tudok érteni, illetve Szilágyi Laci javaslatával 
úgyszintén. Tehát, hogyha a Városfejlesztési Bizottságba belekerül a sport, akkor viszont én is 
ragaszkodnék ahhoz, hogy öt fős legyen a bizottság. Ha három fős bizottság mellett döntünk, akkor 
pedig szeretném, hogyha mint tanácsnok szerepelne a sport. Úgyhogy a két opcióból szerintem 
méltányolható mind a kettő. Én mind a kettőt tudom támogatni. Viktória, illetve a Képviselő-testület 
döntésére bízom. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Aljegyző úrnak. 
 
dr. Nagy Atilla: Igazából három dolgot mondanék. Az egyik az, hogy ilyen okok miatt van szükség 
bizottságokra egyébként, hogy ott menjenek ezek az egyeztetések, sőt esetleg mögötte a frakciók 
egymás közti egyeztetése. Erre javasolnám és kérem is egyébként azt, hogyha most elkezdünk dolgozni, 
másfél napunk van rá körülbelül a lapzártáig, tehát a következő ülésünket szerdára tettük, hogy a 
frakcióvezetőkkel mi azért tartanánk itt a kapcsolatot, és arra kérném, hogy ők egymással is, tehát ezeket 
grammozzák ki, hadd kérjük addig, hogy ne ott kelljen, ne ott dőljön el. 
 
dr. Szinay József: Szerintem a grammozás, az történjen meg most, mert gyakorlatilag másfél napunk 
van rá. A végén szeretném még összefoglalni is. 
 
dr. Nagy Atilla: Jó, az is lehet. Jó, oké. A másik Markó úrhoz fordulnék igazából, bocsánat, hadd 
forduljak hozzá, hogy ne kelljen hetente módosítani, kiegészíteni, kihirdetni, milyen hatály, ilyen hatály, 
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olyan hatály dolgot, hogyha esetleg megtenné és ha kitudna várni egy hetet azzal a dologgal, majd ez az 
ő javaslata, és akkor hadd kérjem, hogy visszavonja, mert akkor most ez a döntés egy hét múlva megint, 
hogy az SZMSZ-ből, nem ő tehet róla, tehát én abszolút méltányosságot kérek, ő ezt most szépen 
megcsinálta. De, hogy akkor ne kelljen hetente módosítgatni és egymásba érnek a kihirdetések, ez az 
amaz, hadd kérjem, kivitelezhetőségi szempontból persze köszönöm. 
 
Balogh Csaba: Markó úr, be tudjuk fogadni? Támogatja? 
 
Markó József: Nem támogatom. 
 
Balogh Csaba: Nem támogatja. Megadom a szót Vajda Viktóriának. 
 
Vajda Viktória: Kettő költői kérdésem lenne. Az egyik az az, hogy ha annyira jól működött az öt fős 
VKB struktúra, akkor miért kellett megszüntetni és most újra létrehozni? Az lenne a másik kérdésem 
pedig, hogy mi indokolja azt, hogy 17 órakor kezdődjenek a rendkívüli ülések? 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Szilágyi Lászlónak. 
 
Szilágyi László: Szerencsés csillagállás van. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Én akkor azt szeretném kérni, hogy arról, hogy öt vagy három fős legyen a VKB, illetve 
kik lesznek majd a tagjai, erről mindenképpen egyeztessünk! Szeretném kérni, hogy a frakcióvezetők 
mindenképpen vegyenek részt rajta, illetve, ha úgy látom, hogy mindenki arra gondol, hogy én leszek a 
bizottság elnöke, akkor legyenek szívesek meghívni engem is az egyeztetésre. És hogy én azt szeretném, 
hogyha ez megtörténne még a szerdai testületi ülés előtt, annak ellenére, hogy a nevekkel esetleg később 
töltjük föl. Ez az egyik, amit szeretnék kérni, mert itt ezen most tényleg már csak a szócséplést tudjuk 
folytatni, mert nem jutunk egyről a kettőre. Azt gondolom, hogy vannak olyan feltételek, amiben az öt 
fős is működőképes, vannak olyan feltételek, amelyik három és működőképes. Én nem ettől szeretném 
függővé tenni azt, hogy lehet-e bizottság, hogy hány fős. Szívesen beszélnék majd arról is, hogy akkor 
melyik bizottságban melyik frakciónak hány külsős-belsős tagja van, de ezt is ezen kívül. Nekem 
személy szerint semmilyen kifogásom nincs az ellen, hogy minden testületi ülés 5 után kezdődjön. Én 
azt gondolom, hogy ennek inkább a hivatal teljesítőképessége szab határt. Igen, de a rendes amúgy is 
vagy a rendes ülések nem 5-kor kezdődnek? Vagy akkor ezek kezdődjenek. Ja, rendesek lehetnek reggel, 
értem. Jó, én megmondom őszintén, rendeletben ezt nem érzem szabályozandónak, mert azt gondolom, 
ez nagyon erősen megköti a Képviselő-testület kezét. Ezzel együtt a törekvést azt mondom, hogy tudom 
támogatni. Tehát, hogy ez amennyiben lehetséges minden testületi rendes, rendkívüli, bármi 5 óra után 
kezdődjön. Rendeletben érzem ezt egy kicsit olyannak, ami talán indokolatlan. Igen. Egyébként az a 
véleményem, hogy a Képviselő-testületet fel kell oszlatni. 
 
(Jegyzőkönyvvezető-váltás: Farmasi Gabriella) 
 
Balogh Csaba: Megadom az ügyrendi szót Fülöp Zoltánnak. 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy a vita most már teljesen eltért az aktuálisan élő 
előterjesztéstől, illetve módosítástól. Javaslom, hogy zárjuk le a vitát és szavazzunk. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Szilágyi úrnak. 
 
Szilágyi László: Az előterjesztőt kérdezem, hogy a módosításomat be tudja-e fogadni? Ugye a 
rendkívüli, az úgy hangzik, hogy a rendkívüli ülés nem kezdődhet 17:-00 után, illetve a másik mond… 
előtt. Bocsánat! Már megzavarodtam. Majdnem sikerült. 17:-00 előtt nem kezdődhetne rendkívüli 
testületi ülés. Illetve a második tekintetben, amit kiosztottam anyagot, hogy a jegyzői ellenjegyzés csak 
rendeletek tekintetében szükséges és határozatoknál nem fontos. 
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Markó József: El tudom fogadni. Az elsőt azt különösen azért, mert a rendes testületi ülésre föl lehet 
készülni hetekkel előbb munkahelyen, be lehet jelenteni, nem leszek ott, ne legyen értekezlet egyéb. A 
rendkívülire egy nappal előbb gyakorlatilag nem lehet, tehát ez problémát okoz azoknál, akik nappali 
elfoglaltsággal bírnak, még nálam is, aki nem bírok fixel, de azért mégiscsak van valami napirend, és 
bejön valami rendkívüli ülés, hát ezt el tudom fogadni. A másikat is befogadom, majd a szavazás eldönti, 
hogy működik-e? 
 
Szilágyi László: A másik része az lenne, akkor az lenne a javaslatom, hogy akkor ugye: Szerepelt az, 
hogy a táblázat a feltöltésekről, második melléklet, hogy akkor az visszavonásra került, akkor az lenne 
a kérdésem, hogy akkor szavazzunk úgy az én módosítómmal együtt, és akkor a tanácsnoki pozíciónak 
gyakorlatilag a feladat leírásával kapcsolatosan. 
 
Balogh Csaba: Megadom az ügyrendi szót Szinay József jegyző úrnak 
 
dr. Szinay József: Tisztelt polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület. Én alapvetően el tudom fogadni 
a 17 órás kezdést. A hivatal ugyan a hivatalnak nem tesz jót, de el tudom fogadni fő szabály szerint, 
azonban akadhat olyan szituáció, mint ami számos alkalommal akadt is életemben, hogy kedden három 
órakor vagy két órakor szembesülünk egy olyan ténnyel, ami miatt szerda reggel nyolc órakor 
Képviselő- testületit kell tartanunk, mert különben lemaradunk valamilyen lehetőségről. Most, hogy ezt 
rendeletbe emeljük, hogy nem lehet csak és kizárólag, akkor esetlegesen a saját nem, nem azt mondom, 
hogy a saját farkunkban harapunk, mert ilyet nem mondanék, hanem saját magunkkal tolunk ki. Tehát 
én azt javaslom, hogy lehet, hogy főszabály szerint 17 órakor tartozik, kell tartani, de indokolt esetben 
ettől azért lehessen eltérni. Mert ne állítsunk olyan csapdákat maguknak, amibe aztán magunk esünk 
bele. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Pintér úrnak. 
 
dr. Pintér György: Ügyrendivel beelőztek egy csomóan. Ezt akartam egyébként én is javasolni. Tehát 
volt olyan, hogy pályázatról kellett reggel nyolckor dönteni, és öt perces rendkívüli ülés volt, délután 
háromig kellett beadni. Tehát azt gondolom, hogyha van annyi bizalom, ami ugye sok esetben nincsen, 
de hogyha ezt ki tudjuk mondani, hogy lehetőség szerint öt előtt nem tartunk, amit nyilván a 
köztisztviselők morogva fognak elfogadni. Sokszor kapok jelzést, hogy se bizottság, se egyéb ne 
kezdődjön olyan későn, de semmiképp se kössük meg kezünk-lábunk ilyen téren. Én ezt nem javaslom, 
hogy főleg abszolút egyetért, hogy ezt meg rendeletben szabályozzuk. Megszavazhatjuk a rendelettől 
eltérést, meg egyebet, de annak sok értelme nincsen. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Lőrincz úrnak. 
 
Lőrincz László: Viktória költői kérdésére szeretnék csak reagálni, hogy a tanácsnoki rendszernek az 
egyik előterjesztője anno még ugye én voltam, igaz, a tanácsnoki rendszer nem indult még el. Én akkor 
is, meg most is úgy gondolom, hogy a tanácsnoki rendszert ki kell próbálni, és legalább annyira, ha nem 
hatékonyabb lehet, mint a bizottságé. De ugye érkezett egy módosító javaslat a frakciótoktól. Tudom 
támogatni, mivel, hogy itt megint csak egy. Szereted a verseket, én is egy verssel tudok válaszolni. 
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez című versével. Legyen így, hátha, próbáljuk meg. 
 
Balogh Csaba: Megadom az ügyrendi szót Fülöp Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: Felhívnám polgármester úr figyelmét, hogy az előbb ügyrendi javaslatot tettem, melyről 
vita nélkül dönteni kell. 
 
Balogh Csaba: Emlékeztetném akkor Fülöp Zoltánt, hogy én erre már korábban is fölhívtam a figyelmét, 
hogy törvényesség őrétől megvonni szót, az nemcsak nem ildomos, de nem is szabályos. Korábban is 
volt. Miután feltette az ügyrendi javaslatát és azóta, hogy más ügyrendi szónak adtam helyet, jegyző 
úrnak adtam szót. Tehát ezek azok a szituációk, amiben természetesen tudom, hogy ezért valószínűleg 
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én egy fegyelmi eljárást fogok kapni, de sajnos be kell látnia azt, hogy én itt megpróbálom a lehető 
legszabályosabban lebonyolítani ezt a beszélgetést. Megadom a teret annak is, hogy akkor most… 
 
Fülöp Zoltán: Nem sikerült. 
 
Balogh Csaba: Nekem ez a gondom, hogyha viszont befogadta azt a rendeletmódosítást, amire nemcsak, 
hogy… Kérem, hogy maradjanak csöndben a képviselők, hogyha nem kaptak szót. Befogadta a 
módosítást, de utána nem véletlenül jött a törvényességi felhívás arra, hogy ezt a rendeletben szabályozni 
kell. Nem is tudom, hogy mennyire jött ki az igazából, hogy jegyző úr mondta, hogy nem szerencsés, 
de valójában az én jogaimnak a korlátozása lenne, merthogy nekem kell államháztartási feladatokat is 
ellátni időnként. És igenis, hogyha például lesz még egy viharkár, még egy vis maior esemény, ami 
miatt például reggel 8-kor kell egy rendkívüli ülést összehívni, mert tényleg annyira sürgős, akkor egy 
ilyen rendelet nem korlátozhat engem. Persze ez lehet egy csapda. Tehát ha azt szeretnék, hogy ez egy 
csapda legyen, hogy utána énnekem viszont meg kell tartanom azt az ülést. És akkor utána ezért tudnak 
fegyelmit indítani, akkor mondják nyugodtan, csak én alapvetően nem szeretném a törvényes, 
törvénytelen működésnek a melegágyát támogatni. Megadom az ügyrendi szót Vajda Viktóriának.  
 
Vajda Viktória: A másik módosító javaslat kapcsán szeretném kérdezni a jegyző urat, hogy az 
szabályos-e, hogy egyszerűen kivesszük, hogy a határozatokra ne legyen jegyzői ellenjegyzés kötelező. 
Ezt nem rögzíti az Mötv vagy egyéb más? 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Jegyző úrnak. 
 
dr. Szinay József: Az Mötv nem rendelkezik olyanról, hogy kötelezően rajta kell lenni a jegyzői 
ellenjegyzésnek egy előterjesztésben, annak idején, amikor ez korábban se rendelkezett erről törvény. 
Annak idején, amikor a korábbi ciklusokban ez bekerült az SZMSZ-be, bizonyára nem véletlenül került 
be, de törvény nem rendelkezik erről. Ha önmagában az SZMSZ ezt nem tartalmazza, ettől még az 
SZMSZ nem lesz törvénysértő, csak furcsa. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót, Markó úrnak. 
 
Markó József: Igen, az nagyon ritkán fordul elő, mint a polgármester úr is mond eseményt, hogy hirtelen 
másnap reggel kell egy testületi ülést tartani, szinte soha. Mert amit másnap reggel, azt valószínűleg 
előző nap öt órakor is meg lehetett volna tartani, az éjszaka nem nagyon történnek már nagy dolgok. 
Mert egyébként hogyha az összehívás intervallumban kötelező mind a kettőre, akkor gyakorlatilag 
mindegy. De ezért generálisan az összesre megadni a lazítást, az nem ésszerű azért, hogy esetleg 
valamikor előfordul egy ilyen helyzet. Inkább a kivételre kellene valami utalást tenni, hogy amennyiben 
nem tudom, milyen, valóban ilyen égzengés van, vagy földindulás, akkor lehessen. 
 
dr. Szinay József: Indokolt eset. Havaria eset. 
 
Markó József: Valami, igen. Tehát, ami valóban lehet ilyen, lehet ilyen, de nagyon elméleti a dolog, és 
emiatt generálisan hozni egy szabályt, nem szerencsés. És valóban megerősítem, hogy a délután 5-i, az 
normális időpont, aki dolgozik, annak nagyon kellemetlen eljönni, mert rengeteg ülésünk van, mert ha 
egyszer-egyszer lenne egy évben egy-két rendkívüli, rendben van, de hetente van egy, vagy kettő 
sokszor, tehát egyszerűen olyan sok van, hogy ezzel nem terhelhetjük a dolgozókat. 
 
Balogh Csaba: Akkor csak emlékeztetőként hadd jegyezzem meg, hogy erre a rendkívüli ülésre azért 
van szükség, mert hogy önök aláírták azt, hogy szerették volna, hogy legyen egy plusz egy rendkívüli 
ülés még a hétfői ülés előtt. 
 
Markó József: Ilyen is van. 
 
Balogh Csaba: Tehát szeretném megjegyezni, hogy a rendkívüli ülések számát, azt igazából az önök 
által hozott döntések bővítették, ezért van szükség erre. És önök mondták Lenkei úr is, ugye meg tudja 
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erősíteni, hogy a képviselőnek az a dolga, hogy bejöjjön. Ha ez a dolga, akkor pedig be kell jönnie. A 
munkahelyen ki tudják kérni a szabadnapot, el tudnak jönni, nem tagadhatja meg a munkáltatójuk, tehát 
a lehetőség adott. Ha nem szeretnének itt dolgozni, akkor természetesen vissza lehet adni a mandátumot, 
megvan a lehetőségük rá, és akkor majd jön valaki, aki el tudja vállalni, vagy pedig egy olyan rendszert 
tud majd kialakítani, amiben tud majd működni a hivatal, ennél kevesebb testi üléssel. Megadom a szót 
aljegyző úrnak. 
 
dr. Nagy Atilla: Csatlakoznék közvetlen főnökömhöz, címzetes főjegyző úrhoz abba a dologba, ami itt 
elhangzott. Hogy is állunk ehhez a dologhoz, az előzetes kontrollhoz vagy nem, tehát valóban a törvény 
azt mondja, hogy a jegyző a törvényességi szinteket köteles tenni, ha erről van szó. Nem feltétlenül, 
előzetesen, ez egy célszerű dolog volt, és igazából azért javaslom, hogy még legalább két percet 
gondolkozzanak ezen a dolgon. Igazából, tehát hogyha előzetesen be kell adni, akkor nem a Képviselő- 
testületen hozzuk egymást erősen kellemetlen helyzetbe, hogy esetleg akkor kell a kamerák 
kereszttüzében szétszedni a javaslatokat. Sajnos még látszik, hogy mindannyian tanulgatjuk, tényleg 
inkább az újabb képviselők a szakmát igazából, tehát sokszor nagyon sokat kell belehúzgálni, hogy a 
törvényesség szabályszerűsége. Ugye minimumát, többet mi nem várunk el, természetesen elérje, és 
nekünk ez kötelességünk. És ugyanakkor viszont azt hiszem, hogy amennyire lehetett, egyébként hadd 
védjem a mundér becsületét, amennyire lehetett és tudtuk, és ha volt rá minimális időnk, akkor 
konstruktívan álltunk hozzá. Nekünk egyébként egyszerűbb és kényelmesebb lenne, ha azt mondják, 
hogy beadják, aztán szavazgatnak, ahogy akarnak. Tehát kevesebb lenne a munkánk, csak akkor nem 
töltenénk be a hivatásunkat. És akkor esetlegesen egy pár perccel előtte beadott anyagnál tényleg nem 
mondhatnánk felelősen azt, hogy igen, átnéztük, és akkor átmenne a döntés, akkor valahol később, tehát 
ha később semmisítenek meg, dobnak vissza anyagot, sokkal komolyabb hátrányt, joghatása lehet, mint 
hogyha előtte megelőzzük a bajt. Csak ennyit szeretnék mondani. 
 
Balogh Csaba: Megadom az ügyrendi szót Fülöp Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: Ismételten kérném, hogy zárjuk le a vitát és szavazzunk. 
 
Balogh Csaba: Megadom az ügyrendi szót Szilágyi úrnak. 
 
Szilágyi László: Köszönöm szépen! Körülbelül hasonló lenne az én, amit ugye az előbb is elmondtam 
ügyrendiként. Tehát az lenne a kérdésem, hogy akkor annyival kiegészíteném, hogy a rendkívüli ülés 
nem kezdődhet 17:00 előtt, kivéve Havaria esetében. Ebben a tekintetben. De zárójelben megjegyzem, 
hogy egyébként 24 óra, szerintem kell egyébként egy rendkívüli összehívásához, tehát én nem 
emlékszek olyanra, hogy a tegnap este kiküldött, hogy másnap reggel nyolckor legyen rendkívüli, ilyen 
nem emlékszek ebbe a tíz hónapba. És akkor az lenne a kérésem, hogy akkor a módosítások befogadása 
tekintetében, akkor szeretném, hogyha akkor szavaznánk. 
 
Balogh Csaba: Számomra továbbra sem egyértelmű, hogy jogilag ez így megfelelő-e? Olvasási szünetet 
kér esetleg jegyző úr? Megadom a szót jegyző úrnak. 
 
dr. Szinay József: A pénzügyi bizottságon, a jogi bizottsági ülésen is felmerült. Az egyértelmű, hogy az 
nincs benne az Mötv-ben, hogy jegyzői ellenjegyzésre van szükség, ez így expressis verbis nem 
szabályozza az Mötv, ugyanakkor mindenképpen célszerű, de ettől még persze nem lesz törvénytelen. 
Csak ahogy mondtam, csak azt tudom mondani, hogy különös vagy furcsa, mert Attila elmondta 
végeredményben az álláspontunkat ebben a kérdésben. 
 
Balogh Csaba: És a rendkívüli ülés az, hogy bekorlátozzák a jogaimat? 
 
dr. Szinay József: Kétségtelen az, hogyha a polgármesternek a jogosítványa összehívni a testületi ülést, 
hogyha ez korlátozásra kerül, akkor ez ilyen értelemben jogszabálysértő, különösen, hogyha egy 
rendeletben. Normális esetben ez úgy működik, hogy megállapodik a Képviselő-testület arról, hogy 
rendkívüli testületi ülést öt óra után kell tartani, és azt elfogadja az összes szereplő fél. Ezt nem 
szükséges SZMSZ-ben szabályozni, annál is inkább, mert én meg emlékszem arra sokszor, hogy délután 
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háromkor szembesültünk olyan kérdéssel, hogy reggel nyolckor testületi ülést kell tartani. És ez végül 
is, ahogy polgármester úr kifejtette, akkor neki meg van kötve a keze azáltal, hogy neki csak öt órára 
lehet összehívni a testi ülést, holott akár még valakinek a hibájából is előfordulhat az, hogy nem csak a 
Havaria és nem csak bármi más, hanem utolsó pillanatban szerzünk valamiről tudomást, egy pályázat 
benyújtásáról, vagy pedig bármi más egyébről, ami szintén előfordult a praxisomban, hogy úgy kellett 
kikutatni valamit, valami olyan szituációt, ami miatt rendkívüli testületi ülést kellett tartani. Tehát én 
továbbra is azt mondom, hogy a Havaria oldása az kevés a 17 órához, hanem valamiféle rendkívüli 
indok, vagy nem tudom, micsoda szükséges lenne hozzá. Mert, hogy elmondtam, nem akarom már 
továbbra ismételni magam. 
 
Balogh Csaba: Megadom az ügyrendi szót Szilágyi úrnak. 
 
Szilágyi László: Akkor úgy módosítanám ezt a részét, hogy akkor lehetne úgy is csinálni, hogy a hivatal 
egyeztessen a képviselőkkel, hogy ugye szükséges mondjuk másnap reggel, egy gyorsan egy rendkívüli, 
akkor mondjuk a képviselőknek mondjuk a minősített többsége tudja támogatni azt, hogy mondjuk ettől 
a szabálytól el legyen térni. Tehát valahogy így megfogalmazni, hogy a minősített többség a 
képviselőknek, hogyha el tudja ezt fogadni, akkor lehet, hogy ettől a szabálytól eltérni. 
Balogh Csaba: Megadom a szót jegyző úrnak. 
 
dr. Szinay József: Ez nagyon nehézkes, mert most itt gyakorlatilag, hogyha a Képviselő-testület nem 
tud eljönni, akkor nem jön el, és akkor nincs itt, és akkor nincs testületi ülés. Most annak megint kitenni 
a hivatalt, hogy most akkor minősített többséggel megszerezze a testület minősített többségét ahhoz, 
hogy legyen testületi ülés vagy sem, ez sem egy életszerű dolog. Amúgy is gyakorlatilag azért az szokott 
lenni a gyakorlat, hogyha rendkívüli testületi ülést hívunk össze, akkor azért a kolléganők végig szokták 
hívni a képviselőket, hogy ki ér rá, mikor? stb. Tehát ez már a szabályozásnak szerintem a 
kontraproduktív részévé válik a dolog. Szokták ezt mondani, hogyha a MÁV az összes szabályt 
betartaná, ami elő van nekik írva, akkor egyetlen vonat nem indulna el. Ez a klasszikus mondás 
gyakorlatilag. Szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy a túlszabályozás is olyan, mintha nincs 
szabályozva, mert akkor lehetetlen betartani a működést. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Lőrincz Lászlónak. 
 
Lőrincz László: Ebbe a polgármester úrral tudok én is egyetérteni, hogy ez az ő jogköre, az ülés 
összehívása, illetve az ő felelőssége is, hogy olyan időpontba hívja össze, amikor határozatképes tud 
lenni a testület. Itt a polgármester úr belátására, illetve előrelátására van ez bízva véleményem szerint. 
És ebben bízok benne, hogy jól is fog élni és rendelkezni. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Értem. Bocsánat, én egy picit, tökre egyetértek Lőrincz Lászlóval, csak most ezt nem 
tudtam értelmezni, hogy akkor most ez azt jelenti, hogy a 2-es §-sal azt gondolod, hogy nem nincs 
szüksége. Mármint, hogy a Szilágyi László féle módosítónak. Oké, jó. Ez így kicsit megkönnyíti a 
dolgomat, mert pont arról akartam beszélni, hogy ugye voltak itt ügyrendik arról, hogy szavazzunk, de 
megint nem tudom, hogy miről kéne szavaznunk. Illetve nyilván Szilágyi László majd megmondja, hogy 
amit Lőrincz László javasolt arról mit gondol. Szerintem az, hogy ennyi rendkívüli van, annak nem kis 
részben az az oka, hogy folyton visszakerülnek rendeletek, határozatok. Egy részük egyszerűen azért, 
mert végrehajthatatlan. Tehát nyáron több ilyen példa volt. Ha kivesszük azt, hogy előre ellenjegyzi a 
jegyző, szerintem ennek még több teret adunk. És igenis nyilvánvalóvá vált, hogy ha két oldalban leírja 
egy héttel előtte a jegyző azt, hogy ő milyen törvényességi aggályokat lát, a Képviselő-testület akkor is 
megszavazza. Tehát nem látom azt se, hogy milyen korlátozást jelent a jegyzői ellenjegyzés, hiszen nem 
jelent. Úgyhogy én azért továbbra sem tudom támogatni Szilágyi úr egyik módosítóját se így tartalmilag. 
Az ügyrendhez, meg akkor az, hogy akkor tegyük most már tisztába, hogy mégis miről fogunk szavazni, 
ha oda jutunk. És egyébként meg azt gondolom, hogy ennek a módosítónak is akkor valahogy úgy kéne 
ide kerülni a rendes testületire, hogy akkor meg legyen fogalmazva, mert akár a Havariát szeretné 
beletenni a módosítója módosítójába Szilágyi László, akár ezt a minősített többséget, ezt most itt úgy 
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látom, hogy nem sikerül megfogalmazni olyanra, hogy működőképes legyen. Egyébként pedig az a 
véleményem, hogy föl kell oszlatni a Képviselő-testületet. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót jegyző úrnak. 
 
dr. Szinay József: Abból az aspektusból kérnék szót, hogy mielőtt újra, ügyrendit nyom valaki, és akkor 
szavazni kell, mert ugye az SZMSZ módosításánál tartunk, hogy akkor talán összefoglalnám, hogy mit 
gondolok én arról, hogy hol tartunk most SZMSZ ügyében. Egyelőre akkor, ami teljesen aggálytalan az 
a Városüzemeltetési Tanácsnok, feladatkörének meghatározása. Ezen kívül a következő testületi ülésre 
a hivatalnak el kell készítenie egy SZMSZ tervezetet, amiben a Városüzemeltetési Tanácsnok és a 
Kulturális Tanácsnok egyelőre ennyi. Városüzemeltetési Tanácsnok az vagy Te [Markó József], 
Kulturális Tanácsnok lenne Viktória, amennyiben elfogadja, a Sport Tanácsnok kérdése, az akkor 
egyelőre még nem tisztázott, mert volt olyan javaslat, hogy a Sport Tanácsnok, vagy a sportfeladatok 
azok kerüljenek be a Városfejlesztési Bizottságnak a hatókörében. Ezen kívül kérdés volt még az, hogy 
a Városfejlesztési Bizottság öt vagy három tagú legyen? Egyébként, én emlékszem, amikor kilenc, sőt, 
tizenegy tagú volt a Városfejlesztési Bizottság. És külön volt, annak idején Bizottság, tehát nem ördögtől 
való az öt, vagy akár a több tagság, de a hárommal is simán működhet. Minthogy jelenleg öt taggal 
működik a Pénzügyi Bizottság, amihez nem érkezett módosító javaslat, illetve a SZELB is három taggal 
működik, amihez szintén nem érkezett módosító javaslat. Tehát összefoglalva én úgy gondolom, hogy 
egyelőre itt tartunk. Illetve akkor volt egy olyan javaslat, hogy esetlegesen a mai ülés után ezt 
pontosítsuk is le a frakcióvezetőkkel. Amit támogatok, hogy minél gyorsabban meg lehessen csinálni 
ezt az erőterjesztés tervezetet. 
 
Balogh Csaba: Ügyrendi szót megadom Szilágyi úrnak. 
 
Szilágyi László: Csak azért, hogy tovább tudjunk lépni, akkor bár megfogadásra került ugye a 
módosítóm, de akkor szeretném annyit kérni, hogy jogilag ezt megtehetem-e, hogy a 2. §-t akkor inkább 
én későbbiekben visszahoznám, hogy felmerült jogi aggályok tekintetében én valami olyan kidolgozást 
találjak, amivel lehet ugye egy kompromisszumos megoldást hozni. Az 1. §-t azt meg továbbra is bent 
hagynám, mint módosító. És akkor az lenne a kérésem, hogy tehát így fel lett sorolva, tehát ugye, és 
korábban is elmondtam, tehát az eredeti előterjesztés tekintetében a tanácsnoki feladatok leírása, továbbá 
az én 1. § módosítóm kerülne szavazásra, és szeretném, hogy ha szavazásra kerülne. 
 
Balogh Csaba: Markó úr? 
 
Markó József: Befogadom. Lehetne külön is szavazni egy módosítóról. Előre és aztán a másikról, tehát 
mindegy ezzel befogadhatom. 
 
Balogh Csaba: Ügyrendi szót megadom Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Szeretnék én külön szavazni, ahogy Szilágyi László is kérte az ő módosítóiról.  
Balogh Csaba: Jó, akkor, ha jól látom, három módosító van még akkor a levegőben. Az egyik az, hogy 
legyen egy olyan határozat, hogy akkor a három bizottságnak a struktúrájára dolgozza ki a hivatal, akkor 
az SZMSZ módosítást. Akkor ugye van a SZELB, van a pénzügyi, és akkor legyen a VKB kidolgozva, 
aminek a feladatkörébe oda sorolódjon be a sporttevékenység. Tehát akkor a SZELB-ből akkor át kell 
venni az egészségügyi részből, akkor azt, ami ott van felsorolva, és akkor átrakni a VKB-hoz. Jó? Ezt 
kell-e pontosabban megfogalmazni, vagy így szóban ez elegendő? Vagy akár csak tudja is végezni a 
hivatal, nem is kell a határozat… 
 
dr. Szinay József: Tájékoztató jelleggel azért csak kell, hogy akkor ezirányban dolgozzunk. Nem is kell 
feltétlen formálisan szavazni. Hanem a vita során kikristályosodott, hogy a VKB-ba kerüljön be a sport, 
akkor ezt így tudomásul vesszük, hogyha ez ily módon mindenki számára elfogadható. Elfogadható? 
 
Balogh Csaba: Nincs más …? Jó! Köszönöm szépen. Másik pont akkor a sporttanácsnok arra viszont 
nincs is így szükség innentől kezdve, akkor azt el is engedtük. És akkor az utolsó az a jegyzői 
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ellenjegyzés, hogy rendkívüli testületi ülések előtti előterjesztéseknél akkor ne legyen kötelező. Ugye 
pontosan. Hadd olvassam föl pontosan ezt is a helyben kiosztott módosítást. A Képviselő-testületi ülésre 
készített rendelettervezet esetén a jegyző ellenjegyzése, amellyel igazolja, hogy az előterjesztésben 
foglalt rendelet tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel.  
 
dr. Szinay József: Ez gyakorlatilag polgármester úr azt jelenti, hogy csak a rendeleteknél szükséges 
jegyzői eljegyzés a határozatokhoz nem. 
 
Balogh Csaba: Jó. 
 
dr. Szinay József: És akkor még egy van. 
 
Szilágyi László: Én ugye azt javasoltam, hogy a VKB ne három fő legyen. 
 
Balogh Csaba: Igaz? Akkor ezt külön tisztázzuk, hogy akkor három fő vagy öt fő? Megadom a szót 
Vajda Viktóriának. 
 
Vajda Viktória: Akkor már, ha már… négy fő? 
 
Balogh Csaba: Az nem lenne szerencsés. Lehetni lehet, mert lehet úgy, hogy három képviselő és csak 
egy külsős bizottsági tag, sőt, 4 0 is lehet. Csak nem szerencsés ugye az esetek többségében… Egyébként 
én erről kérnék egy szavazást csak hogy tisztázzuk, hogy tudja a hivatal is azt mondani, hogy nem 
véletlenül dolgozta ezt ki úgy. Úgyhogy kérem szépen, hogy aki az öt fősre szavaz, akkor az szavazzon 
most igennel.  
 
A Képviselő-testület 8 „igen” 1 „nem” 2 „tartózkodás” mellett elfogadta. 
 
Balogh Csaba: Akkor végül is látható, hogy a Képviselő-testületnek ez lesz, ami elfogadható. És akkor 
a jegyzői ellenjegyzés módosítás, az az, amit befogadott Markó úr, igaz? Vagy akkor erről is külön 
szavazzunk erről a módosításról?Jó, oké, akkor külön szavazzunk akkor erről a jegyzői ellenjegyzés, 
csak a rendeleteknél legyen szükséges. Aki ezzel egyetért, hogy elegendő csak olyankor, akkor igennel 
szavazzon, nemmel, aki ragaszkodik ahhoz, hogy határozatoknál is ott legyen a jegyzői ellenjegyzés.  
 
A Képviselő-testület 7 „igen” 3 „nem” 1 „tartózkodás” mellett elfogadta.  
 
Balogh Csaba: Azt, hogy csak a rendeletnél legyen szükséges, és akkor így ezzel a módosítással 
gyakorlatilag az van, hogy megvan akkor az útmutatása a hivatalnak, hogy hogyan dolgozza ki a további 
módosításokat, de most ugye sürgősen Markó úr ragaszkodott hozzá, hogy legyen az ő tanácsnoki 
feladatkörének a meghatározása, és ez a jegyzői ellenjegyzés. Ez a kettő az az, amit akkor egyben kérem 
a testülettől, hogy fogadja el, hogyha ezt így szeretné a módosítást látni. 
 
A Képviselő-testület 8 „igen” 2 „nem” 1 „tartózkodás” mellett elfogadta a rendelet módosítást. 
 
 

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

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

 
 

1. § 
 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 33/2014. (XII. 1.) sz. rendeletének 2/A. sz. melléklete ezen rendelet 1. sz. 
mellékletében foglaltakkal egészül ki. 
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2. § 

 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 33/2014. (XII.1.) sz. rendeletének 11. § (4) i) pontja a következők szerint módosul: 
 
„i) a képviselő-testületi ülésre készített rendelet-tervezet esetén a jegyző ellenjegyzése, amellyel 
igazolja, hogy az előterjesztésben foglalt rendelet-tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel.” 

 
3. § 

 
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 

 Balogh Csaba  dr. Szinay József  
 Polgármester  címzetes főjegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. év … hó ... 
napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 
 
 

 dr. Szinay József 
címzetes főjegyző 

 
1. melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez 
 
2/A. melléklet a 33/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez 
 

Városüzemeltetési tanácsnok feladatköre 

 
1. Közreműködik az önkormányzat városüzemeltetési feladatainak meghatározásában, így különösen 
2. az önkormányzati költségvetésben településtisztasági, közterület gondozási, közműfejlesztési-
útfenntartási feladatok, a lakosság részére nyújtott egyéb szolgáltatások teljesítésére szánt előirányzatok 
megtervezésében. 
3. az éves költségvetésben fenti célokra elkülönített előirányzatok felhasználása során keletkező 
szerződéses jogviszonyok előkészítésében, a szerződéses teljesítés ellenőrzésében. 
4. véleményezi a közterületek rendjével, a temetőkkel és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
Képviselő-testületi rendelettervezeteket, ellenőrzi ezek végrehajtását. 
5. Közreműködik az önkormányzati költségvetésben szereplő fejlesztési és felújítási igények 
felmérésében, minősítésében, azok beépítésének megalapozásában: a jóváhagyott fejlesztési, felújítási 
célok - közbeszerzési törvényben előírt szabályok szerinti - megvalósításában. 
6. Részt vesz az önkormányzati tulajdonú közterületek - nem építéshatósági hatáskörbe tartozó - 
hasznosításában, figyelemmel kíséri a vagyonhasznosítási, településrendezési tervekkel, előírásokkal 
való összhangját. 
7. Ellátja az önkormányzati környezetvédelmi előírások érvényesülésének ellenőrzését, javaslatot tesz 
azok kidolgozására, más szabályozásokba való beépítésére. 
8. Segíti a Polgármester tevékenységét a városüzemeltetési feladatok tekintetében. 
9. Feladatai ellátása során együttműködik a polgármesterrel, a bizottságokkal, továbbá a feladatok 
végrehajtásában részt vevő önkormányzati szervekkel, melyek vezetőitől tájékoztatást kérhet. 
 
Balogh Csaba: Következő napirendi pont, javaslat Göd Város Önkormányzata közbeszerzési 
szabályzatának elfogadására. Előterjeszti Fülöp Zoltán alpolgármester. 
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4) Javaslat Göd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester  
 
Fülöp Zoltán: A közbeszerzési szabályzat szintén polgármesteri hatáskörben lett elfogadva, némileg 
ellentmond az SZMSZ-nek, illetve a sokat hangoztatott átláthatósági követelményeknek, ezért az 
átláthatóság igényével néhány módosítást javasoltunk benne. Amint azt szóban is jeleztem akkor, 
amikor először átadtam az előterjesztést, illetve amikor megküldtem, akkor is látható volt, hogy a 
módosítások ki vannak emelve, alapvetően a Pénzügyi Bizottságot javasoljuk. 
 
Lenkei György képviselő elhagyta az üléstermet 
 
Fülöp Zoltán: Alapvetően a Pénzügyi Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságot javasoljuk a 
közbeszerzési eljárásokba kulcsszereplővé tenni, azt gondolom, hogy ha van Pénzügyi Ellenőrzési Jogi 
és Közbeszerzési Bizottságunk, akkor a közbeszerzésekben ez a bizottság legyen a fontos résztvevő. 
 
Vajda Viktória képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
Balogh Csaba: Épp csak annyit hadd jegyezzek meg, hogy eléggé ironikus, hogy az előterjesztésnél én 
vagyok megjelölve felelősnek, holott polgármester sehol nem szerepel a javított rendeletben. Van-e 
kérdése bármelyik képviselőnek, vagy ezt is úgy is elfogadja majd a testület, akkor én ezt egyből 
szavazásra is bocsátanám. Kérem szavazzon igennel, aki elfogadja a módosítást és nemmel, aki nem. 
 
A Képviselő-testület 7 „igen” 2 tartózkodás mellett elfogadta. 
 

304/2020. (IX. 23.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy Göd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát, a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 
  
Felelős: Balogh Csaba polgármester 
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
Melléklet a 304/2020. (IX. 23.) Ök. határozathoz: 
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Balogh Csaba: Következő napirendi pont jogi tanácsadás, megbízási szerződés megkötése. Előterjeszti 
Lőrincz László és Fülöp Zoltán alpolgármester. 
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5) Jogi tanácsadási megbízási szerződés megkötése 
Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester, Fülöp Zoltán alpolgármester   
 

Fülöp Zoltán: A polgármester úr számos alkalommal jelezte, hogy szűkösség van jogi kapacitásokból, 
illetve a legutóbbi előterjesztéseket egy hétig nem sikerült jogilag megtekinteni, ezért javasoljuk, hogy 
az önkormányzat jogi hátterét bővítsük. Körülbelül ennyi az előterjesztés lényege. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak 
 
Lenkei György képviselő visszajött az Ülésterembe.  
 
Hlavács Judit: Az indoklást egyszerűen, nem is tudom, hogy mondjam, hogy ne legyen becsületsértő, 
hogy minek érzem. Mindenesetre azt gondolom, hogy a hivatal megsegítésére nem egy ügyvéd lenne a 
megfelelő, hanem egy közigazgatásban járatos szakember. Egy olyan szereplő, aki itt dolgozik a 
hivatalban napi nyolc órában. Erre volt előterjesztés, erre volt egy olyan határozat, amit a Képviselő-
testület megszavazott, nem polgármester úr, hanem még mindannyian a veszélyhelyzet előtt. Önök ezt 
az álláshelyet megszüntették. Azért mondom, hogy önök vagy ti, bocsánat, mert egyértelműen itt a 
Képviselő-testületi többség nélkülem és a momentumosok nélkül döntött erről, vagy a mi szavazataink 
nélkül. Lehet rossz döntést hozni, azt gondolom, hogy ilyenkor lehet rajta javítani. A javítás az lenne, 
hogyha létrehoznánk állás helyet a polgármesteri hivatalban. Lehet, hogy nem jegyzői kabinetvezetőnek 
kellene hívni, hanem egyszerűen csak egy jogászi álláshelynek, vagy bárminek. Én ezt nem akarom 
megmondani, viszont ez nem egy ügyvéd lesz, aki ebben segíteni tud, mert a legnagyobb probléma az a 
Képviselő-testület ügyeinek a menedzselése, és nem pedig peres ügyek, vagy bármi ilyesmi. De ha 
véletlenül azt gondolnánk, hogy egy ügyvéd erre a legalkalmasabb, én ezzel nem értek egyet egyébként, 
akkor sem gondolnám, hogy egy debreceni ügyvéd lenne az egyetlen, aki erre alkalmas, akinek ide kell 
jönnie, amennyire tudom, a közbeszerzések során sem az bizonyosodott be, hogy olyan könnyedén és 
bármikor idejön, amikor szükséges.  
 
Vajda Viktória képviselő visszajött az Ülésterembe.  
 
Hlavács Judit: Tehát egyáltalán nem tudom támogatni se a javaslatot, se a személyt. De ha már itt 
tartunk, kíváncsi lennék, mert Bakonyi úrról, azon kívül, amit itt-ott az interneten lehet találni, azon 
kívül nem tudunk semmit, hiszen nem “persze jogszerűen”, de nem pályázaton választottuk.Amikor az 
ő nevével először találkoztunk itt mi képviselők, az úgy történt, hogy itt az ülésen került elő, mert még 
a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatos előterjesztésben is más ügyvédi iroda szerepelt, az előző nap 
is. Nagyon nehezen értem, miért kell nekünk ennyire Bákonyi László? Nagyon nehezen értem, hogy 
miért csak ő az alkalmas. Tehát ha ügyvéd kell, akkor miért nincs közelebb bárhol, bármilyen ügyvéd. 
Milyen alapon történik az ő kiválasztása? A bizalmi részt értem, azt is értem, hogy bennem nincs 
bizalma a Képviselő-testületi többségnek és ezért nem köti az orromra, hogy kicsoda Bákonyi úr. De az 
a minimum egy indoklás, hogy miért ő a jobb, mint bárki más, én azt gondolom, legalább itt a testületi 
ülésen. És egyébként meg egyáltalán magát azt, hogy egy ügyvédet bízzunk meg ezzel, ezzel az 
indoklással azt sem tudom támogatni. És a Képviselő-testületet fel kell oszlatni. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót jegyző úrnak. 
 
dr. Szinay József: Én most nem elsősorban célszerűségi szempontok miatt kértem szót, hanem azt 
szeretném elmondani a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy ez egy olyan anyag volt korábban, ami nem 
kapta meg a tőlem, illetve a hivatali kollégák véleménye alapján döntöttem úgy, nem kapta meg a 
jegyzői ellenjegyzést. Az utasítás adás, illetve a teljesítés igazolás kapcsán voltak benne jogszabálysértő 
meghatározások, ezeket sikerült kiküszöbölni, illetve még a napidíj kapcsán volt az már inkább egy 
célszerűségi, gazdaságossági kérdés, de aztán azt végül sikerült kivenni a megbízásból, hogy napidíjra 
nem számítanak. Tehát ily módon csak azt szeretném elmondani, hogy mégis csak van szerepe az 
előzetes jegyzői kontrollnak, mert szerintem sokkal kellemetlenebb lett volna azt mondani itt a testületi 
ülésen, hogy itt milyen problémák vannak. Ugyanakkor, ha majd polgármester úr lesz a kapcsolattartó, 
ugye az utasításadó, illetve az ellenjegyző, illetve a teljesítést igazoló a Bákonyi és Somogyi Ügyvédi 
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Irodával kapcsolatosan, én azt szeretném kérni, hogy akkor lenne a hivatal igazán kisegítve, hogyha az 
eljáró ügyvédek majd hasonló módon járnának el, mint a hivatal által, illetve az önkormányzat által 
alkalmazott Dr. Nyitrai Judit, illetve Kondorosi Mátyás ügyvéd kollégák, akikkel kiválóan tudunk együtt 
dolgozni, ők közigazgatásban jártas jogászok. És amit polgármester úrtól kérnék, hogy amikor 
tárgyalunk majd a Bákonyi ügyvédi irodával, akkor azt szeretnénk kérni, hogy a probléma felvetésétől 
a jogi tanácsadáson át, tehát nem csak egy jogi tanácsadás, hanem gyakorlatilag egy olyan komplett 
munkát, munka segítene ki engem, illetve a hivatalt, hogy a probléma észlelésétől gyakorlatilag, hogyha 
olyan, akkor az előterjesztés elkészítéséig terjedjen a feladatuk, mert igazából azzal lennénk kisegítve, 
hogy ha ez így valósulna meg. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Fülöp Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: Jegyző úr elég sokat elmondott. Úgyhogy ezt most elengedem. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Szilágyi Lászlónak. 
 
Szilágyi László: Érdekes ezt a Debrecent mindig úgy hallani, hogy mint, hogyha olyan nagyon messze 
lenne, pedig autópályán szerintem kettő óra alatt egyébként ide lehet jutni Gödre. De csak mellékesen 
megjegyzem, hogy Kolozsvárról viszont meg nem vállalták, ezért Debrecen sokkal közelebb volt. 
Továbbá szeretném, majd megkérdezem az ügyvéd urat, hogy javaslom neki, hogy költözzön Gödre, és 
akkor nem lehet ilyen probléma, hogy Debrecenből kell neki majd egyébként tanácsokat adnia, de 
tudomásom szerint nincsen jogi aggálya annak, hogy valaki Debrecenből jár dolgozni, vagy ad 
tanácsokat egy ország másik felébe, és ezen kívül szeretném megjegyezni, hogy most is van olyan a 
hivatalban egyébként, aki Zalaegerszegi lakcímmel dolgozik. Onnan pedig még messzebb van. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Vajda Viktóriának. 
 
Vajda Viktória: Salgótarjáni is van. Csak mondom. Egyébként azt gondolom, hogy ha ahogy jegyző úr 
is elmondta, a polgármester az, aki a kapcsolattartó, ő írja alá a szerződéseket, dokumentumokat, 
teljesítés igazolást. Azt gondolom, hogy az lenne a minimum, hogy az ő szempontja szerint 
érvényesüljön a bizalmi szándék, vagy a bizalmi jogviszony, vagy bizalmi viszony. És gyakorlatilag 
csak vele nem teljesül. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem annyira fér bele, hogy neki olyanokat kell 
aláírnia, amivel szemben neki nincsen meg a bizalmi viszonya. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Semmi problémám Debrecennel és a debreceniekkel, egyszerűen nem tartom 
praktikusnak a dolgot. Ettől természetesen tökéletesen jogszerű. És még egyszer mondom, nem a 
debreceniség, hanem önmagában az, hogy egy ügyvéddel megbízás alapján szeretnénk ellátni azt, amire 
valójában másra van szükség. Legalábbis az előterjesztő indokában egy olyasmi szerepel, amit 
véleményem szerint ügyvédi megbízással nem, vagy nem annyira hatékonyan lehet megoldani. Ez a 
legfőbb problémám az előterjesztéssel. Jelesül, tehát még egyszer mondom, az, hogy egy közigazgatási 
jogi problémára egy külsős ügyvédet bízunk meg ahelyett, hogy a hivatalban alkalmaznánk egy olyan 
embert, aki erre alkalmas lenne és a képviselő testületet fel kell oszlatni. 
 
Balogh Csaba: Én is korábban már felhívtam rá a figyelmet, de azt hiszem, nem sikerült kellően 
nyomatékosítanom, úgyhogy még egyszer el szeretném mondani, hogy a Bákonyi iroda gyakorlatilag 
milliós többletköltséget jelent az önkormányzat és így a város számára. Mind a közbeszerzés kapcsán, 
ahol tényleg összehasonlítva az Iglu Ltp.-nek az árazásával. Ugyanabban az időszakban, ugyanannyi 
munkával számolva is a különbség a tanácsadásban és a közbeszerzésben több mint 4 millió forintra 
testál. Tehát még, hogy ha azt is mondják egyébként, hogy hatékonyabban dolgozik akár 30%-kal. Még 
akkor is, egyébként kijön az, hogy 3 millió forintos költséget egyébként pluszba csak az jelent, hogy 
ilyen magas árkülönbségek vannak. Jelen helyzetben az, hogy 20.000 Ft + áfás költséggel hoznak 
igazából egy ügyvédet. Az önmagában még nem olyan nagyon kiemelkedő, végül is csak 30%-kal többe 
kerül, mint amennyi egyébként az az ügyvéd lenne, akit én szeretnék alkalmazni, akinek a szerződését 
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fel is bontotta a Képviselő-testület. De ehhez még ráadásul hozzá is jön az utazási költség és a szállásolás 
továbbra is. A napi díjat azt nagyon köszönöm, hogy kivették, de utazási költség miatt számít az, hogy 
ha valaki Debrecenből jár. Ha elengedné az utazási költséget az ügyvéd, és úgy állna rendelkezésre, 
mint ahogy egy helybéli, egy környékbéli, akkor egészen mást jelentene gyakorlatilag ez az egész. De 
így, hogy fizetnünk kell, még az utazásért is, az egyébként drágább ügyvédnek. Na, ez már átlépi azt a 
határt, hogy akkor innentől kezdve ezt nem lehet gazdaságos döntésnek, józan ésszel mondani. SZMSZ-
ben ráadásul, ahogyan korábban már említették itt a képviselő asszonyok is. Polgármester tehet 
javaslatot egyébként a jogi képviseletre. Nem véletlen ez , le lett korlátozva a jogköröm. Gyakorlatilag 
ez maga is, hogy csak jogi képviseletre, javaslatot tehetek, de egyébként a megbízására már a Képviselő-
testületnek a határozata szükséges. Ez is egy bekorlátozás. Na most ezzel a szerződéssel gyakorlatilag 
még ezt az aprócska jogomat is képesek lennének, és gyakorlatilag semmibe vennék, és úgy vennék el 
a jogaimat. Úgy, hogy mind szakmailag, ahogy a jegyző úr is mondta, nem csak jogi tanácsadásra van 
szükség, hanem probléma észlelésére, előterjesztések készítésére, ami nem egyszerű jogi feladat. Emiatt 
is szükségesnek tartom azt, hogy más szakértőt válasszunk, hadd legyen kiválasztva a szakértő, és ne a 
Képviselő-testület tolja az orrom alá. Másrészről jogilag én aggályosnak tartom, hogy ezzel is igazából 
megvonják az én jogaimat a képviselők, harmadrészt pedig egyáltalán nem tartom gazdaságosnak 
Bákonyi úrnak a megbízását. Így nem tudom támogatni ezt az előterjesztést. Megadom a szót Fülöp 
Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: Sajnos ismét pontosítanom kell a polgármester urat. A megbízási díjak tekintetében, 
ugyanis egy másik ügyvédi irodával, ugye ismert, mert nyilvánosak a szerződéseink. A Hevesi Ügyvédi 
Irodával 25.000 Ft+áfa óradíjon volt szerződés. A Karsai ügyi irodával szintén 20.000 Ft+áfa óradíjon 
volt szerződés, illetve az előzetes tájékoztatás szerint az alkotmányjogi panasz újra benyújtását immár 
a 294-essel szemben előzetes jelzés szerint Karsai ügyvédi iroda 30.000 Ft+áfa óradíjjal vállalja. Azt 
gondolom, hogy ez a kérdés, hogy mennyire gazdaságos, vagy nem gazdaságos. Ez jelentős 
kiegészítésre szorult. Természetesen polgármester úrnak van lehetősége azt reklamálni, hogy a 
Képviselő-testület nem mindenben ugrik úgy, ahogy ő fütyül. Ez sajnos ez egy ilyen játék. Ha és 
amennyiben megfelelő együttműködési formákat találunk, akkor nyilván kevesebb lesz a súrlódás. Jelen 
esetben úgy néz ki, úgy látszik, hogy polgármester úr kevéssé tudja megindokolni a lépéseit. Egyébként 
ez vonatkozik az előző SZMSZ-es történetekre is, ahol polgármester úr a jogszerűség határán erősen 
táncolva, véleményünk szerint többször átbillenve lépett, amit csak és kizárólag azért tehetett meg, mert 
bizonyos szabályozások nem teljesen szó szerint tételesek. Itt jelen esetben is ez van, hogy ha kell, akkor 
tételes szabályozásokat fogunk tenni, hogy polgármester úr megfelelő keretek között tudjon dolgozni. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Jegyző úrnak. 
 
dr. Szinay József: Kérem az előterjesztőket, hogy itt végeredményben nyilván formálisan egy határozati 
javaslatot is szükséges, meg egy forrás meghatározás a dologi kiadásokra, vagy a testületnek, csak egy 
rövid határozati javaslatot hozzátenni a forráskiegészítéssel együtt. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Pintér úrnak. 
 
dr. Pintér György: A bizottsági ülésen felmerült valamilyen aspektusban ez a történet. Én, ha jól 
érzékelem, itt maga ez a szerződés tényleges egy keretszerződés, konkrét megbízást nem tartalmaz. 
Tehát konkrét ügyeknél mindig, és ez most ettől az előterjesztéstől független, vagy hivatali munkatárs, 
vagy pedig a testület rendelkezik, hogy ki az, akivel az adott munkát el akarja végeztetni, és akkor 
biztosít forrást, tehát ebben az esetben én a forrásbiztosítást azt nem látom ténylegesen célszerűnek, 
hiszen amennyiben egy ilyen szerződés elfogadásra kerül közvetlen kifizetés nem következik belőle. 
 
dr. Szinay József: Ez is lehet egy megoldás, igen. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Fülöp Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: Ebben az esetben, hogy ha, tehát nem igazán értem, hogy ebben az esetben mi lenne a 
szerződés működésének menete? Valóban köszönöm jegyző úr észrevételét, hogy forrásbiztosítás az 
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valóban lemaradt. Én maradnék abban, hogy a szokásosan az ilyen típusú megbízásoknál, dologi 
kiadások legyenek forrásként megjelölve. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Pintér úrnak. 
 
dr. Pintér György: Ha elfogadják azt, hogy ez gyakorlatilag egy keretmegállapodás, kvázi egy ilyen, 
fregoli kapacitásnak a beépítése a rendszerbe, amit adott esetben le lehet venni, akkor nyilván az adott 
ügy függvényében lehet meghatározni, hiszen az lehet egy akár nem tudom, pályázattal, bármi egyéb 
képviselettel történő megbízás, és szerintem akkor elegendő dönteni a tényleges kifizetésnek a forrásáról 
közvetlen kihatása most nincs. Akkor van, hogyha megbízást kap ez az iroda. Tehát ilyet lehet kötni 30-
at, és az a kérdés, hogy utána éppen melyiket bízza meg egy adott ügybe a testület. 
 
Balogh Csaba: Igen. Megadom a szót Fülöp Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: Én azt a kiegészítést azért beletenném. Biztos, ami biztos, hogy forrás a dologi kiadásokra, 
forrás megjelölést tegyünk hozzá, mert ez úgy egészséges. Egyebekben pedig a működést, azt nyilván 
meg fogjuk látni. 
 
dr. Pintér György: Elfogadom, így ennél nem kell!  
 
Balogh Csaba: Jó, akkor a szóbeli módosítóval, van-e még bármi hozzáfűzni való? Nincs. Akkor kérem 
a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak most. 
 
A Képviselő-testület 8 „igen”, 3 „nem” szavazattal az alábbi döntést hozta: 
 

305/2020. (IX. 23.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a mellékletben szereplő jogi szaktanácsadásra vonatkozó ügyvédi megbízási 
szerződést elfogadja.  
 
Forrás: 2020. évi költségvetés Önkormányzat dologi kiadások terhére 

 
Melléklet a 305/2020. (IX. 23.) Ök. határozathoz: 
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Balogh Csaba: Következő napirendi pont az utolsó. COVID19 vírus elleni megelőző védekezéssel 
kapcsolatos intézkedések. Előterjeszti Lőrincz László alpolgármester. 
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6) Covid-19 vírus elleni megelőző védekezéssel kapcsolatos intézkedések  

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 
 

Lőrincz László: Ugye itt az előterjesztést négyen készítettük. Itt át szeretném engedni a szót Hives Gábor 
úrnak az előterjesztéssel kapcsolatban. Ő ennek a COVID-nak a nagy kutatója. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hives Gábornak. 
 
Hives Gábor: Tehát mint tudjuk a második hullámot éljük és napi fertőzöttek száma egyre magasabb, 
illetve sajnos a halálozási adatok is egyre magasabbak. Én azt szeretném, mint tavasszal több városban 
is végeztek az önkormányzat egy ilyen szórós tisztítást az önkormányzati területeken, buszmegállókban, 
illetve olyan intézmények környékén, ahol például bölcsődék környékén, közintézményeknél, hogy 
ilyen megelőző védekezést biztosítsunk. Fertőtlenítést a lakosság számára, ezzel is egy kicsit csökkentve 
a fertőzés terjedését, hogyha ezzel akadályozni tudjuk. 
 
Balogh Csaba: Ennyi? 
 
Hives Gábor: Több város sikeres volt egyébként, ez már tavasszal. 
 
Balogh Csaba: A sikert tudja definiálni? 
 
Hives Gábor: Úgy tudom definiálni, hogy több városban láttam, hogy alkalmazzák. Ott, lakó 
épületekben is. Tehát ilyen tízemeletes épületekben is az önkormányzat, tehát a megbetegedések igen-
igen, tehát a statisztikai számok csökkentek.  
 
Balogh Csaba: A számok csökkentek? 
 
Hives Gábor: Az igen, csökkentek a számok, tehát megelőzés, tehát. Na, tehát most mondok egy példát. 
Van egy fertőzött. Akiről nem tudjuk, hogy fertőzött, megfog egy korlátot. Ugye megy egy következő 
helyre, megfog egy korlátot, korlát meg stb., tehát tudjuk ennek a fertőzésnek a mikéntjét, azonban ugye, 
ha lefertőtlenítjük, tehát csinálunk egy ilyen tisztító, fertőtlenítő dolgot, ugye ezzel ezt kiszűrhetjük. 
 
Balogh Csaba: Napi rendszerességgel ugye? A határozatban azt láttam. 
 
Hives Gábor: Hát rendszeresen, nem sokszor napi heti, ez ugye, én napit szeretnék, de módosítást 
befogadok szívesen, ez ügyben. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Vajda Viktóriának. 
 
Vajda Viktória: Ugye ez az a fertőtlenítési módszer, amit márciusban elég sok város elkezdett hirtelen 
nagy lendülettel, amikor nem ismertük meg a COVID-nak a természetét, és majd mindegyik város, aki 
elkezdte, írt a területéért felelős tiszti főorvosnak, hogy megkérdezzék, hogy ez az intézkedés jó-e vagy 
nem jó-e? Többek, között ezt Göd városa is megtette, megjött a tiszti főorvostól az állásfoglalás, hogy 
sajnos semmi értelme nincsen ennek a tevékenységnek. Ugyanis egyrészt a padlót, a járdákat nem 
nyalják fel az emberek, jó eséllyel, másrészt onnan nem tud felrepülni ez a vírus. Azokat a helyeket, 
amiket mondjuk megfognak az emberek, tehát mondjuk a padka, a fája, esetleg a busznak a 
kapaszkodója, azokat esetleg lenne értelme fertőtleníteni, de 10 percenként. Tehát hogyha naponta 
fertőtlenítik, akkor utána a fertőtlenítés után 5 perccel, hogyha újra megfogja valaki, akkor már nincsen 
semmi értelme ennek az intézkedésnek. Játszóterek esetén teljesen ugyanez a szituáció. Tehát azt 
gondolom, hogyha vannak tisztifőorvosi állásfoglalások, hogy mi a fertőtlenítési módszer semmit, de 
semmit nem ér. Egyébként azok a városok, akik elkezdték tavasszal ezt csinálni, most nem csinálják. 
Tehát most jelenleg nincsen olyan város vagy kerület, aki használná ezt a módszert, merthogy nincsen 
értelme, ezért azt gondolom, hogy nekünk sem kellene egy propaganda módszerrel 
látszatintézkedésekbe folyamodni, már csak azért is, mert hamis biztonságérzetet ad. Tehát egyszerűen 
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félrevezeti az embereket, azt gondolják, hogy itt most hatalmas nagy biztonság van. Úgyhogy ezt a 
javaslatot szeretném javasolni a Képviselő-testületnek, hogy ésszel fontolja meg, és ne szavazza meg. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Igen, én csak annyit szeretnék mondani, nem szeretnék állást foglalni, ilyen fertőtlenítési 
kérdésekben pláne, hogy Vajda Viktória elmondta, hogy a szakértőknek mi a véleménye erről. Magával 
a határozati javaslattal kapcsolatosan szeretném azt elmondani, hogy végrehajtható határozatokat kell 
meghoznunk. Felkérhetjük a Település Ellátó Szervezetet dolgokra, de ha nincs hozzá se emberük, se 
anyaguk, se szakértelmük, akkor ezt nem fogják tudni végrehajtani. Ha nem tudjuk, hogy mekkora 
forrást kell ehhez hozzárendelni, mert fogalmunk sincs, hogy hány ember, milyen fertőtlenítőszerrel, 
napi heti vagy milyen gyakorisággal, esetleg 10 percenkénti gyakorisággal látja el ezt a feladatot, akkor 
nem tudjuk meghatározni a forrásigényt. Tehát én már csak ezért sem javasolnám ezt a napirendi pontot, 
így ebben a formában megszavazni és elfogadni. És még mindig azt gondolom, hogy fel kell oszlatni a 
Képviselő-testületet. 
 
Balogh Csaba: Aljegyző úrnak megadom a szót. 
 
dr. Nagy Atilla: Igazából amikor bejött ez az indítvány igazából, akkor természetesen úgy álltunk hozzá 
a hivatal, hogy mivel magasabb jogszabályt nem sért, akkor nyilván ellen jegyezte, főjegyző úr, hogy 
akkor jöhet, de igazából, de ettől függetlenül azért még a dolog indokoltságát nem vitatva, 
természetesen, mert járvány van, azon kívül egy-két dolgot azért hadd mondjak el. Most Hlavács 
képviselő asszony említette a végrehajthatóságot, itt akkor egy kicsit hadd részletezzük. Lehet, hogy ezt 
most fel tudjuk oldani egyébként, és akkor nem kell ezzel sokat foglalkozni. Az egyik, hogy a 
szeptember 18-as végrehajtási határidő az múlt hét péntek volt. Oda valami józanabbat kérnénk szépen. 
Gábor, rád nézek, majd akkor, ha majd oda jutunk. A másik, tehát a szeptember 18-i dátumot, akkor 
majd találjátok ki valamit. A másik, hogy ne legyen a határozatnak, ne legyen a melléklete a fénykép 
előterjesztése az jó, de hogy csak a végén, tehát ugye nem értitek a határozat melléklete a fényképnél, 
az csak egy illusztráció. Akkor most tiszta a helyzet. Illetve itt a pénzügyi osztályvezető asszonnyal 
beszéltük, hogy nyilván ez egy kicsivel több naturália kéne, tehát meghatározás, hogy mit értünk azalatt, 
hogy mit, merre, mennyiért, és majd mennyibe kerül. Egyébként, ha úgy lesz, akkor, ha kis léptékről 
van szó, akkor van ilyen tisztítószer sora az önkormányzatnak, ha kicsiről van szó, azt megnevezhetjük, 
de ha nem, és főleg akkor, ha egyébként személyi többlet kell hozzá, ha nem elég a TESZ embereit a 
fakivágásról, mozgatásról átvezényelni, akkor nyilván vagy állás helyet hozni, vagy valami módon 
kiokoskodni erre a dologra, hogy hogyan oldjuk meg, erre ember kell. De inkább az, hogy a kiemelt 
közterületűnek egy kicsi a szabatosítása, így elhangzott. Mi is erre gondoltunk egyébként, hogy 
állandóan látjuk is a hírekben, hogy a padokat, korlátokat, ilyen dolgokat szoktak általában fújkálni ezek 
a maszkos figurák igazából, de akkor ezt így akkor valahogy akkor pontosítjuk, ha most nem tudom, 
tehát én most nem ütnék hasra igazából, de, de ha önök egy elég jó hasalást tudnak csinálni, akkor 
lehetséges, hogy nem merek ránézni, pénzügyi osztályvezető asszonyra se. Akkor lehet, hogy egy 
végrehajtható határozat faragható ebből a dologból, és az ügyre tekintettel. Azt hiszem, ennyi van, ugye? 
Ugye ezeket találtuk. Tehát, hogy mégis, hogy hol, mit, és akkor nyilván, hogy ahhoz humán, meg 
pénzügyi erőforrást rendelni, és a Göd Város Önkormányzat dologi kiadások a feladattal nem terhelt 
tartalékja? Ugye? Az lehet ilyen jolly joker forrás hely esetleg erre, de tudjuk, hogy most kivel tudjuk 
megcsinálni. Tehát a spricnit, azt valakinek mozgatni is kell. Tehát, hogy hol mozgassa azt, hogy milyen 
napra az egyértelmű, és körülbelül belőni, hogy na, ennyi. Tehát a végrehajthatóságra, hogy kicsit 
pontosítjuk, köszönöm szépen, pontosítsuk. 
 
Balogh Csaba: Igen, tehát csak, hogy összegezzem akkor. Gyakorlatilag a kérdések, hogy hol? mit? 
mennyiért? mennyit? mikor? ki? és mivel? Tehát ezekre kérnénk a négy előterjesztőtől az egyoldalas 
előterjesztéshez. Tehát, hogy ezt fejtsék ki, akkor legyenek olyan kedvesek, hogy elfogadhatóvá 
válhasson ez az előterjesztés. Lőrincz Lászlónak megadom a szót. 
 
Lőrincz László: Én egy picit másképp értelmezem itt a határozatot is. Lehet, hogy én értelmezem 
rosszul. Tehát itt az alap az, hogy pont ez legyen kidolgozva, hogy a város köztereit napi 
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rendszerességgel fertőtlenítsék, illetve szakértő bevonásával ennek az egész védekezésnek a rendszerét 
dolgozzák ki, válasszák ki az eszközöket, illetve ezáltal meg tudják határozni azt is, hogy a szakértő 
milyen rendszerességgel, milyen helyeket, mert fölöslegesen… Tehát a képviselőasszony is felvetette, 
hogy fölöslegesen ne fertőtlenítsünk. Én nem tartom fölöslegesnek, ha már csak 0,1%-kal csökken annak 
az esélye, hogy mondjuk valaki fertőzött lesz, azt tudjuk, hogy ilyen pillangó hatásként hat, hogyha 
mondjuk egy fertőzött bekerül egy közösségbe, akkor az pillanatok alatt elterjed. Tehát, hogyha minél 
jobban ezt le tudjuk csökkenteni, szerintem semmi nem sok érte, illetve fontosnak tartom. Úgyhogy én 
így értelmezném a határozatot, hogy ennek a kidolgozása kerüljön akkor ugye a dátum egyértelműen 
nem jó, mert akkor nem került napirendre, amikor először szerettük volna. Így ugye itt október 14.-éig 
erre egy komplett, kidolgozott tervet készítsen el akkor a hivatal, illetve a településellátó, hogy ezt, hogy 
tudják megoldani. Erre milyen anyagi forrásokra van szükségük, hogy tényleg, mire úgy igaziból 
berobban a vírus, mert be fog előbb-utóbb ugye itt a téli időszakban, ahogy az immunrendszere gyengül 
az embereknek, a vírusok jönnek, nem feltétlenül itt most a COVID-ról van szó, de ugye más vírusok is 
lesznek, ezáltal biztos, hogy ez egy kiváló dolog, hogy addigra akkor készítse el a hivatal, illetve a 
településellátó közösen ennek a tervét. És akkor a testületi, az októberi testületi ülésre vissza tud jönni 
az előterjesztés. Csak ugye a téli időszakban szerintem ez mindenkinek nem egy álmegnyugvást, hanem 
egy konkrét megnyugvást szakértők bevonásával tud biztosítani. És erre úgy gondolom, hogy kell 
mindenképp az egészségre pénzt áldozni. 
 
Balogh Csaba: Itt csak tényleg tisztázás kedvéért, mert ezek azok a dolgok, amik nem egyértelműek 
feltétlenül a laikusnak, de hogy jegyző úr is gyakran ismételte ezt már, hogy a hivatal nagyon szívesen 
a keze alá dolgozik gyakorlatilag a politikusoknak. De a politikusnak kell meghatároznia a célt. Tehát 
amikor van egy vízió, van egy elképzelés, hogy mit kellene csinálni, akkor az a politikusoknak a dolga, 
hogy akkor ezt elmondják, vagy a Képviselő-testületin, vagy ha van erre egy létrehozott bizottság, mint 
jelen esetben egyébként a SZELB, az ugye pont ezt is szolgálná (a Szociális Egészségügyi és Lakásügyi 
Bizottság). Tehát az ilyen ügyeket azokat oda lehet bevinni, hogy akkor ők meghatározzák először is, 
tényleg, most nem szőrszálhasogatásképp mondom, de meg kell tudniuk határozni azt, hogy pontosan 
mit szeretnének. 
 
Hives Gábor képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
Balogh Csaba: Hogy pontosan miket szeretnének akkor lefertőtleníteni, hogy tényleg a földet is le 
szeretnék-e fertőtleníteni, fújni vagy tényleg csak a korlátokat, hogy külső emberrel szeretnék-e 
megoldani, vagy ezt annyira priorizálják, hogy akár a TESZ-nek, akik tényleg most a fáknak az 
elszállításával foglalkoznak, annak az embereit akarják. Ezek azok a dolgok, amiket a hivatal nem fog 
tudni iránymutatás nélkül meghatározni. Úgy, hogy én ezt javasolnám, hogy ezt inkább a bizottság tudja 
igazából szerintem kitalálni, hogy mi lenne a víziójuk. Valószínűleg, amit ott meghoznak döntést, azt a 
Képviselő-testület is elfogadná, és akkor az alapján tud dolgozni a hivatal, hogy a tényleges szerződést, 
amire szükség van, azt be tudja hozni. Egyébként itt most szükséges lennemegvitatni azt, hogymerre 
megy az egész történet? Mi alapján tudnak dolgozni a hivatalban? Megadom a szót Vajda Viktóriának. 
 
Vajda Viktória: A mostani határozati javaslat úgy szól, hogy Göd Város Önkormányzata Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy felkéri a Göd Településellátó Szervezetet, hogy a város kiemelt közterületeit 
napi rendszerességgel fertőtlenítsék. A fertőtlenítő eszközök kiválasztásához szakértő segítségét 
igénybe veheti. Tehát ez nem arról szól, hogy készítsenek elő egy valamit, hanem hogy csináljanak egy 
valamit. Úgyhogy én azt a módosító javaslatot szeretném tenni, hogy Göd Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Szociális Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságot, hogy 
dolgozza ki a város kiemelt közterületeinek fertőtlenítésére vonatkozó programtervet. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Pintér úr, hogy kiegészítse. 
 
dr. Pintér György: Egyrészt esetlegesen vizsgálja meg ezeknek a közterületeknek a fertőtlenítésének 
szükségességét és lehetőségét, és amennyiben szükségét látja, akkor dolgozza ki ennek a tervét, vizsgálja 
meg anyagi vonzatát, és terjessze a testület elé elfogadásra, tárgyalásra és elfogadásra. Az októberi 
rendes testületire, mert így hangzott el az előbb, ez így. 



1174 

 

 
Balogh Csaba: Igen. Megadom a szót. 
 
dr. Szinay József: Ebben a szituációban meg lehetne fontolni, hogy meghívni Dr. Győri Csilla váci 
ÁNTSZ vezető asszonyt és esetleg a SZELB ülésére és szakembertől származó tanácsok figyelembe 
vételével megtenni mindezt. 
 
Balogh Csaba: Egyetértek. Megadom a szót Lenkei úrnak. 
 
Lenkei György: Egyrészt a jegyző úr elmondta, amit én gondoltam volna, hogy mindenképpen egy 
szakembert vagy több szakembert hallgatunk meg, hallgassunk meg, annak alapján fog állást foglalni a 
bizottság. Viszont az lenne a kérésem Vajda képviselő asszonyhoz, hogy ezt a levelet továbbítsa nekem, 
illetve minden olyan levelet, ami a tavaszi járvány idején keletkezett. Mészáros doktor úrtól kaptam egy 
levélmásolatot, amit önnek küldött, és a Mészáros doktor nehezményezte, hogy hát erről nem tudunk. 
A szűréssel kapcsolatban. Tehát az a kérésem, hogy minden olyan levelet, amit, mint Humán Bizottság 
Elnök kapott hatóságoktól, szakemberektől, azt kérem bocsátsa a rendelkezésünkre. Amit még a 
területtel, mint laikus mondanám, ha ennek semmi értelme nincs, ami könnyen lehet, hogy semmi 
értelme nincs, ha a szakemberek ezt megerősítik, akkor miért láttunk számtalan olyan felvételt, hogy az 
emberek, beöltözött védőruhás emberek nemhogy a buszmegállókat, hanem az úttestet, járdát, falakat 
fertőtlenítik. Akkor lehet, hogy ők ezt nem tudták. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Vajda Viktóriának. 
 
Vajda Viktória: Ez egészen pontosan így van, hogy nem tudták. Ezt márciusban csinálták, amikor még 
nem ismerték a vírusnak a természetét. Azóta nem csinálják ezt. Egyébként van olyan város, ahol 
szerződtek egy céggel rendkívül drága összegért, hogy ezt a fertőtlenítést elvégezze, majd ez a cég sós 
vízzel csinálta meg ezt. És ebből lett utána hatalmas nagy botrány. Annyira ki tudják játszani ezt, ami 
nem működik. Egyébként Lenkei úr kérdésére válaszolva minden egyes Humánügyi Bizottság, tehát 
minden egyes levelet, amit kaptam, Humánügyi Bizottság Elnökeként továbbítottam a bizottság 
tagjainak. Ezt a tisztiorvosi állásfoglalást nem én kértem és nem én kaptam, hanem a hivatal. Úgyhogy 
akkor majd őket fogjuk megkérni, hogy továbbítsák. 
 
Lenkei György: De amit kért a doktor úr? 
 
Vajda Viktória: Én továbbítottam. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Fülöp Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: Csak annyit fűznék hozzá, hogy amennyire tudom, hogy egyébként a momentumos 
vezetésű Újpest szintén foglalkozik a kérdéssel ebben a formában. Úgy tudom, hogy most is előkerült. 
Egyrészt, másrészt a második hullám most így elég durvának néz ki és hosszúnak, úgyhogy 
mindenképpen megfelelő szakmai segítség bevonásával ezt a kérdést megvizsgálandónak tartanám, akár 
még olyannal is, hogy például a városi buszokra kézfertőtlenítőt helyezünk ki. Számos olyan lehetőség 
van, ami a közterületi fertőzésátadást csökkenti. Azt nagyon nehéz lesz kimutatni, hogy egyik vagy 
másik intézkedés tényszerűen, azon intézkedés következtében lehet. Ezt nem fogjuk tudni kimutatni, azt 
tudjuk megtenni, hogy ilyen intézkedésekkel hozzájárulunk a lakossági figyelemfelkeltéshez, mert 
mindenki, aki valamit tesz ez ügyben, az figyelemfelkeltő. Egyébként csak információ a tisztelt 
Képviselő-testületnek a Budapestre bejáró ingázó vonatokon már rendőri kísérettel járnak ezek a vasúti 
felügyelők és ellenőrzik a maszk viselést. Tehát egyre komolyabban veszi mindenki, és minden olyan 
intézkedés, ami azt mutatja, hogy ezt komolyan kell venni, annak, ha nem is magának közvetlen az 
intézkedésnek, de az intézkedés tanulságrészének mindenképpen van hozzájárulása ahhoz, hogy a 
lakosság komolyan vegye és a védekezési intézkedések ténylegesen hatékonyan történjenek meg. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Lőrincz Lászlónak. 
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Lőrincz László: Nagyon örülök, hogy foglalkozunk vele. Az, hogy itt sikerült olyan pozitív dolgokat az 
előterjesztéshez hozzátenni, amikkel végre el tudunk ebbe a témába indulni. Én bízok benne, hogy a 
bizottság meg fogja tudni oldani a feladatát. És mint előterjesztő természetesen befogadom a 
javaslatokat. 
 
Balogh Csaba: Akkor csak a tisztázás kedvéért kéri-e valaki, hogy újra felolvassam a módosítást? 
Megadom a szót Vajda Viktóriának. 
 
Vajda Viktória: Nem szeretném már az időt húzni, csak a tisztázás kedvéért és Újpest védelmében, 
hogyha egy bizonyos várost momentumos vezetésűnek nevezünk, akkor ne kérje ki magának a testület, 
ha ezt a bizonyos várost is momentumos vezetésűnek fogja valaki bélyegezni. 
 
Balogh Csaba: Akkor, ha nincsen kérdés, a jegyzőkönyvvezetőket kérdezem, hogy tisztázzuk-e a 
módosító szövegezést, vagy jó lesz ez így? 
 
Hlavács Judit: Én szeretném, hallani a módosítást. 
Balogh Csaba: Akkor “Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Szociális 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságot, hogy dolgozza ki az esetleges fertőtlenítést a város...” ...ezt 
nem tisztáztuk, hogy mik a kiemelt közterületei. Akkor a kiemelt szót azt kivehetjük? 
 
Lőrincz László: Határozza meg azokat a területeket. 
 
dr. Pintér György: Vizsgálja meg. A közterületek fertőtlenítésének lehetőségét és szükségességét. 
 
Balogh Csaba: Vizsgálja meg a közterületek esetleges fertőtlenítésének szükségességét. 
 
dr. Pintér György Lehetőségét és szükségességét. 
 
Balogh Csaba: Bocsánat, csak akkor ahogy én fogalmaztam, elolvasom, és akkor mondjad, hogyha van 
kivetnivaló. “...vizsgája meg a közterületek esetleges fertőtlenítésének szükségességét, 
megvalósításának lehetőségét és terjessze az októberi testületi ülésre a Képviselő-testület elé.” Dr. Győri 
Csillát pedig javasoltuk, hogy hívja meg, de azt szerintem nem kell a határozatba bele fogalmazni. Így 
megfelelő? Át is dobom az előterjesztőségbe a szöveget. Jó. Rendben. Akkor így kérem a Képviselő-
testületet... 
 
dr. Pintér György: Hozzám még nem jött az ötlet. Ha szükség volt arra, hogy ez esetlegesen szükséges 
pénzügyi forrás mértékének és forrásának megjelölésével terjessze. Az októberi rendes testületi ülésre. 
 
Balogh Csaba: Forrás megjelölésével. 
 
dr. Szinay József: De hát azért vélhetőleg ennek nem kis költsége lesz? 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Lenkei úrnak. 
 
Lenkei György: Tehát a szakmai rész az evidens, hogy a Szociális Egészségügyi és Lakásügyi 
Bizottsághoz kerüljön, de a költségeket a Pénzügyi Bizottságnak kell megvizsgálni, illetve a forrást is 
megjelölni, amennyiben erre az egész aktusra sor kerül. 
 
Balogh Csaba: Igen, ez így van. Szerintem ez automatikus, hogyha a testület elé kell vinni, akkor ugye 
a Pénzügyi Bizottságnak, még ezt véleményezni kell és úgy is ezt a testületnek kell majd akkor igazából 
elfogadnia. Még technikailag azért hozzátenném, hogy akkor itt a felelősnél a TESZ igazgatója és a 
polgármester van megjelölve, úgyhogy akkor azt is kérem módosítani, akkor a bizottság elnökére. 
Jegyző úrnak megadom a szót. 
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dr. Szinay József: Az előbb itt bele kotyogtam, hogy itt ez vélhetőleg nem kevés pénz lesz, mert azért 
hogyha itt meghatározza majd a bizottság a szakmai alapokon a szükséges közterületeket, azért nyilván 
ezek iskolák, környéke, intézmények környéke, hivatal, TESZ, stb. tehát ez egy sok ezer 
négyzetméternyi területről lehet szó. Tehát én tulajdonképpen mindenképpen szükségesnek tartanám 
azt, hogy nem kétségbe vonva a bizottság szakértelmét, de, hogy itt az ÁNTSZ megfelelő, meg virológus 
szakembert nyilvánvalóan hallgassunk meg. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Lenkei úrnak.  
 
Lenkei György: Nyilvánvaló, hogy laikusként nem fogunk ilyen szigorúan szakmai dolgokban állást 
foglalni, annál is inkább, mert az a tapasztalatom, hogy a szűréstől kezdve ezekben a járványügyi 
kérdésekben, ahány orvossal beszéltem, az mind mást mond. Tehát, nincs egy kialakult protokoll, egy 
kialakult vélemény, egymásnak is ellentmondanak, vitatkoznak olykor. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy 
kívülállóként nem fogunk állást foglalni a saját tapasztalatunk alapján. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Pintér útnak. 
 
dr. Pintér György: Ezért is javasoltam ezt az esetleges szükségességét, mert nem biztos, hogy ez a 
leghatékonyabb módszer. Tehát lehet, hogy igen, lehet, hogy nem lehet, hogy ennek korlátozott 
felhasználására tesznek javaslatot. Lehet, hogy a fertőzés átadásának megakadályozására más módszert 
is javasolnak. Tehát én azt gondolom, hogy van most egy hónap arra, hogy erről egy alapos anyag 
készüljön, és nyilván egy ésszerű döntés kell szülessen. 
 
Balogh Csaba: Jegyző úrnak megadom a szót. 
 
dr. Szinay József: Nem akarom szétbeszélni ezt a testületi ülést, mert az előbb ránéztem a monitorra, és 
valahol azt láttam, hogy 47 percet beszéltem szokásomtól eltérően, de itt még az is fölmerülhet bennem, 
hogy esetlegesen ennek a költségnek esetlegesen a vegyítése azzal, az is egyfajta megoldás lehetne, 
hogy ha a szűréseket az önkormányzat esetlegesen nagyobb, vagy egyfajta összeggel támogatná a 
városban, ami szintén lehet egy üdvözítő megoldás a küzdelem, a vírus elleni elem. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Lenkei úrnak.  
 
Lenkei György: Jegyző úr, már ebbe a pillanatba beleesett abba a csapdába, amitől én féltem. A 
szűrésekről, a szűrésekről is. Amikor az orvosokat meghívta a polgármester úr, különböző állásfoglalás 
volt. Volt, aki jónak találta, volt, aki teljesen feleslegesnek találta, volt, aki szkeptikus volt vele, tehát 
szakmai dolgokban, hogy melyik szűrés, meg hogyan, ezt bízzuk az orvosokra. 
 
Balogh Csaba: Bocsánat, itt csak a tisztázás kedvéért mondanám, hogy a szűrést magát nem vonta 
kétségbe egyikőjük sem, csak nem mindegy, hogy melyik fajta szűréstípust használják. 
 
Lenkei György: Ez a precíz meghatározás. Volt olyan is, aki azt mondta, hogy a személyt nem mondok, 
csak szavait idézem, hogy abba a szűrés pillanatában lévő helyzetet látjuk. Az, hogy egy fél óra múlva 
megfertőződik, azt nem tudhatjuk. 
 
Balogh Csaba: Ez így van. Jó. 
 
Lenkei György: Nagyon burkoltan azt jelenti, hogy semmi értelme a szűrésnek. Most magamat itt nem… 
 
Balogh Csaba: Csak a lakosságnak nem szeretném elvenni a kedvét. Virológiailag ez elképesztően 
fontos, hogy teszteljünk, mert a tesztelésnek köszönhetően fogjuk látni azt, hogy hogyan terjed a vírus. 
Tehát lehet, hogy az adott pillanatot fogja megmutatni, és a következő fél órát nem. De ezért senkit sem 
lehet hibáztatni, hogy nem lát a jövőbe. Viszont utólagosan leigazolni, hogy lássuk azt, hogy milyen 
hatása volt, hogyan tudunk majd védekezni hatékonyabban a jövőben,ehhez nagyonis szükséges a 
tesztelés. 
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Lenkei György: Igen, csak egy mondat. Hogy ez annyira szükséges, hogy a város támogatja a szűrést 
anyagiakkal is, anyagiakban is, és még két szűrés lesz szeptemberben. 
 
Balogh Csaba: Igen, igen. Jó, köszönöm szépen! Akkor még egyszer csak a tisztázás kedvéért 
felolvasom a szöveget, hogy “Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri 
a SZELB-et, hogy vizsgálja meg a közterületek fertőtlenítésének esetleges szükségességét, 
megvalósításának lehetőségét, és a szükséges forrás megjelölésével terjessze az októberi testületi ülésre 
a Képviselő-testület elé.” 
 
dr. Pintér György: Rendes testületi. 
 
Balogh Csaba: Így, akkor kérem a rendes testületi ülésre. Jó, még azt a szót is hozzáírtam akkor. 
Rendben, akkor kérem a testületet, hogy szavazzunk erről most. 
 
A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal az alábbi döntést hozta:  

 
306/2020. (IX. 23.) Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy felkéri a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 
közterületek fertőtlenítésének esetleges szükségességét, megvalósításának lehetőségét és a 
szükséges forrás megjelölésével terjessze az októberi rendes testületi ülésre a Képviselő-testület 
elé.  
 
Forrás: Göd Város Önkormányzat dologi kiadása 
 
Felelős: SZELB elnök 
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: 2020. szeptember 18. 

 
Balogh Csaba: Ezzel az utolsó napirendi pontunk végére értünk, köszönöm szépen a részvételüket. A 
testületi ülést bezárom. 
 

K.m.f. 
 

 Balogh Csaba dr. Szinay József 
 polgármester címzetes főjegyző 


