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 Iktatószám: 09/52-33/2020. 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 30. napján 8.00 órakor 
kezdődő, halasztott időpontban megtartott munkaterv szerinti rendes ülésének nyílt ülésén a Gödi 
Polgármesteri Hivatal üléstermében. 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. 
 
Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv szerinti rendes nyílt ülése 
 
(Jegyzőkönyvvezető Imre Anikó) 
 
Fülöp Zoltán: Tisztelettel üdvözlöm a megjelenteket. A Képviselő-testület munkaterv szerinti ülését 
ezennel megnyitom. Jelen van nyolc képviselő, polgármester úr és Vajda Viktória előre jelezte 
távolmaradását, illetve dr. Pintér György szintén jelezte távolmaradását. Andrejka Zombor pedig késését 
jelezte, úgyhogy remélhetőleg rövidesen ide fog érni. A napirend előtt jelezném, hogy polgármester úr 
egy rövid tájékoztatónak a megosztását kérte a testülettel és az érdeklődőkkel, úgyhogy ezt most szó 
szerint felolvasom: „A megomlott homokfal ügyében a kúria is megállapította az önkormányzat 
kártérítési felelősségét, így a 2010. óta húzódó per végéhez ért, aminek okán várhatóan egyszeri 45 
millió forint és havi 100 ezer forint járadékot kell fizetni kamattal együtt. A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat levélben jelezte, hogy szívesen vállalja a Mayerffy József utcában található kápolna 
és harangláb környékének karbantartását és integrált játszótér kialakítását. Mivel a Samsung is jelezte 
már szándékát, hogy játszóteret építsen ki reprezentációs célból, érdemes lenne megfontolni, hogy hol 
van a legnagyobb hiány játszótérből a kisgyermekes családoknak és aszerint alakítani a városképi 
terveket és az együttműködést.” Eddig a tájékoztató. Polgármester úr azt javasolta, hogy esetleg az 
utóbbi játszótér témát egy külön napirendi pontban tárgyalhatnánk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az 
Egyebekben erről tárgyalhatunk. Andrejka Zombor megérkezett, úgyhogy 9 képviselő van jelen, az ülés 
határozatképes.  
 
Lenkei György: Támogatom az alpolgármester úr javaslatát, hogy ezt a játszótér históriát külön 
tárgyaljuk, akár az Egyebekben. 

Fülöp Zoltán: A napirend előtt a frakciók kívánnak-e hozzászólni? Nincs jelentkező, akkor térjünk rá a 
napirend megvitatására. A meghívóban polgármester úr javasolt egy napirendi listát. Kérdésem, hogy 
ehhez van-e valakinek hozzászólni valója? 

Lenkei György: Az a javaslatom, miután meglehetősen foghíjasok vagyunk, hogy azokat a napirendi 
pontokat, aminek a beterjesztője nincs jelen, azt ne tárgyaljuk, mert hisz végül is érdemben nem tudnánk 
beszélni róla, lévén, hogy bármilyen kérdésünk vagy javaslatunk lenne, arra értelemszerűen nem 
kapnánk választ. Tehát menjünk végig azokon a napirendi pontokon, amit polgármester úr, illetve Vajda 
Viktória képviselő asszony terjesztett be, hogy érdemben tudunk-e róla beszélni. 

Fülöp Zoltán: Azt kérdezném, hogy a napirendi listát tekintve ezek mely napirendeket érintenék? 

Lenkei György: Az 1. napirendi pont, amelyet Vajda Viktória képviselő asszony terjesztene be.  

Fülöp Zoltán: A javaslat szerint ezt vegyük le? 

Lenkei György: Igen. Van a 4.napirendi pont, a költségvetésről. 

dr. Szinay József: Az nem az övé, csak a polgármester úr terjesztené elő. 
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Lenkei György: Jó, az akkor maradjon. A kártérítési ügyek, de ezt is tudjuk… 

dr. Szinay József: Ha szabad szólnom ebben a kérdésben, a 6-os kártérítési ügyek rendezése az a 
viharkárból fakadóan azoknak a károknak az esetleges rendezése, amik magánszemélyek tulajdonában 
keletkeztek, amelyeket sem az állami vis maior keret, sem pedig a biztosítónak a vis maior kizárása nem 
fedez, tehát itt azok az autókárok, illetve egyéb károk esetében kellene a Képviselő-testületnek 
valamilyen szinten állást foglalni, hogy mi legyen a károsultakkal kapcsolatos ügymenet. Itt körülbelül, 
mintegy húsz autó, illetve egyéb károkban keletkezett, vagy egyéb objektumokban keletkezett kár, és itt 
állásfoglalás szükséges arra, vagy most, vagy nagyon-nagyon hamarosan, hogy mi legyen az eljárás, 
hogy hogyan tárgyaljunk, akkor ez maradjon, igen, mindkettő. 

Fülöp Zoltán: A 25-öst. 

Lenkei György: Igen, ez is, ez Balogh Csaba vészhelyzeti döntései. Vegyük le akkor a 25, 26, 29, 30. 
napirendi pontokat. A lakáskoncepciót azt vegyük tudomásul, hogy időben beérkezett, de miután a 
bizottságunk nem tudta tárgyalni, vegyük le a napirendi pontról és később… 

Fülöp Zoltán: Ezt napirendre kell venni. 

Lenkei György: Jó, napirendre vesszük, de jelzem, hogy érdemben nem tudunk… A pályázatok 
maradjanak. Tehát akkor ilyen értelemben kérem. 

Fülöp Zoltán: Akkor összegezném a módosító indítványt. Vegyük le napirendről az 1-es, 25-ös, 26-os, 
27-es, 29-es és 30-as napirendeket. 

Hlavács Judit: Egyrészt szeretném jelezni, hogy az első napirendi pontot négy képviselő írta alá, és ebből 
ketten itt vagyunk, tehát tudjuk képviselni az álláspontunkat, emiatt én azt javasolnám, hogy ne vegyük 
le a napirendről. Azt szeretném kérni egyébként is, hogy egyenként szavazzunk arról, hogy melyik 
napirendet vegyük le, melyiket nem. Azt szeretném mondani, hogy vegyük le a napirendről a Szolgáltató 
Kft.-nek a beszámolóját, ugyanis az ügyvezetőnek kell megtennie, és nem Lőrincz László képviselő 
úrnak. Illetve azon kívül, hogy a beszámolót az ügyvezetőnek kéne készítenie, úgy látom, hogy nincs is 
jelen ismét. Tehát nem tudunk kérdéseket feltenni ezzel kapcsolatban. Én azt mondom, hogy egy 
beszámoló elfogadása nem annyira sürgős, hogy ne tudjuk ezt akkorra halasztani, hogy dr. Tóth Ágnes 
is jelen legyen, illetve ehhez kapcsolódóan a múltkor egy telefonbeszélgetésben jelezte nekem, hogy 
nem szokott meghívókat kapni a testületi ülésekre, ami nagyon megdöbbentő számomra, ha olyanra se 
kap meghívót, ami az ő általa vezetett céget érinti, ez még megdöbbentőbb. Tehát kérem, hogy hívjuk 
meg, az illetékest, hogy hívják meg Dr. Tóth Ágnest, vagy jelezzék, hogy meg van hívva. Egyebekben 
pedig majd a napirendeknél jelzem, hogy miről mit gondolok, ha tárgyaljuk. 

dr. Nagy Atilla: Nem a napirendhez, csak ehhez a meghívóhoz jeleznénk, hogy a szolgáltató... 

Mészáros Tamás: A szolgaltatokft@god.hu email címre minden esetben elküldésre kerül a meghívó, 
melynek bejelentkezési lehetőségeit az informatikus az ügyvezető asszony rendelkezésére bocsátotta. 

Szilágyi László: A 33-as napirendi pont tekintetében a gödi közterületek faállományának felmérése és 
ápolása, előterjesztésemet szeretném visszavonni, további egyeztetést szeretnék a hivatallal, hogy 
megfelelő legyen ennek az anyagnak a későbbiekben elfogadása. Továbbá lenne két előterjesztés, amit 
szeretnék benyújtani. Ez korábban a hivatalnak megküldésre került. Az egyik a Fürdő utcában olyan 
címmel szerepel, hogy Városrész fejlesztési tervezések elindítása a Fürdő utca tekintetében, illetve a 
másik, hogy az egyes választókörzet vonatkozásában Városrész fejlesztési tervezések elindítása. Ezt a 
hivatal tudomásom szerint és a beruházási osztályt támogatja, viszont nem került napirendre felvételre, 
úgyhogy szeretném, ha ezt felvennék a képviselők. Ezt most e-mailben megküldtem, illetve 
kinyomtattam és kiosztásra fog kerülni az anyag.  
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Fülöp Zoltán: Ezek szerint volt egy szóbeli javaslat Egyebekre a játszótér ügyében. De van két írásbeli 
javaslat az Egyebekre Szilágyi László előterjesztésében. Én még egy javaslatot tennék az Egyebekre. 
Több alkalommal vita folyt arról, hogy milyen módon ülésezzünk itt a járványhelyzet alatt. Javaslom, 
hogy az Egyebekben erről is folytassunk vitát. A Képviselő-testületi üléseknek a lebonyolítása 
járványhelyzetben címmel, kérek egy Egyebek napirendi pontot felvenni. Kérdezem Hlavács Juditot, 
hogy az egyenként szavazási kérése az a levenni javasoltakra, vagy az összesre vonatkozik? 

Hlavács Judit: Minden változtatásra, akár le, akár föl. 

Fülöp Zoltán: Kérdezem, hogy a napirendhez további hozzászólás van-e? Nincs. Akkor kérem, hogy 
szavazzunk. Az a kérdésem a tisztelt Képviselő-testülethez, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a szavazást 
ne a módosítók elhangzásának sorrendjében, hanem az eredeti napirend szerinti lista sorrendjében 
menjünk végig. Közben jelezték nekem, hogy van még további Egyebek napirendi pont is. Akkor 
elfogadható az, hogy a napirendi pontok sorrendjében megyünk végig a szavazással. Ez ügyrendi 
szavazás, kérem, arról szavazzunk, hogy a módosítókról a napirendi pontok sorrendjében szavazunk. 
Kérem szavazzunk most. 

A Képviselő-testület 6 „igen”, 3 „tartózkodik” mellett döntött arról, hogy a módosító javaslatokról a 
napirendi pontok sorendjében szavaz. 

Fülöp Zoltán: Akkor az eredeti sorrend szerint megyünk végig. Módosító javaslat érinti az 1. napirendi 
pontot, hogy az 1. napirendi pontot vegyük-e le a napirendről. Kérem, aki a levétellel egyetért, igennel 
szavazzon. 

A Képviselő-testület 7 „igen”, 2 „nem” szavazati aránnyal az 1. napirendi pont levételéről döntött. 

Fülöp Zoltán: Következő érintett napirendi pontunk, a 25-ös, Tájékoztatás polgármester képviselő-
testületi feladat és hatáskörében eljárva hozott veszélyhelyzeti döntéseiről, aki egyetért a napirendi pont 
levételével kérem szavazzon igennel. 

A Képviselő-testület 6 „igen”, 2 „nem”, 1 „tartózkodik” mellett a 25.napirendi pont levételéről döntött.  

Fülöp Zoltán: A 26-os napirendi pont a következő érintett napirendi pont, aki egyetért a napirendi pont 
levételével kérem szavazzon igennel. 

A Képviselő-testület 7 „igen”, 2 „nem” szavazati aránnyal a 26. napirendi pont levételéről döntött.  

Fülöp Zoltán: A 27-es napirendi pont tárgyában, aki egyetért a napirendi pont levételével, kérem 
szavazzon igennel. 

A Képviselő-testület 7 „igen”, 2 „nem” szavazati aránnyal a 27. napirendi pont levételéről döntött.  

Fülöp Zoltán: A 29-es napirendi pont tárgyában, aki egyetért a napirend levételével kérem szavazzon, 
igennel. 

A Képviselő-testület 6 „igen”, 2 „nem” 1 „tartózkodik” mellett a napirendi pont levételéről döntött. 

 Fülöp Zoltán: A 30-as napirendi pont tekintetében, kérném, aki egyetért a 30-as napirendi pont 
levételével, szavazzon igennel. 

A Képviselő-testület 6 „igen”, 3 „nem” szavazati aránnyal a napirendi pont levételéről döntött. 

Fülöp Zoltán: A következő érintett napirendi pont a 35-ös. Itt csak egyetlenegy pontosítást elfelejtettem 
mondani, számos napirendi pontnál, például a főépítész által előterjesztett Telepítési tanulmánytervek 
pontnál is van külső meghívott, de tekintettel arra, hogy nem az elején van a napirendi pont, ezért a 
meghívottak nem jöttek be. Tehát adott esetben Tóth Ágnes még megérkezhet. Mindennek fényében 
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kérdezem, hogy aki egyetért a levétellel, az szavazzon igennel, aki napirenden szeretné tartani a 
szavazzon nemmel.  

A Képviselő-testület 3 „igen”, 3 „nem”, 3 „tartózkodik” mellett a 35. napirendi pont levételét nem 
fogadta el. 

Fülöp Zoltán: Következő érintett napirendi pontjaink az Egyebekben vannak. Kérdezem, hogy az 
Egyebekről is külön kérjük a szavazást? Volt egy napirendi pont és az időrendi sorrendben, volt egy 
szóbeli javaslat a játszótér létesítésről. Aki egyetért ennek felvételével, kérem szavazzon most. 

A Képviselő-testület 9 „igen”, egyhangú szavazat mellett elfogadta az Egyebek napirenden belül a 
Játszótér létesítése szóbeli javaslat napirendre vételét.  

Fülöp Zoltán: A Szilágyi László úr előterjesztésében a Fürdő utcával kapcsolatos előterjesztés 
felvételével, aki egyetért, kérem szavazzon igennel. 

A Képviselő-testület 7 „igen” 2 „tartózkodik” mellett elfogadta a „Városrész fejlesztési tervezések 
elindítása – Fürdő utca” előterjesztés napirendre vételét. 

Fülöp Zoltán: A Szilágyi László előterjesztésében a Városrész tervezési indítvány felvételével, aki 
egyetért, kérem szavazzon igennel. 

A Képviselő-testület 7 „igen”, 2 „tartózkodás” mellett elfogadta az „Városrész fejlesztési tervezések 
elindítása – 1. sz. körzet” előterjesztés napirendre vételét. 

Fülöp Zoltán: A járványhelyzet alatti ülésezési rendről volt még egy szóbeli indítvány. Ennek a 
felvételéről kérem szavazni most. 

A Képviselő-testület 8 „igen”, 1 „tartózkodás” mellett a „Képviselő-testületi ülések a 
járványhelyzetben” szóbeli indítvány napirendre vételét elfogadta. 

dr. Szinay József: Jelzik a kollégák, hogy még egy napirendi pont érkezett ide korábban, és ez meg is 
állapított Egyebek volt, ez a Pest Megyei Környezetvédelméért Díjra való jelölés. Úgyhogy akkor ez 
kint van, és ez egy konszenzusos Egyebek volt korábban. 

Fülöp Zoltán: Jó, akkor kérném, hogy erről a Pest Megyei Környezetvédelméért Díj felvételéről szintén 
szavazzunk most. 

A Képviselő-testület 9 „igen” egyhangú szavazattal a „Pest Megye Környezetvédelméért Díjra 
javaslat” napirendi pont felvételét elfogadta. 

Fülöp Zoltán: Az elfogadott módosításokkal kérem a tisztelt Képviselő-testület, szavazzanak, hogy a 
napirendet egyben elfogadják. 

A Képviselő-testület 8 „igen”, 1 „nem” szavazati aránnyal elfogadta az alábbi napirendi pontok 
tárgyalását. 

Napirendi pontok: 

1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
        Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző   
 
2) A beszerzési eljárásokról szóló helyi rendelet módosítása 
       Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök   
 
3) Göd Város Önkormányzata beszámolója a költségvetés I. féléves teljesítéséről 
        Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  
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4) Viharkár beszámoló 
        Előterjesztő: dr. Kármán Gábor hatósági osztályvezető 

  
5) Kártérítési ügyek rendezésének kérdése 
       Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  
 
6) Az alkotmányjogi panaszt készítő Karsai Ügyvédi Iroda díjazásának módosítása 
        Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző  
 
7) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés háza – telepítési tanulmányterv  
        Előterjesztő: Aba Lehel főépítész, Nagy Éva főépítészi irodavezető  
 
8) Eco Smart Kft. Bemutató terem, csempeszalon, raktár – telepítési tanulmányterv 
        Előterjesztő: Aba Lehel főépítész, Nagy Éva főépítészi irodavezető  
 
9) Javaslat a Gödi Szivárvány Bölcsőde újjáépülő kerítésének kiviteli megoldásaira 
        Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 
10) Javaslat Gróf Széchenyi Ödön park területén utasváró felújítására vonatkozó beszerzési 

eljárás lezárására és szerződéskötésre 
        Előterjesztő: Ujlaki Anikó Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető  
 
11) Javaslat a „Gödi Kincsem Óvoda részére eszközbeszerzés három önálló megajánlható 

részben” – 1. rész tekintetében a szerződés módosítására 
        Előterjesztő: Ujlaki Anikó Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető  
 
12) Javaslat a „Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése” konzorciumi projekt 

megvalósításához és lezáráshoz szükséges forrás biztosítására 
       Előterjesztő: Ujlaki Anikó Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető  
 
13) Javaslat garázsépületben falnedvesedés megszüntetése pénzügyi fedezetének 

biztosítására, vállalkozási szerződés megkötésére 
       Előterjesztő: Ujlaki Anikó Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető  
 
14) Javaslat a Kék Duna Hotel üzemeltetési feladatai pénzügyi fedezetének biztosítására és a 

vállalkozási szerződés megkötésére 
       Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  
 
15) Javaslat városi utcák, utak építéséhez, felújításához, tervezési standardok tervezetének 

jóváhagyására 
       Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  
 
16) Javaslat a neveleki útstabilizálás előkészítésére 
       Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  
 
17) Javaslat a Huzella Tivadar utca út- és parkolóépítés tervezése 
       Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  
 
18) Javaslat a Szent István utca útépítés és vízelvezetés terveztetésére 
       Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  
 
19) Javaslat a Csaba utcával és a Hajnal utcával kapcsolatos döntések meghozatalára 
       Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  
 
20) Javaslat a Komlókert utca és a Kóczán Mór utca útfelújítására 
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       Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  
 
 
21) Javaslat a Csíz utcai útcsatlakozások aszfaltozására 
       Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  
 
22) Javaslat a Sellő utca helyreállítására, korábbi döntés visszavonása 
        Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  
 
23) Felsőgödi úszómű létesítése és a Felsőgödi Csónakház szerződés meghosszabbítása 
        Előterjesztő: Szilágyi László Lajos képviselő  
 
24) Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szerződései 
        Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  
 
25) Műemlékvédelem, Buchwald-örökség 
        Előterjesztő: Vajda Viktória képviselő  

 
26) Gödi Nemeskéri Parkerdő kezelése 
        Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  
 
27) Göd Város Önkormányzata lakáscélú gazdálkodásával összefüggő koncepciója 

 Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  
 
28) Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. beszámolója 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester   
 

29) Javaslat az Okosváros koncepcióval kapcsolatos szakértői, tanácsadói feladatokra 
vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 

        Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  
 
30) A Településellátó Szervezet igazgatói beosztásának betöltésére érkezett pályázatok 

elbírálása 
        Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
 
31) A Településellátó Szervezet gazdasági igazgatóhelyettesi pozíciójának betöltése      (zárt) 
        Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 
Egyebek 
 
I. Városrész fejlesztési tervezések elindítása – Fürdő utca 
II. Városrész fejlesztési tervezések elindítása – 1. sz. körzet 
III. Képviselő-testületi ülések a járványhelyzetben 
IV. Játszótér Göd-Újtelepen 
V. Pest Megye Környezetvédelméért Díjra javaslat 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

1) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
          Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
dr. Szinay József: A múltkori testületi ülésen történt döntéseknek az aktualizálása szerepel benne, 
leszámítva azokat, amelyeket a polgármester úr megvétózott, illetve majd 12-én kerül tárgyalásra. Tehát 
gyakorlatilag a struktúra újjáalakítása, illetve a személyekkel való föltöltés szerepelt. Az újabb bizottság 
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a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak a létesítése, illetve a tanácsnoki testületi tagok 
lehetőségének biztosítása, mint fő változások. Az anyag időben kiküldésre került, nekem további 
hozzászólásom nincsen. Ha kérdés van, szívesen válaszolunk rá. 
 
Szilágyi László: Az emlékeim szerint egyébként öt főről beszélgettünk, és talán a többség az öt főt 
szavazta meg, mégis az előterjesztésben három főt látok a bizottság létrehozásánál. Kérdezem, mi ennek 
az oka, hogy változott meg? Továbbá szintén jogilag kérdezem, hogy tudomásom szerint először a 
struktúrát kell létrehozni, és utána lehet nevekkel feltölteni. Tehát nem értem, hogy mégis nevek miért 
szerepelnek benne?   
 
dr. Szinay József: A múltkor már vissza lett hozva, és ott már szerepeltek a nevek. Nem lett? 
 
Fülöp Zoltán: Nem. 
 
Hlavács Judit: Szerintem szavaztunk is az öt főről, tehát hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságban három önkormányzati képviselő és két külsős tag. És ha jól emlékszem, valóban a 
struktúrát nem szavaztuk meg így.  
 
dr. Szinay József: Akkor kérem, hogy ilyen módon módosítsuk. 
 
Hlavács Judit: Tehát akkor azzal a módosítással, hogy három fő önkormányzati képviselő tag, a két fő 
nem önkormányzati képviselő tag, és nincsenek benne egyelőre nevek a Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottságban. 
 
Lőrincz László: Még itt az SZMSZ-szel kapcsolatban függőben vannak a dolgok. Úgy gondolom, ha 
már úgyis előbb-utóbb egységes formában is egy új SZMSZ lesz. A jegyző úr szépen mondta, hogy a 
polgármester úr megvétózta az előző döntést. Úgyis vissza fog jönni a testület elé az SZMSZ, és a 
múltkor már felkészültünk ebből a kúriai döntés alapján, akár azt a döntést, amit visszahoz polgármester 
úr, azt tudjuk ott módosítani, változtatni. A lehetőség ott szerintem meglesz, hogy egy egységes 
formában, és addigra egy teljesen jól összeállt és kialakult SZMSZ-t majd el tudjunk fogadni. Nekem 
az lenne a javaslatom, hogy arra az ülésre készüljön el ennek is a végleges formája, és ott egységes 
formában, akkor az egész SZMSZ-t ezt el tudja fogadni majd a testület. Egy ilyen módosító javaslat 
lenne hozzá.  
 
Hlavács Judit: Csatlakozom, egyetértek azzal, hogy össze-vissza változtatgatni az SZMSZ-t, egyik 
ülésre, most ezt megszavazzuk, akkor visszajön a polgármester úr által újratárgyalásra kért verzió, akkor 
ott megint hegesztgetjük egy kicsit, tényleg jobb lenne akkor, akár az újratárgyaláskor szerintem egy 
olyan verzióval előállni. Még azt szerettem volna jelezni, hogy Vajda Viktória is azt kérte, hogy addig 
ne döntsünk a személyéről, amíg így nem áll össze az egész tanácsadó testülete. 
 
Fülöp Zoltán: A magam részéről én két megjegyzést tennék. Az egyik, hogy a bizottság feladati és 
hatáskörei, ha jól látom, azért alapvetően a tanácsnokból vannak átemelve. Tehát ott kérnék egy kis 
összefésülést a régi VKB-val, mert ott érzek némi hiányosságot. A másik pedig, javaslom, hogy ha már 
hozzányúlunk az SZMSZ-hez, a Szociális Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságnak a feladatköre 
meglehetősen soványan van benne, azt gondolom, hogy erről is egyeztessünk egy kört. Ennél többet 
csinál már most is a bizottság. Mindenképpen pontosítsuk a SZELB feladat és hatásköreit is. Köszönöm 
szépen, akkor ezt a napirendi pontot ezennel levettük az eldöntendők közül. Következő napirendi 
pontunk, beszerzési eljárások. Szavazzunk róla, hogy egyetértünk a visszautalással. 
 
dr. Nagy Atilla: Ha levesszük az is ügyrendi, tehát szavazás kell. 
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Fülöp Zoltán: Köszönöm a pontosítást. Aki egyetért azzal, hogy a kérdést később tárgyaljuk újra, kérem 
szavazzon most. 
 
A Képviselő-testület 9 „igen” egyhangú szavazattal döntött arról, hogy a napirendi pontot később fogja 
tárgyalni. 
 
2)  A beszerzési eljárásokról szóló helyi rendelet módosítása 
          Előterjesztő: Lenkei György 
 
Lenkei György: A kiindulása ennek a napirendi pontnak az volt, hogy a karácsonyi csomagok ügyében 
rövidesen el kell kezdeni szervezkedni. Mindenképpen meg kell rendelni, és az elosztását szervezni. 
Erre azonban a tartalékban lévő élelmiszer, illetve adománycsomagok kevésnek bizonyulnak. Ezért azt 
javasoltuk, hogy a polgármester urat hatalmazzuk fel arra, hogy amikor a bizottság ezt javasolja, akkor 
mentesüljön ebben az ügyben, illetve a rendelet-tervezetben olvasható ügyben a 200 ezer forintos 
megkötéstől, és így sokkal rugalmasabban tudjuk kezelni a dolgot. Kérem a képviselőtársaimat, 
támogassák ezt és szavazzuk meg ezt a jelentést. 
 
Hlavács Judit: Nekem az egyik kérdésem az, hogy jogilag, technikailag, bárhogy lehetséges-e az, hogy 
a beszerzési szabályzat alól egyszeri alkalomra vagy egy időtartamra hozzunk létre kivételt, mert így 
alapelv-szerűen ezt nem látom indokoltnak, hogy az adománycsomagok mint olyan, kikerüljön a 
beszerzési szabályzatból, mert egyszerűen azt gondolom, hogy ezt ugyanúgy be lehet szerezni egy 
normál eljárás keretében, mint bármi mást. Ellenben tudom, hogy most van jelentősége az időnek, és 
van jelentősége annak, hogy karácsony előtt ebből ne legyen probléma. Tehát én azt támogatnám, hogy 
mondjuk erre az évre legyen kivétel, vagy egy egyszeri alkalomra legyen kivétel, de az, hogy ez nagy 
általánosságban kikerüljön a beszerzési szabályzat alól, az nekem nagyon aggályosnak tűnik. Mert ilyen 
alapon bármikor bármit, amire azt mondjuk, hogy sürgős, kivesszük, tehát rendeletet módosítunk, és 
akkor utána az úgy marad, és a végén lesz egy rendeletünk 500 kivétellel, amit így random beleraktunk. 
Fenntartva azt, hogy most erre az esetre, erre az évre, azt gondolom, hogy ez fontos és megoldandó, de 
mégsem szeretném véglegesre csinálni ezt a helyzetet. 
 
Fülöp Zoltán: Jelezném, hogy a pénzügyi bizottságon megvitattuk, körülbelül hasonló aggályok mentén, 
ezért született egy módosítási javaslat, ami pontosítja ezt a szabályozást. Egyrészt normatív szabályozást 
javasoltunk a szociális rászorultság alapján nyújtható természetbeni ellátásokra, ugyanis a szociális 
rászorultság alapján nyújtható természetbeni ellátások, az is egyfajta havaria ellátás, csak az nem 
autóbaleset, hanem az egy szociális baleset. Adott esetben egy tűzifa igényt vagy bármilyen 
természetbeni ellátást gyorsan kell rendezni, ezért abban a javaslatban maradtunk, hogy a természetbeni 
ellátások, tehát kifejezetten a szociális rászorultság alapján nyújtható természetbeni ellátások 
beszerzését kívánjuk javasolni kivételre. Illetve az a másik probléma, ami van, hogy random tegyünk 
bele kivételeket. Ehelyett azt a javaslatot tettem, hogy egyedi esetekben meghatározott beszerzésekre a 
testület adhasson felmentést, kizárólag egyedi esetekre, meghatározott beszerzésekre, testületi döntéssel. 
Én azt gondolom, hogy ezzel az átláthatóságot meg tudjuk őrizni, és nem maradnak benne olyan 
kivételek és lukak és nem lesz egy idő múlva 500 kivételes rendeletünk.  
 
Lenkei György: Nagyjából, amit el akartam mondani, azt elmondtál, illetve Juditnak is, amikor 
megnyomtam a gombot, még kételkedtem, hogy a karácsonyi csomagokkal is problémája lenne, de 
kiderült, hogy nincs. Én azt mondom, hogy ezzel a határozati javaslattal, amit reményeim szerint 
megszavazunk, tulajdonképpen a polgármester kezét szabadítottuk föl. Tehát csodálkoznék, ha szemben 
nem szavaznák meg ezt, hiszen pontosan arról van szó, hogy a polgármester úr 200 ezer forintos szigorú 
határát ezzel enyhítettük, illetve amennyiben tényleg szükséges az azonnali intézkedés, azt meg tudja 
tenni. 
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Hlavács Judit: Most a módosított előterjesztést nézem, tehát a határozati javaslattal, semmiféle 
problémám nincs, ez a 2 millió forintos összeghatár, csomagszám megrendelés, satöbbi, ez így ahogy 
van, én megszavazom kérdés nélkül. Ezt szeretném tisztázni. A rendeletmódosítás tervezetben én még 
mindig azt gondolom, hogy akkor, ha az f) pont e)-vé lépne elő, tehát a Képviselő-testület által egyedi 
esetben meghatározott beszerzésekre, illetve most egyedi esetként meghatároznánk az idei 
természetbeni ellátásokat, akkor ez a probléma orvosolható, az összes többi természetbeni ellátás pedig 
igenis tervezhető. Tehát, hogy el lehet indítani akár most egy beszerzési eljárást, ami addigra lezajlik, 
mire kifutnak az egyedi esetben meghatározott megrendelésben megrendelt csomagok. És azt 
gondolom, hogy lehet egy olyan szabályos beszerzést lefolytatni, aminek az eredménye egy kielégítő és 
átlátható és egyszerre rugalmas és mégis gyorsan működő rendszer. Hiszen amit beszéltünk a Szociális 
bizottságban, azt gondolom, hogy ezek megfogalmazhatók egy beszerzési eljárásban, és egyszerűen 
megoldható, hogy működjön. Tehát a konkrét javaslatomat elismétlem, a rendelet-tervezet 1. §-ában az 
e) pontot töröljük, tehát így az f)-ből legyen e). A határozati javaslatot támogatom, illetve még egy 
határozatot hoznék, hogy Göd Város Képviselő-testülete a 2020. évi szociális rászorultság alapján 
nyújtható természetbeni ellátások beszerzésére felmentést ad a beszerzési rendelet hatálya alól. 
 
Andrejka Zombor: Nem a karácsonyi csomagoknak a tényével van nekem alapvetően a problémám, 
hanem magával a polgármester úrnak az aláírási értékhatári megkötésével. Hozott a testületi többség 
egy olyan döntést, ami borzasztóan, tehát a nevetséges szintig lekorlátozza a polgármestert és most 
gyakorlatilag ez az előterjesztés is arról szól, hogy most próbáljuk barkácsolgatni azt, hogy azért 
valamilyen szinten életképes legyen a dolog. És azért gondolom azt, hogy egy kicsit ilyen cinikus ez a 
dolog, hogy most ilyen kakaópor és leveskocka beszerzés az, ami miatt a polgármesternek mi akarunk 
nagyobb értéket adni. Én valószínűleg ezért nem fogom tudni ezt megszavazni, mert az eredeti, a 
kiindulási rendeletünk az, ami rossz.  
 
Fülöp Zoltán: Tájékoztatnám a tisztelt képviselőtársakat, hogy itt a beszerzési szabályzatról van szó, és 
nem a kötelezettségvállalási szabályzatról, úgyhogy Lenkei képviselőtársamat is tájékoztatom, hogy a 
kettőnek semmi köze egymáshoz. Ugye ez egy tévedés, itt a beszerzési szabályzatról van szó, 
kötelezettségvállalási szabályzatról nincs.  
 
Lenkei György: Mély cinizmust érzek a szavaiból a képviselő úrnak, mert a kakaópor meg a leveskocka 
az egyes embereknek a napi megélhetéséhez szükséges. Tehát ezt a kérdést ilyen formában tárgyalni 
egyszerűen méltatlan Önhöz is, meg a testülethez is. Sajnos nem sajnos, vagy hála Isten, akik az asztal 
körül ülnek, nem ismerik azoknak az embereknek az életét, vagy kevesen ismerik, akikből ez a 2000 
forintos élelmiszercsomag nagyon nagy örömet és köszönetet vált ki. Tehát ne a saját életszínvonalából 
vagy a saját megélhetési lehetőségéből gondolkodjon a képviselő úr, amikor ilyenről beszélünk, hanem 
ha akarja, kézen fogva elviszem egy jó pár helyre, ahol nagyon elcsodálkozna, hogy ha megismerné 
azokat a körülményeket. 
 
Lőrincz László: Ehhez szeretnék én is csatlakozni, hogy nagy öröm mind adni, mind kapni. Nagyon 
sokan várják karácsonykor ezeket a csomagokat. És tényleg fontos, mert be van nekik tervezve a 
karácsonyi ebéd elkészítéséhez, illetve a karácsonyi ünnepekre, mert olyan körülmények között élnek, 
hogy szükségük van rá. Igenis nagyon fontos, és minden évben egy jó érzés, amikor az ember végig 
viszi ezeket a csomagokat és kiosztja a rászorulóknak.  
 
Andrejka Zombor: A lényeg az, hogy a szociális juttatásoknak automatikus dolognak kellene lenni. Azt 
gondolom, hogy a polgármester úrnak a megkötései, az nem egy ilyennél kellene, hogy lazításra 
kerüljenek, hanem ez egy automatikus dolog, amire nem a polgármester szintjén kéne, hogy döntéshozó 
legyen. Erre ott a Szociális bizottság, aki elbírálja a jogosultságot. Ezért van nekünk apparátusunk, és 
amikor beszélgettünk róla, ez már rég túl van beszélve. Egyébként a Lőrincz úrnak is a felvetésére 
válaszolok, hogy tisztában vagyok vele, amikor a veszélyhelyzet ki lett hirdetve, magam is vittem ki 
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szociális csomagokat rászorulóknak, és tudom, hogy milyen az életük. Ez nem az én személyemhez 
köthető dolog, hanem én pont azt gondolnám, hogy ez egy automatikus és a hivatal által ellátható 
kötelezettség és erkölcsi kötelességem. 
 
Fülöp Zoltán: Meg kell ismételjem, hogy ez az előterjesztés és ez a szabályozás abszolút nem arról szól, 
hogy ilyen kötelezettségváltást ki ír alá. Ez arról szól, hogy ha van egy döntés, lett légyen az akár 
polgármesteri, akár Szociális bizottsági döntés, akár krízis alapról szóló döntés, ha a döntés úgy szól, 
hogy nem pénzbeli, hanem természetbeni ellátást szeretnénk nyújtani az adott rászorulónak, akkor ez a 
természetbeni ellátáshoz kapcsolódó dolog, lett légyen az leveskocka vagy tűzifa, kerüljön ki a 
beszerzési szabályzat alól. Erről szól az előterjesztés, illetve arról, hogy adott esetben előre eldönthesse 
a Képviselő-testület, hogy egyik vagy másik beszerzést, egyik vagy másik feladatot a beszerzési 
szabályzat szabályai alól mentesítve hajtsunk végre. 
 
Hlavács Judit: Teljesen felesleges személyeskednünk, és nem mondom, hogy Andrejka képviselőtársam 
rászorul a védelmemre, de senki nem említette azt, hogy nem fontos akár a természetbeni juttatás, akár 
az, hogy a karácsonyi csomagok bármilyen indokkal, adminisztratív okkal ne lehessenek 
megrendelhetők. Egyszerűen arról van szó, hogy hosszú távra egyszerűen kövessük, tehát ha már van 
egy beszerzési rendeletünk, próbáljuk meg minden olyan esetben tartani magunkat hozzá, amikor erre 
lehetőség adódik. A leveskocka beszerzése azt gondolom, pont egy olyan téma, ha már itt maradunk a 
leveskockánál, amit igenis be lehet szerezni a beszerzési rendelet szerint, amennyiben van rá elegendő 
idő, mivel most nincsen, én is azt javaslom, hogy ebben az esetben, ebben az évben egy egyszeri kivételt 
fogalmazzunk meg, legyen róla képviselő-testületi határozat az alapján az előterjesztés alapján, ami a 
módosított előterjesztés f) pontja, és jövőre pedig csináljuk meg rendesen. 
 
Fülöp Zoltán: További hozzászólást nem látok. Kérdezem az előterjesztőt, hogy a módosítót befogadja-
e? Tehát a módosító egész pontosan az lenne, hogy a módosított előterjesztés e) pontja, amelyik 
normatívan veszi ki a természetbeni ellátásokat, ezt kivesszük a rendeletmódosításból, és a karácsonyi 
csomagok beszerzésére egyedi felmentést adunk a beszerzési szabályzat alól. 
 
Hlavács Judit: Az idei összes csomagra szól a javaslat. 
 
Fülöp Zoltán: Tehát az idei összes csomagra szólt a javaslat, arról, hogy az idei összes 
adománycsomagot vegyük ki a beszerzési szabályzat alól. Ez azt jelenti, hogy jövőre egy kicsit 
tervezettebben kellene ezt a dolgot csinálni.  
 
Lenkei György: Maradnék az eredeti javaslatnál természetesen, mert hisz elhangzott itt az 
alpolgármester úr szájából például a tűzifa. Ha hirtelen bejön egy goromba tér, akkor nyilván tűzifát is 
kell valamilyen szociális alapon osztanunk, ahogy az előző években ezt meg is tettük. Én azt mondom, 
ha működött valami 20 éven keresztül jól, olajozottan, beváltan, akkor most ne szűkítsük le a 
lehetőségeinket, maradjunk az eredetinél. Én legalábbis maradok az eredetinél, nem fogadom el a 
javaslatot. 
 
Fülöp Zoltán: Jó, akkor a módosító javaslatról külön kell szavaznunk. Viszont azt a rendeletre vonatkozó 
módosító javaslatot, amit Kármán Gábor osztályvezető úr írt, azt viszont befogadtad. Hlavács Judit 
módosító indítványáról kérem szavazzunk most. 
 
A Képviselő-testület 2 „igen”, 3 „nem”, 4 „tartózkodás” mellett a rendelet 1.§. e) pontjának törlésére 
és az ez évi összes adománycsomag beszerzésének kivételét a beszerzési szabályzat alól módosító 
javaslatot nem fogadta el. 
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Fülöp Zoltán: Az előterjesztésben van rendelet is, és határozat is, ezért külön kell szavazni. Akkor 
sorrendben először a módosított, befogadott módosítóval szavazunk a rendeletről.  
 
A Képviselő-testület 7 „igen”, 2 „tartózkodás” mellett az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
36/2020. (…) önkormányzati rendelete 

a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
107.§-ban és 112§-ban biztosított jogának gyakorlása érdekében, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény rendelkezéseire tekintettel a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2.§ (2) bekezdése az alábbi e) és f) ponttal egészül ki: 
„e) a szociális rászorultság alapján nyújtható természetbeni ellátások beszerzésére,” 
„f) a Képviselő-testület által egyedi esetben meghatározott beszerzésekre.” 
 

2. § 
 
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 
 
Fülöp Zoltán: A határozati javaslatról kérem most szavazni. 
 
A Képviselő-testület 8 „igen” 1 „tartózkodik” szavazati arány mellett az alábbi döntést hozta. 
 

310/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
felhatalmazza a polgármestert a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság által – 
csomagszám és összeg megjelölésével - megrendelt szociális rászorultság alapján nyújtható 
természetbeni ellátások megrendelőjének aláírására, esetenként 2.000.000 Ft összeghatárig.  

 
Felelős: Balogh Csaba polgármester, Lenkei György SZELB elnök 
Határidő: azonnal 
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3) Göd Város Önkormányzata beszámolója a költségvetés I. féléves teljesítéséről 
 Előterjesztő: Balogh Csaba helyett Kovács Krisztina 
 
Fülöp Zoltán: Áttérünk a következő napirendi pontunkra. Göd Városi Önkormányzata beszámolója a 
költségvetés I. féléves teljesítéséről. Előterjesztő Balogh Csaba. Sajnos polgármester úr sincs, és a 
Pénzügyi Bizottság elnöke sincsen. Akkor a pénzügyi osztályvezető asszonyt kérjük, hogy néhány 
szóban mutassa be az indítványt. 
 
Kovács Krisztina: A város I. féléves gazdálkodását két dolog határozta meg igazából. Az egyik a 
veszélyhelyzetnek az elrendelése volt, a másik pedig a különleges gazdasági övezet létrehozása. Azt 
gondolom, hogy az előterjesztésben, a szöveges indoklásban minden lényeges dolgot leírtunk ahhoz, 
hogy képbe lehessen kerülni, milyen problémákkal nézett szembe az önkormányzat és az intézmények, 
milyen feladatok tudtak megvalósulni. Messze elmaradtunk a féléves teljesítésektől, a várható 
teljesítésektől, nem igazából tudott az önkormányzat működni ez alatt az idő alatt. A különleges 
gazdasági övezet létrehozásával kapcsolatos döntéseket a Képviselő-testület augusztusban hozta meg. 
Emiatt ez még nem érzékelhető a féléves beszámolóban. Ha bármi kérdés van, akkor igyekszem rá 
válaszolni. 
 
Hlavács Judit: Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan is föltettem egy kérdést, illetve egy kérést hétfőn, 
jegyző úrnak e-mailben, illetve Krisztának is elküldtem. Nemhogy az általam kért táblázatot, vagy 
olvasható formát nem kaptam meg, de még egy választ se arra, hogy bocs, ez valamiért nem sikerült. És 
akkor most ezt az alkalmat ragadom meg arra, hogy amennyiben akár túlterheltség, akár más miatt én 
képviselőként nem tudok egy ilyen lényeges dolgot átnézni és felkészülni, mivel a hivatal nem tudja - 
kétségtelenül azt gondolom, hogy a Képviselő-testület hibájából - megoldani ezeket az egyszerű 
feladatokat, hogy egy e-mailre válaszoljon. Csak azt mondhatom, amit ma még elfelejtettem, de hát 
Cato sem mondta minden egyes szenátusi felszólalásánál, hogy ezt a Képviselő-testületet fel kell 
oszlatni.  
 
Kovács Krisztina: Az excel táblák nálam állnak rendelkezésre, hogyha ez kérés, én nagyon szívesen 
tudom így továbbítani a testület felé az anyagot, nekem ez nem okoz problémát. Korábbi időszakban az 
volt az elvárás, hogy PDF formátumban kell továbbítanom. 
 
Hlavács Judit: A beszkennelt excel táblát, különösen a nagyobb táblázatoknál nem tudom akkorára 
nagyítani, hogy látható legyen, mert amikor akkorára nagyítom, akkor csak egy szürke folttá változik 
minden egyes szám. Nyilván nem fontos, hogy én minden egyes számot pontosan tudjak, de az, hogy 
nem tudom elolvasni semmilyen szinten, azt gondolom, hogy probléma. Bocsánat, értem, hogy ez volt 
az elvárás, az volt az elvárás, de most nem tudtam megnézni gyakorlatilag. 
 
Lőrincz László: Igazándiból egy mondatot szeretnék kiragadni belőle, amit nem tudok hova tenni. A 
„nem igazándiból tudott a város működni” mondatot. A veszélyhelyzet ideje alatt polgármester úr 
rengeteg határozatot, rendeletmódosítást hozott. Illetve ugye a home office-ba magában a projekteknek 
az előkészítése, tervezése véleményem szerint tudott volna haladni abba az irányba, hogy a költségvetési 
rendeletben a Képviselő-testület az éves költségvetést elfogadta. Szerintem ezeket lehetett volna 
apránként csinálni. Képviselő-testületi döntés sem kellett hozzá, a polgármester úr egy személyben 
tudott volna ezekről dönteni. Kérdezem azt, hogy miért nem tudott igazándiból a város haladni, és miért 
nem lett olyan szinten végrehajtva a rendelet, ahogy azt végre lehetett volna akár hajtani az adott 
körülmények között?  
 
Kovács Krisztina: A döntések végrehajtásáról nem tudnék pontosan nyilatkozni, hogy miért nem 
kezdődött el feladatellátás és egyebek. Én azt gondolom, hogy az óvodák, bölcsődék, intézmények be 
voltak zárva, a strandot nem lehetett nyitni, nem volt sportcsarnok, egyebek. Én konkrétan erre a 
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területre gondoltam, azért ez a veszélyhelyzet mégiscsak egy más helyzetet teremtett, mint egy normál 
működés általában. 
 
Fülöp Zoltán: Én szintén azt szeretném látni egy kicsit jobban és mélyebben, hogy mégis mi a fenével 
foglalkoztunk itt, mert a veszélyhelyzet lejártával úgy tudom, hogy még jó munkavégzés címén jutalmak 
is kerültek kiosztásra, a költségvetésből pedig azt látjuk, hogy a költségvetés teljesítése az nagyon 
sovány. Úgyhogy én mindenképpen egy részletesebb beszámolót kérnék. Nem a hivataltól nyilván, 
hanem majd polgármester úrtól, úgyhogy én javasolnám, hogy ha a polgármester úr itt van közöttünk, 
akkorra hozzuk vissza tárgyalásra ezt az előterjesztést. 
 
Hlavács Judit: Döbbenten állok azelőtt, hogy azok kérik számon a hivatalt, hogy miért nem csináltak 
meg dolgokat, akiknek a veszélyhelyzet utáni első lépése az az volt, hogy számos határozatot 
visszavontak. Azok teszik ezt, akik előkészített projekteket a veszélyhelyzet előtt, alatt vitt projekteket 
aknáztak alá a döntéseikkel, és utána megkérdezik, hogy miért nem lett megvalósítva. Hát, hogy 
mondjam, miért nem lett megvalósítva mondjuk a Berzsenyi utca felújítása, amire 36 milliót nyerhetett 
volna a város. Hát azért, mert leszavazták a képviselő urak, többségben. Vajon miért nem működik jól 
a hivatal, amikor még a veszélyhelyzet előtt meghozott döntéssel létrehozott álláshelyet egyszerűen 
megszüntették június 29-én. Miért nem működik a Tesz, amikor egyszerűen kirúgták az igazgatóját, 
ahogy erre alkalmuk volt. Egyszerűen nem értem, hogy miért ti kéritek számon a hivatalt azért, hogy 
nem működik, amikor ti vagytok azok, akik ellehetetlenítik a munkáját. Vagy mi vagyunk azok, ha azt 
mondjuk, hogy ennek a testületnek én is a része vagyok és felelős vagyok azokért a döntésekért is, 
amelyeket nem szavaztam meg. Megint ott tartunk, amit az előző hozzászólásom végén mondtam, a 
Képviselő-testületet fel kell oszlatni, és akkor majd fog tudni működni a hivatal. Ha lesz egy olyan 
Képviselő-testület, amelyik nem azzal van elfoglalva, hogy a polgármesternek megkösse a kezét, 
amilyen módon csak tudja, és megakadályozza az összes olyan határozatnak a végrehajtását, amit akár 
ő maga hozott, csak azért, mert most csak. Szóval az a véleményem, hogy a Képviselő-testületet fel kell 
oszlatni. 
 
dr. Szinay József: Hozzászólásom két irányú lesz. Egyrészt ez a napirend a költségvetés I. félévéről 
szóló tájékoztatás. Tehát az I. féléves teljesítéséről szóló beszámoló, ezt jogszabályi kötelezettség 
szeptember 30-ig elfogadni. Ez egy rendkívül kiváló költségvetési beszámoló, hiszen tökéletesen 
leképezi az első félévben történt folyamatokat, tehát szakmailag ez egy kiváló beszámoló. Ami 
szemrehányást kap az anyag, az nem az anyagra vonatkozó szemrehányás, hanem a helyzetre, ami itt 
kialakult. Tehát azt mondom, hogy azt kérem, hogy a Képviselő-testület fogadja el ezt a beszámolót. 
Aztán ahogy alpolgármester úr mondta, a későbbiekben persze lehet tovább kérdéseket föltenni, de már 
nem a beszámolóhoz kapcsolódó kérdések, hanem az egyebek vonatkozásában. Illetve itt citáltátok 
többször, hogy miért nem működik jól a hivatal. A hivatal kiválóan működik, kiválóan végrehajtja 
azokat a döntéseket, amiket hoz a Képviselő-testület, adott helyzetben megfeszített munkát végeznek 
kollégáim, úgyhogy itt a megfogalmazások nem pontosak, ezek a szemrehányások végeredményben 
nem a hivatallal, illetve nem a beszámolóval kapcsolatos szemrehányások, hanem talán a kialakult 
helyzettel kapcsolatos szemrehányások. Összefoglalva kérem, hogy mindenképpen szavazza meg a 
Képviselő-testületet ezt a jogszabályban meghatározott kötelezettségét.  
 
Fülöp Zoltán: Én annyit tennék hozzá, itt részben Hlavács Judit képviselő asszony hozzászólásához, 
részben pedig az egyesek szerint a hivatal felé menő kritikákhoz, hogy ennek a beszámolónak az 
összeállítása egy precíz és szép munka a hivatal részéről. Ha véletlenül bárki úgy gondolta volna, hogy 
én személyesen a hivatalt kritizálom, akkor az minimum félreértett engem, és most nem akarnék ennél 
erősebb szót használni. Tehát a kérdés nem arról szól, egy ilyen költségvetési beszámolónál, amely nem 
csak arról szól, hogy mik a számok, arról is szól, ahogy a szöveges részben számos helyen szerepel, 
hogy miért alakultak így a számok. Hogy miért alakultak így a számok, az nem a hivatal feladata, a 
hivatal nyilván a tényhelyzetet leírja. A kérdések azok alapvetően arra vonatkoztak, hogy miért alakultak 
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így a számok. Miért? Számomra ez egy viszonylag sovány válasz, hogy mondjuk a közvilágítás 
bővítését veszélyhelyzet ideje alatt nem lehetett előkészíteni, a kerékpártárolók építését, vagy a játszótéri 
eszközökkel kapcsolatos dolgokat nem lehetett, hogy ezekkel kapcsolatos teljesítés nem szerepel. És 
most itt sorolhatnám a betervezett, akár a felújítási tevékenységet, akár a beruházási tevékenységet. 
Számos alapítványi támogatás van betervezve a költségvetésbe, amihez további döntés nem szükséges, 
egész egyszerűen folyósítani kellett volna az alapítványi támogatásokat. Ezek sem történtek meg. Egész 
egyszerűen nem látom annak az okát, hogy a beszámolóban legalábbis ott, ahol az okok vannak, nemes 
egyszerűséggel el van intézve ilyen általánosságban, hogy hát a Covid. A Covid az borzasztóan nem 
akadályozta volna meg azt, hogy az alapítványi támogatásokról a megfelelő intézkedés megtörténjen. 
Úgyhogy én mindenképpen ebben a tekintetben kiegészítést várnék, és majd jegyző úrtól kérném, hogy 
ezt a jogszabályi hátteret világítsa meg.  
 
Markó József: Én a Hlavács Judit felé fordulnék, miután személyesen megszólított mindannyiunkat, 
hogy a testületet fel kell oszlatni. Én azt gondolom, hogy Judit, ha ehhez van kellő erőd, akkor ezt tedd 
meg. Tehát, ha ez a város akar működni, akkor ahhoz kell a testületben egy olyan többség, amelyik 
képes ezt vezetni, irányítani. Ez a többség szerintem épeszű ügyek mellett most is megvan. Tehát, ha 
valaki ebben nem tud részt venni, ha ebben nem tud segíteni, akkor önmaga mondjon föl és adjon helyet 
másnak, aki majd részt vesz ebben a munkában. A másik pedig az, hogy a hivatal nagyszerű, 
természetesen ugye volt egy hozzászólás képviselőtől, ami kicsit klinikus volt, volt egy másik, ami kicsit 
demagóg, és volt egy harmadik, amelyik az elfedő, a problémákat elkenő hozzászólás volt. Ezek 
törvényszerűek, mindenki védi a maga mundérját. Most a hivatalt kárhoztatni azért, hogy a váltásnál 
sikerült a személyi állományt alaposan megritkítani, egyébként tehetséges, jóakaratú, új emberekkel 
föltölteni, a tapasztalat híján nem sokat tudnak tenni egy ideig, aztán majd belejönnek. A hivatal le lett 
bénítva. Ezek után számonkérni bármit, eléggé álságos, mert nem a hivatal tehet erről, hanem mi, illetve 
a vezetőink, akik ezt megtették. Mondanék egy-két apró példát, ami nagyon kicsi, de jellemző. Sok-sok 
hónappal ezelőtt kértem, hogy minden egyes testületi ülés elején legyen egy néhány szavas pénzügyi 
ismertetés. Mi van a számlán, milyen elkötelezettség van, mi történik. Nem tudtam elérni hosszú 
hónapok alatt azt a pár számot, hogy itt megkapjuk. Kértem azt több hónapon keresztül, hogy legyen a 
hibabejelentő rendszer alapvető működtető eszköz a városban. Polgármester úr fölszámolta februárban, 
mondván, hogy ő jobbat csinál. Hát nem rá kell bízni, mert nem ért hozzá. Rá kell bízni valakire, aki ért 
hozzá, illetve egyszer be kell kapcsolni a meglevő rendszert, ami hosszú éveken keresztül kifogástalanul 
működött. Tehát több olyan dolog van, ami akadályozza a működést. Ha egyszer egy testületben van 
bármilyen többség, aminek van valamilyen elképzelése bármilyen témában, azt tudomásul kell venni, 
és nem pedig adminisztratív eszközökkel nem napirendre venni, elhalasztani, jegyzői aláírást keresni 
rajta. Tehát alapvetően azt mondom, hogyha nem megy ez a munka valakinek, akkor önmaga adjon 
helyet másnak és álljon föl. Teljesen disszonáns az a viselkedés, hogy közben szervezem a további 
életemet, tanácsnokságok, bizottságok, tagok, ilyen emberek, olyan emberek, közben meg minden 
alkalommal, amikor nem is tartozik oda, mert most ez a megjegyzésed nem tartozott ide, hogy föl kell 
oszlatni. Ez kimondottan egy politikai jellegű nyilatkozat, amit mindig elmondasz. És ezen túl mi is el 
fogjuk mondani, majd összegyűjtsük, amit mondani kell, ha ilyennel élsz. Mert nem tartozik ide. Ehhez 
a napirendhez semmi köze nem volt annak, hogy oszlatni kell, vagy nem. 
 
Lőrincz László: Úgy látom, hogy amiket a testület hozott, határozatokat, döntéseket, amik a hivatalt 
érintették, azok a mai ülésre is bekerülnek, azokat kidolgozza a hivatal, előkészíti. Talán lehet, hogy az 
első félévben vagy a járvány alatt ezek a döntések hiányoztak, amik operatívan a költségvetési rendeletet 
előre tudják mozdítani. Én úgy látom, hogy most, amióta a testület ülésezik, igenis működőképes, olyan 
döntéseket hoz, amik a város érdekét szolgálják, ami a várost előre viszik, illetve a költségvetési 
rendeletet. Segíti a testület ennek végrehajtását, illetve a hivatal keze alá dolgozik, hogy végre tudják ők 
is hajtani és kivitelezni tudják ezeket a dolgokat. Szeretném megköszönni az elmúlt időszaknak ezt az 
abszolút pozitív munkáját a hivatal részéről.  
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Lenkei György: Augusztus közepén újjáalakult, vagy visszaalakult a Szociális Bizottság, tehát innentől 
kezdve közvetlen kapcsolatunk van újra a hivatallal. Meg kell, hogy mondjam, hogy mindenféle, amire 
én rálátok a szociális szférára és annak a határozatainak a végrehajtását a hivatal részéről, messzemenő 
együttműködést tapasztalunk. Nem hetek, nem napok, hanem órák alatt, tehát 24-48 óra alatt 
megtörténnek azok a lépések, amiket javaslunk. A jegyző úrnál lehet, hogy 72 óra, de teljesíti minden 
kérésünket, javaslatunkat, úgy a járványüggyel, mint a szociális ügyekkel kapcsolatban. Amikor a 
pénzügyi osztállyal egyeztettünk, első pillanattól kezdve magáévá tették az elképzelésünket és 
szakmailag segítettek minket. Tehát a hivatalnak ezt a részét messzemenően meg kell védeni és 
megköszönni a munkájukat. Ami pedig Hlavács képviselőasszonyt illeti, egy részét elmondta a Markó 
úr. Én egy gödi polgárnak a javaslatát mondanám el, tehát ezt mondhatjuk úgy, hogy a 
választópolgároktól jött. Azt javasolta, hogy az időhúzás elkerülése végett csináljon Hlavács képviselő 
asszony egy táblát, mondjon le a testület szöveggel, és adott időben egyszerűen csak föl kell emelni és 
nem kell végig mondani. Természetesen, ha kell, akkor bemutatom az illetőt a képviselő asszonynak, 
tehát nehogy úgy vélje, hogy ez egy ilyen légből kapott dolog volt. Ami pedig a Markó úr pénzügyi 
kérdését illeti, jelezni szeretném, hogy az elmúlt évtizedekben vagy években már az előző érában nem 
csak itt hangzott el egy pénzügyi jelentés, hanem minden egyes Gödi Körképben fillérre meg volt 
mutatva, hogy hogy áll az önkormányzat kasszája. Mennyi a kinnlevőség, mennyi a pénzünk, mindenre 
teljesen nyitott volt, ez eltűnt, mert tulajdonképpen ebben a ciklusban én még talán egyszer sem 
hallottam ilyen beszámolót.  
 
Fülöp Zoltán: Én kérném jegyző urat, hogy ejtse meg a jogi háttérnek a megvilágítását. 
 
dr. Szinay József: A jogszabály, az Áht. úgy rendelkezik, hogy szeptember 30-ig el kell fogadnia a 
Képviselő-testületnek a pénzügyi I. féléves beszámolót. Úgy gondolom, hogy akkor lenne ok arra, hogy 
a Képviselő-testület esetlegesen ezt nem kívánja elfogadni, amennyiben itt számszaki, a folyamatokat 
nem kellőképpen bemutató, hibás előterjesztés készült volna. Azt hiszem, hogy mindenki számára 
egyértelmű, hogy itt erről nincsen szó. Magát a folyamatokat nyilván lehet kritizálni, ugyanakkor maga 
a beszámoló, ahogy az első hozzászólásomban mondtam, tökéletesen leképezi fillérre az első féléves 
folyamatokat. Kérem, hogy a Képviselő-testület fogadja el ezt a beszámolót. A későbbiekben a 
folyamatokat nyilván lehet tovább elemezgetni, de magát a beszámolót azt szükséges elfogadni, 
amennyiben nem teszi, akkor mulasztásos törvénysértésbe fog kerülni a Képviselő-testület, de azt 
gondolom, hogy erről nincs szó, mert ilyen szándékokat nem látok, hogy ne fogadnának Képviselő-
testületet, csak az alpolgármester úr kérte a jogi háttér megvilágítását, ezt most megtettem.  
 
Fülöp Zoltán: A beszámolónak az átláthatóságával, érthetőségével és a valóságot hitelesen bemutató 
voltával kapcsolatosan nekem egyetlen érdemi megjegyzésem van: a bevételek teljesülése a 
beszámolóban. Az átlag képviselő vagy a városi átlagpolgár, a képviselőket nem tudom, lehet, hogy 
minden képviselő érti, a városban van olyan átlagpolgár, aki már rákérdezett, hogy akkor ez itt most, 
hogy van. A bevételek teljesülésének bemutatásában van egy nagyon jelentős probléma. A bevételek 
teljesülésében egy nagyon magas teljesülési számot látunk. Ennek az az oka, hogy az előző évi 
maradvány felhasználása az nyilván január elsejével, vagy hát a költségvetés elfogadásával azonnal 
teljesülésbe ment át. Ez nyilván egy átlagember számára nem értelmezhető az, hogy hú, de jól állunk a 
bevételekkel, holott valójában a bevételekkel egyáltalán nem állunk jól, tehát ez az átlag felhasználó 
számára is a sokat hangoztatott átláthatóság és közérthetőség szempontjából ez mindenképpen egy 
megtévesztő adat. Nem tudom, hogy van-e arra mód, hogy ezt így nagyon röviden, még a beszámolóban 
módosítsuk, ez egy mondatnak a pontosítása. Tényleg technikailag nem tudom, hogy erre van-e mód és 
elnézést, ezt elfelejtettem a Pénzügyi bizottságra behozni.   
 
Kovács Krisztina: Nem tudom, hogy javít-e a helyzeten, ha az indoklásba beleírjuk, hogy március 31-
ig megtörtént a pénzmaradvány beemelése a költségvetésbe. Ez szintén egy jogszabályi előírás. Az első 
leadott jelentésig ennek meg kell történnie, ez történt meg, ami miatt ez egy magasabb százalékot jelent 
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a bevételi oldal teljesülésében. Ez gyakorlatilag a december 31-én forduló napon fennálló 
pénzeszköznek költségvetés rendelkezésre bocsátását jelenti a feladatokhoz. 
 
Fülöp Zoltán: Én pontosan értem, a közérthetőség végett javasolnám ezt, mert hogyha kivesszük a 
pénzmaradványnak a teljesülését, akkor látnánk egy reális képet arról, hogy az éves teljesülés hogyan 
működik. Ha van arra mód, akkor kérném ezt a szöveges részben módosítani. 
 
Kovács Krisztina: Ha elfogadható, akkor beírom, hogy március 31-ig megtörtént a pénzmaradványnak 
a beemelése. 
 
dr. Szinay József: Tekintettel arra, hogy Kovács Krisztina vezetésével ketten állítottuk össze, mi ezt 
befogadjuk, és ilyen módosítást eszközölünk még a mai nap folyamán. 
 
Hlavács Judit: Nyilván maga a beszámoló léte, meg ilyesmi, ez nem vitás. Azért kértem most szót, mert 
sok mindennel megszólított Markó úr. Azt gondolom, hogy az új hivatalnokokról én mondjuk csak egy 
példát hoznék, a főkertészt, aki nélkül nagyon nehezen kezeltük volna a vihar utáni helyzetet, tehát nem 
igaz, hogy nincs ennek haszna meg előnye, hogy vannak új emberek. A pénzügyi beszámolóról úgy 
tudom, hogy Pintér úr több alkalommal ígéretet tett arra, hogy ezt testületin meg fogja ejteni. Sajnos 
ugye nincsen jelen, nem tehet róla, tehát én azt gondolom, hogy ezt nem vetném a szemére. Lehet, hogy 
akkor meg kéne kérnünk a pénzügyi osztályvezetőt, nem mostanra, hanem nyilván a következőkre, hogy 
amennyiben Pintér úr akadályoztatva van, vagy polgármester úr is akadályoztatva van, akkor ezt az 
egyszerű pénzügyi beszámolót, ami valóban jó gyakorlat volt, akkor ezt ő tegye meg. Nem értem azt, 
hogy kinek van a szemére hányva itt most, hogy nincs napirendre véve dolog. Tehát, hogy most csak 
így kapásból eszembe jut számos olyan dolog, amit előterjesztett a hivatal, vagy a polgármester úr és a 
képviselő-testületi többség nem vett napirendre. Most ezen számolgatni, hogy ki mit nem vet napirendre 
és ez az oka. Én most csak egy olyat szeretnék példaként felhozni, ami konkrétan az én körzetemet 
érinti, nem tudott teljesülni és már nem is fog tudni teljesülni, ez a Hajnal utcai remix technológiás 
útfelújítás. Ezt egész egyszerűen a testületi többség nem vette napirendre. Gyakorlatilag a 
veszélyhelyzet vége óta egész nyáron egyszer sem. Nyilván lehetne más példákat is hozni. Nekem ez 
jutott először az eszembe. Most akkor gyorsan a Lenkei úrra annyit reagálnék, hogy én azt gondolom, 
hogy a Humán bizottság ugyanolyan jó kapcsolatban volt a hivatallal. És egyébként azt gondolom, hogy 
most a SZELB is jól működik. Itt most kár itt, hogy mondjam, vagy lehet, hogy nem is volt ez a szándék, 
csak félreértettem, hogy így ellentétben állítani, hogy most jobb vagy rosszabb, mert a hivatallal 
szerintem jó volt a kapcsolat akkor is. Ami pedig az időhúzást, a feloszlatást, lemondást, satöbbit illeti, 
én úgy érzem magam most, hogy ellenzéki képviselő vagyok, annak ellenére, hogy a polgármester a 
gyakorlatban is, meg a választáson induláson is ugyanaz a formáció volt, mint én. Ilyen értelemben 
nekem ellenzéki képviselőként nem marad más választásom, mint hogy felhívjam a figyelmet 
problémákra, számonkérjek, azt gondolom, a lemondásom semmit nem segítene azon, hogy jól 
működjenek a dolgok. És az időhúzásra pedig annyit szeretnék mondani, hogy az, hogy köszönöm a 
szót, és az, hogy oszlassuk fel a testületet, majdnem ugyanannyi szótag, tehát ezentúl ezt nem veszem 
időhúzásnak a minden hozzászólásomat ezzel fejezem be. Oszlassuk fel a testületet. És bocsánat, egy 
dolgot még ha és amennyiben egyszer napirendre veszi a Képviselő-testület azt, hogy beszéljünk a 
feloszlatásról. Lehet, hogy nem kéne minden alkalommal ezzel befejeznem a hozzászólásomat. Mert 
tudnánk róla beszélni érdemben. 
 
Szilágyi László: Berzsenyi utcát én mindig szívügyemnek veszem, amikor meghallom azokat a 
számokat, hogy 45 millióról indultunk, aztán lett 65 millió, majd az utolsó pillanatban 50 millió forint, 
és Hlavács képviselő asszony volt az, aki egyébként még el is ismerte, hogy ebben közel egy 20 millió 
forintos túlárazás van. Tehát nem is értem, hogy a Berzsenyi utca… 
 
Hlavács Judit: Utánajártam. Ti beszéltek, én meg utánajártam. 
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Szilágyi László: Értem. Nem is értem ezt a részét egyébként, hogy ha van egy ekkora túlárazás, és el 
kellett volna fogadnunk a Berzsenyi utcát, akkor pont, hogy nem lenne arra a városnak költségvetése, 
hogy a felsőgödi szabadstrand esetében megszavazzunk egy plusz önerőforrást ahhoz, hogy a felsőgödi 
szabad strand fejlődjön, vagy nem lenne arra lehetőség, hogy a Sellő utcába bármilyen felújításba 
belefogjunk. Szeretnék visszakanyarodni még ahhoz, hogy a beszámoló tekintetében a Gödi Körkép se 
nagyon tud megjelenni az idei évben, tehát nehéz abban a pár számban megjelentetni, hogyha az utolsó 
pillanatban kell összekapni. Nekem kettő észrevételem van a beszámolóval kapcsolatosan. A nulladik 
lépésnek az, hogy én egyébként elfogadnám a beszámolót, mert ahogy el is mondta a jegyző, 
jogszabályilag itt most az utolsó pillanatokban vagyunk. Viszont amit én látok, hogy az első félévben 
alig költött a város, tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból hoztuk a tervszámokat, tehát nem 
költekeztünk túl. Viszont amit furának tartok, hogy a Covid tekintetében 12 millió forintot költöttünk?  
 
Fülöp Zoltán: Kérném a képviselőtársakat, hogy maradjunk az eredeti témánál.  
 
Lenkei György: Nem húzom az időt, csak Hlavács képviselő asszonyra reagálnom kell. Lévén, hogy 
olyat ad a számba, amit én nem mondtam. Tehát én egy szóval nem mondtam azt, hogy a Humán 
Bizottság, miután benne voltam, láttam, hogy a hivatallal messzemenően együttműködött, mármint a 
hivatal a bizottsággal. Tehát szó sincs arról, hogy még mondtam, vagy pláne nem is sugalltam ilyet. Én 
arról beszéltem, amire konkrét rálátásom van, hogy a közel száz határozatunkkal, vagy talán több is, a 
hivatal gyakorlatilag 24-48 óra alatt reagált rá, arról beszéltem, hogy amire a jegyző urat fölkértem, 
maximum három nap alatt meg volt oldva, a kézfertőtlenítőtől kezdve a tábla kitételen át és minden 
olyan intézkedés, ami járványüggyel vagy egyébbel kapcsolatos, tehát szó sincs arról, hogy én itt 
valamiféle összeméregetést vagy különbségtételt tettem volna. 
 
Fülöp Zoltán: Ugyan nem a témához tartozik, de egyetlen mondattal kénytelen vagyok a megszólítottság 
miatt reagálni Hlavács Judit felvetésére, miszerint nagyon sok témát megállítottunk volna, ezt majd 
kérem, hogy gondolja át, nézze át, hogy milyen döntések születtek, semmilyen témát nem állítottunk 
meg azok közül, amiket itt hiányoltunk. Több hozzászólót nem látok. Az a kérdésem, hogy itt a 
hozzászólások két irányba mentek, egyrészt a beszámolót az említett kiegészítéssel nagyjából egészében 
elfogadhatónak tartottuk, ugyanakkor számos kiegészítést kértünk. Kérdezem a tisztelt Képviselő- 
testületet, hogy további magyarázatokat testületi határozatban is kérjünk-e polgármester úrtól. 
 
Szilágyi László: Még egyszer kérdezem, hogy miért szeptember 30-án. Tudom, hogy eredetileg 28-a 
lett volna a rendes testületi ülés. De miért az utolsó pillanatokban kerül egy ilyen fontos beszámoló 
benyújtása a testület elé? 
 
dr. Szinay József: Ha egy jogszabályban határidő szerepel, akkor ez az utolsó pillanatban való beadás 
ez nem értelmezhető. A folyamatok l július 30-ával zárulnak. Azt hiszem, hogy nem kérdéses, hogy volt 
a Képviselő-testületnek elég intenzív programja június 30-át követően, tehát ez nem az utolsó 
pillanatban történik, hanem a jogszabályban meghatározott időpontban. 
 
Fülöp Zoltán: Akkor még egyszer felteszem a kérdést, hogy kérjünk további részletező magyarázatokat 
a polgármester úrtól, vagy nem? Nem látja szükségesnek a testület. Köszönöm szépen, felteszem 
szavazásra a beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta.  
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311/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
elfogadja Göd Város Önkormányzata beszámolóját a költségvetés I. féléves teljesítéséről. A 
beszámolóban feltüntetésre kerül, hogy március 31-ig megtörtént a pénzmaradványnak a 
beemelése. 
 
 
Felelős: Balogh Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Fülöp Zoltán: A járvány és egyéb helyzetre tekintettel most 10 perc szünetet tartunk. 
 
Szünet. 
 
(Jegyzőkönyvvezető-váltás: Farmasi Gabriella) 
 
4) Viharkár beszámoló 
 Előterjesztő: dr. Kármán Gábor hatósági osztályvezető 
 
Fülöp Zoltán: Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt hivatali dolgozók és érdeklődők. Folytatjuk az ülést. 
Az eredeti előterjesztés szerint 5., a mai napirendben 4. pontunk a viharkár beszámoló. Némi malíciával 
meg kell jegyeznem, hogy kettős mércét vélek felfedezni abban, hogy volt javaslat más napirendi pont 
levételére, ahol nem volt anyag, itt sincs anyag, legalábbis én egyelőre még nem is láttam anyagot 
előterjeszteni. Úgyhogy kérdezem a hivataltól, hogy ki tud viharkár ügyben nekünk bármit mondani? 
 
dr. Szinay József: Szóbeli előterjesztés lesz. 
 
Fülöp Zoltán: Jegyző úrnak megadom a szót. 
 
dr. Szinay József: A múltkori elveknek megfelelően ugye a végeredmény, hogy a vis maior 
keretpályázatot október 12-i Képviselő-testületi ülésen fogja tárgyalni az Önkormányzat. 13-a a 
benyújtási határideje a pályázatnak, addig gőzerővel dolgozunk. Azok a feladatok, amiket eddig 
elvégeztünk, az mintegy 70 millió forint. Mintegy 70 millió forintnyi szerződés, megrendelés, munka 
és a többi áll vagy fejeződött be, illetve van folyamatban egyelőre. A táblázat egyelőre a pénzügyi 
osztályvezetőnél, Krisztinél található. Ha szükséges, akkor ismerteti azt, hogy pontosan milyen 
szerződések, illetve milyen költések vannak folyamatban. 
 
Fülöp Zoltán: Lőrincz Lászlónak megadom a szót. 
 
Lőrincz László: Én ezzel kapcsolatban azt szeretném kérni, most valamelyik nap böngésztem a 
sharepointot, és ott már kezdi a hivatal feltöltögetni, hogy ezt a jó szokást, ezt tartsuk, és oda kerüljenek 
föl a szerződések, tervezetek, láttam ott károkkal kapcsolatban, fényképek fönt vannak. Szerintem ez 
egy nagyon jó kis felület erre és ebből ugye a képviselők is tudnak tájékozódni, illetve, hogy ha 
valamivel kapcsolatban kérdés van, akkor fel tudják a hivatalnak tenni. Én azt kérem, hogy ezt töltsük 
folyamatosan és onnan tudunk tájékozódni. 
 
Kovács Krisztina: Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet. Egyrészt 7 millió 544 ezer forintnyi 
számla lett kifizetve eddig ezzel a témával kapcsolatban. A többi az még csak aláírás, többi szerződés 
megrendeléssel kapcsolatban még csak a szerződés aláírása történt meg. Viszont egyértelműen látható, 
hogy a Hulladékgazdálkodási Kft.-vel keretszerződést kötöttünk 45 millió forintnyi feladat elvégzésére, 
de a Kft. jelezte, hogy erre a feladatra, amit ők el kell, hogy lássanak, ez az összeg édeskevés lesz. 
Úgyhogy majd ki kell találni a módozatot konkrét számokkal. Természetesen visszatudunk jönni, de 
ugye itt is a határidő majd szorítani fog minket az október 13-i beterjesztés miatt. Nem elegendő a 45 
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millió forint a feladat ellátására. Kft-nél eddig 303 tonna zöldhulladéknak az elszállítása történt meg, 
lerakói díjak kifizetése, és azt nyilatkozták, hogy még legalább 900 vagy 900, ugye? Még 900 tonna vár 
feldolgozásra. 
 
Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak megadom a szót. 
 
Hlavács Judit: Én azért szeretném, hogy ha ezt a táblázatot valahogy megkapnánk. Nem most rögtön, 
főleg nem felolvasva, hanem hogy így látva, amit most Kriszta mondott ahhoz kapcsolódóan. Illetve 
egyébként is fölmerült már, hogy borzasztóan lassan megy ez a zöldhulladék elszállítás. Van-e arra mód, 
tehát hogy a Hulladékgazdálkodási Kft.-vel úgy látom, nem csak az a probléma, hogy nem elég a pénz 
rá, hanem egyszerűen nincsen kapacitása, hogy ezt a feladatot ellássa. Végül is most arról van szó, hogy 
valakire szükség van, aki föl tudja rakni egy teherautóra a zöldhulladékot és elvinni egy lerakóba. Hogy 
nem tudunk-e más vállalkozókat bevonni, hogy ez a munka valamilyen tempóban haladjon, mert úgy 
látom, hogy nem halad. 
 
Fülöp Zoltán: Hát ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az, hogy valamilyen jelentősebb aprító 
kapacitást megpróbálunk szerezni, mert úgy lényegesen hatékonyabban lehet szállítani a zöldhulladékot. 
Sőt, aprítékként esetleg más módon is el lehet juttatni. Osztályvezetőknek magadom a szót. 
 
Jakab Júlia: Azért szeretnék hozzászólni, mert volt már aprítással történő elszállítás is, de annak 
egyszerűen horrorisztikus a költsége. Tehát amit én el tudok képzelni, hogy esetleg bérelni és saját 
munkaerővel, de ha majd odakerülnek a pénzügyi adatok, két vállalkozó is végzett darálást. Csak egy 
napot, a másik csapat több időt, de annak nagyon nagy költsége van. Azért volt ez, lehet persze 
gyorsítani, de akkor viszont ennél még magasabb árak lesznek. Tehát azt tudni kell, hogy a lakosság 
nem csak a viharkáros zöldet tette ki, hanem kitett mindent, amit csak ért. Ezt is tudni kell. Azt is tudni 
kell, hogy szeptember 25-én lett leállítva a bejelentés, hiszen augusztus 29-én történt a vihar, és 
szeptember 25-én lett az a stop, hogy most már nem lehet újabb igényeket bejelenteni. Azóta is érkeznek 
igények, azóta is tesznek ki emberek, mert azt mondják, hogy nyaralók, most jöttek ki, most tudták 
elintézni, nem volt favágó, és egy csomó zöld ott fog maradni. Ha most azokat a címeket, amik 
bejelentésre kerültek szeptember 25-ig, elszállítjuk, még akkor is sok zöld kint fog maradni a közutakon. 
Ez egy komplex probléma, én azt gondolom, és tényleg vezetői döntés szükséges ahhoz, hogy van-e 
pénz. Kapacitást szállításra tudunk szerezni, de akkor az nagyon súlyos. Tehát azt látni kell, hogy nem 
tudja máshova vinni. A zöldhulladék lerakás, manapság nem is tudom, mintha aranyat bányásznánk, 
mert nagyon messze vannak azok a lerakók, tehát mi jelenleg az ideiglenes lerakóra itt Bócsára tesszük 
le. Onnan kerül kamionnal elszállításra, de nagyon nagy a szállítási költség és nem, mint értékes anyagot 
veszik át, tehát nem fizetnek érte, hanem kvázi még hulladék lerakói díjat is kell fizetnünk érte. Tehát 
nagyon nagy annak a költsége, hogy ez leaprítva legyen, elszállítva legyen. Ha veszem a Petőfi utcát, 
mindenki ismeri, itt van a közelben. Ha ott történik egy ilyen, ott hiába aprítják le, azt onnan el kell 
hozni. Azt nem lehet betenni a fák köré, mert nem fér el. Mindenképpen a leaprítottat is el kell hozni. 
És nem olyan jó minőségű. Nagyon magas a nedvességtartalma és nagyon vegyes. Van benne fenyő is, 
amit nem lehet tüzelésre használni, ezért nem tudjuk úgy, mint értékes anyagot értékesíteni ezt az 
aprítékot. Tehát sajnos ez nem egy bevételi forrás, hanem magas költségigénnyel jár. 
 
Fülöp Zoltán: Annyit tudok felajánlani a hivatalnak, hogy megpróbálunk további alternatívákat 
felhajtani, hátha talán van más megoldás is. Olyan vállalkozót, aki be tud segíteni ebbe a történetbe, 
úgyhogy szerintem itt napokon belül fogok erre javaslatot tenni. Lőrincz Lászlónak megadom a szót. 
 
Lőrincz László: Én is hasonlóval szeretnék élni, mint az alpolgármester úr. Tehát itt most gyorsan 
rákerestem a google-be, zöldhulladék elszállítás, illetve azoknak az árai. Én azt javasolnám. Lehet, hogy 
én vagyok ilyen téren a naiv vagy túl sok mindent akarok az interneten keresztül megoldani, de 
javasolnám, hogy vegyük fel minél több céggel a kapcsolatot. Kérjünk tőlük árajánlatot és kezdjük el 
akkor ezek alapján elszállítani. Én itt nem látom annyira vészesen magasnak az árakat, amiket adnak. 
Lehet, hogy mindenféle járulékos költség utána rájön. Itt, amit megnyitottam, ott a hármas kategória, 
ami talán a tuskók, fatuskók, illetve a nagyobb fás részeknek az elszállítása 5900-6000 Ft/m3 az 
elszállítási ár. Az egyes kategória az ágak, meg egyéb kisebb cserjék, meg hasonlók, az 3000 Ft/m3. 
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Tehát ebből kiindulva szerintem egy próbálkozást mindenképp megér ilyen cégekkel felvenni a 
kapcsolatot, hátha ők másképp meg tudják oldani. Letárolják, később akár tüzelőnek hasznosítják, 
újrahasznosítják a faanyagot. Akár olcsóbban, akár gyorsabban el tudjuk szállítani. Ez egy ilyen javaslat 
lenne. 
 
Fülöp Zoltán: Lenkei Györgynek megadom a szót. 
 
Lenkei György: Lehet, hogy félreértettem, megütötte a fülemet, amit Juli mondott, hogy akik bejelentik, 
onnan viszik el. Idáig azt artikuláltuk, hogy a városban mindenünnen folyamatosan elviszik, és ez a 
javaslatom, hogy ne bejelentésre menjen. Menjenek végig az utcákon és ahol van, onnan vigyük el. 
Rengeteg van még kint. Tehát ne bonyolítsuk a dolgot bejelentéssel, kimegyek erre a címre, elmegyek 
három kupac fa mellett, de a negyedik van bejelentve. Tehát mindenünnen, folyamatosan vigyük el és 
ami költség van, azt sajnos föl kell vállalni. 
 
Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak megadom a szót. 
 
Hlavács Judit: Én ezzel egyébként nem értek egyet, hogy ezentúl minden zöldhulladékot szállítsunk el, 
de ez egy más téma. Arra szerettem volna reagálni, amit Juli mondott, hogy folyamatosan tesznek ki 
újabb és újabb zöld hulladékot. Azért is gondolom, hogy föl kéne gyorsítani ezt az elszállítást, mert 
onnantól kezdve nem lehet kitenni újabb és egyéb indokból. És azt is gondolom, hogy amellett, hogy 
igenis az önkormányzat, pláne, ha megteheti, egy ilyen veszélyhelyzetben álljon a lakosok mellé és 
vállalja át ezeknek a költségét. Egyre kevésbé arról beszélünk, hogy a viharkár költséget vállaljuk-e, 
hanem az egyéb. Csak mostantól kezdve nem tudod, hogy az viharkár-e vagy sem. Tehát, hogy most 
már október van holnaptól. És minden kikerül az utcára, és ha bejelentés nélkül és gondolkodás nélkül 
mindent elviszünk, akkor egyre több minden kerül ki. Egyébként is azt gondolom, hogy aggályos, de 
ezt nem lehet elkerülni, hogy nagyon sok fát ennek a viharkárnak a kapcsán vágnak ki úgy is, hogy nem 
lett volna indokolt. Ezzel borzasztó nagy értéket veszít el a város, nem csak azt, amit a vihar kár okozott, 
hanem azt, amit utána mi magunk gödi lakosok. Ez mind a klímaváltozás szempontjából mind a város 
turisztikai vagy élhetőségi vagy bármilyen vonzereje szempontjából szerintem komoly kérdés. Én nem 
mondom, hogy meg lehetett volna vagy meg lehetne akadályozni ilyenkor bármilyen visszaélést, vagy 
akár erre kéne törekedni, hiszen sokkal fontosabb a kárelhárítás és a további veszélyhelyzeteknek a 
megelőzése akkor, amikor mondjuk egy fa megdől. Ezzel együtt szerintem nem dönthetünk úgy, hogy 
akkor most ész nélkül minden kivágható, minden elvihető, ezért minden esetben az önkormányzat viseli 
a költségeket, és ez a helyzet bármeddig tarthat. Én azt gondolom, hogy racionális döntés volt. Mind az, 
hogy be kell jelenteni mindazt, hogy 25-ig lehet bejelenteni, és tényleg nagyon föl kéne gyorsítanunk 
ezt a folyamatot, mert egyre többe fog kerülni. Pont azért, mert egyre több zöldhulladék lesz kint, majd 
kint lesz a lomb. Ősszel metszünk, visszavágunk, mindenféle ki fog kerülni. Úgyhogy örülök, hogyha 
alpolgármester urak is itt mind ötlettel, mind konkrétumokkal besegítenek a hivatalba. 
 
Fülöp Zoltán: Andrejka Zombornak megadom a szót. 
 
Andrejka Zombor: Én is beszéltem több olyan lakossal, akik rákérdeztek, hogy most mivel nem 
jelentették be még, viszont kirakták az utcára és még nem lett elszállítva. Őszintén megmondom, hogy 
én is volt, hogy nem megfelelő információt adtam ezzel kapcsolatban. Ez a 25-i határidő nekem 
valahogy úgy elsikkadt, én is az október 15-ére emlékeztem, nem tudom, hogy miért. Ez feltehetően az 
én hibám. Én azt gondolom, hogy ha egy ember, aki valóban a viharkár miatt rendelkezik olyan 
mennyiségű zöld hulladékkal, ami elszállításra kéne, hogy kerüljön és mi nem tesszük meg, akkor már 
a rendszerünkben hiba van. Én azt javasolnám, hogy minimális idővel, de toljuk ki a határidőt, és akkor 
azon túl már, addig viszont legyen bejelentve a kitolt határidőig. Utána pedig már viharkárra 
hivatkozással ne fogadjunk el. Már csak azért is, mert van olyan ingatlan, ahol eleve nem akkora méretű 
volt a fa, hogy nem volt olyan szakember, aki a megfelelő kárelhárítást megtegye időben, tehát ezért is 
csúszott ki a határidőből. A másik a technikai jellegű kérdésem, hogy annak idején beszélgettünk még 
a VKB-ban róla, hogy a TESZ-nek van valamilyen olyan darálója, ami akkora kapacitású, hogy nem 
érdemes beindítani. Ha jól emlékszem, akkor valami műszaki problémája volt. Nem lehet, hogy ez pont 
erre az időszakra van kitalálva? Ledeponáljuk az összegyűjtött fát, akkor nyilván megkell a megfelelő 
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vállalkozókat találni, akik rövid határidővel összetudják gyűjteni és szállítani a depóba. És akkor egy 
olyan nagy kapacitású géppel ledarálni és a darálékot feltételezésem szerint könnyebb tárolni, meg 
szállítani. Akár, mit tudom én, mondjuk egy sítelep így a közelben, annak a rekultivációjába eladni, 
felhasználni vagy legalábbis ingyen odaadni nekik. 
 
Fülöp Zoltán: Osztályvezetőknek megadom a szót. 
 
Jakab Júlia: Válaszolni szeretnék, hogy sajnos azóta is működésképtelen az a gép. Tehát azt sajnos nem 
tudjuk használni. Az okokat talán nem rajtam kellene számonkérni. Nem tudom, én műszakilag nem 
értek hozzá. Egyet tudok, hogy próbálták többszörösen javítani, külföldről alkatrészt rendelni, de amikor 
mi darálást végeztünk a TESZ munkatársaival, az egy bérelt darálógép volt és nem a TESZ saját 
darálógépe. 
 
Andrejka Zombor: Reméljük, hogy ilyen költség mellett tudjuk, hogy azt a gépet forgalmazó cégnek a 
technikusait idehívni. Nyilván egy magas költség, de ha üzembe tudják helyezni, akkor onnantól kezdve 
ki lehet kalkulálni pénzügyileg, hogy mennyi pénzt lehet vele a végén megspórolni vagy nyerni. 
Jakab Júlia: Ez egy használt gép volt már akkor is, amikor ez megvásárlásra került, akkor a város nem 
rendelkezett olyan forrásokkal abban az időben, ez négy évvel ezelőtt volt, hogy egy komolyabbat, ami 
20-30 millióért meg tudott volna vásárolni. Ezért lett ez a használt, ami először működőképes is volt, de 
utána sajnos nagyon rövid időn belül tönkrement. Most nem tudom, kit lehetne hibáztatni, de ez a 
ténykérdés. Az, hogy szerelőcsapatot külföldről idehívni, mert ez nem egy magyar gyártmányú, hát nem 
tudom, ez költségileg szerintem nagyon nagy. Inkább javasolnám akkor már, ha úgy gondoljuk, a város 
úgy gondolja, hogy szeretne egy saját darálógépet, akkor mivel most az anyagi feltételek jobbak, akkor 
most beszerezni egyet. 
 
Fülöp Zoltán: Szilágyi Lászlónak megadom a szót. 
 
Szilágyi László: Nekem egy olyan ütötte meg a fülemet és az osztályvezetőket kérdezem, tehát akkor a 
kifizetések azok csak pár százezer Forint értékben teljesültek eddig? Mennyi?  
 
Kovács Krisztina: 7,5 millió. 
 
Szilágyi László: Tehát 7,5 milliót tettünk akkor kifizetésre. És akkor körülbelül van egy, ezek szerint 
egy 70 millió forintos körülbelül ígérvény. Végül is nevezhetjük így. 
 
dr. Szinay József: Amiből 45 millió a Kft. a hulladékgazdálkodási. 
 
Szilágyi László: Akkor az lenne a kérdésem, hogy miért tartanak ilyen sokáig a kifizetések? Mi lehet 
ennek az oka? Mert ugye most már ez pár hete volt. 
 
Kovács Krisztina: Számláknak az ügyintézése, utalványlapot kell készíteni. 
 
Szilágyi László: Jó, de akkor ez folyamatban van, mert csak hallottam én is olyat, hogy már várnak a 
kifizetésre. 
 
Jakab Júlia: Bocsánat, azért is nem volt feltöltve a keret, mert polgármester úr nem tudta aláírni a 
szerződéseket, és ez múlt pénteken nyílt meg ez a dolog, hogy aláírhatta. Úgyhogy azóta, mire mindenkit 
személyesen elérni, mert ezek mind 200 ezer forint felettiek, tehát eredetben kell aláírni, addig a pénzügy 
nem fizet, tehát míg a céghez eljuttatni a szerződést, vissza, mindenkivel aláíratni, utalványoztatni, tehát 
ezért ilyen sok idő ez. 
 
Szilágyi László: Csak a vis maior szerződés ügyében vagy két hete volt szerintem a szavazás, hogy ide 
elköltünk 70 millió forint. Tehát mindig nem értem, miért tartunk még itt ennek egésznek. Hiszen azon 
múlik, hogy jegyzőkönyvi kivonattal lehetett volna már másnap intézkedni. 
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Jakab Júlia: Péntekre esett, én utána karanténba kerültem, tehát nem tudtam másnap intézkedni. 
Elnézést. 
 
Szilágyi László: A másik pedig, hogy Dunakeszin is ugyanez a szituáció történt ugye augusztus végén, 
hogy Dunakeszivel mennyire tartjuk a kapcsolatot? Tehát ezzel kapcsolatosan, ők hogy oldják meg. 
Akár ugye megint csak lehetne a költségeket csökkenteni, hogyha közösen, akár azt mondjuk, hogy 
valamilyen megoldást találni. Tartjuk-e Dunakeszivel a kapcsolatot? 
 
Fülöp Zoltán: Én azt javasolnám, hogy ne oldjuk meg itt a világegyenletet, hogyha nem muszáj. Ezt a 
beszámolót fogadjuk el. Megkérném a hivatalt, hogy a képviselők számára azokat a linkeket küldjék 
meg, ahol ezek a dolgok nyomon követhetőek, hogy adott esetben 12-ei ülés előtt már idejekorán 
feltehessük a kérdéseket, ne utolsó pillanatos legyen, és ha és amennyiben lehetséges, ne 11-én éjfélkor 
készüljön el az irat, hogy érdemben hozzá tudjon szólni a testület, és ne csak az egyetlen lehetősége 
legyen, hogy elfogadja. Kérném a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót ezek szerint fogadja 
el. 
 
A Képviselő-testület 9 „igen” egyhangú szavazattal az augusztus 29-i viharkárról szóló tájékoztatót 
elfogadta. 
 
Fülöp Zoltán: Következő napirendi pontunk. Kártérítési ügyek kérdésének rendezése. Jegyző urat 
megkérem az előterjesztésre. 
 
5) Kártérítési ügyek rendezésének kérdése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
 
dr. Szinay József: Az előterjesztés időben kiküldésre került. Gyakorlatilag itt arról van szó, hogy mint a 
4. oldalon, az előterjesztés 4. oldalán látható 29 tételben van felsorolva, hogy milyen károkra vonatkozik 
ez az előterjesztés. Döntően autóra, dőlt fa, autóra és házra dőlt fa, illetve kerítésre dőlt fa. Ezek azért 
kerültek a Képviselő-testület elé, mert gyakorlatilag itt az állami vis maior pályázat kizárta ezeknek a 
károknak a megtérítését, a biztosító pedig kizárta a felelősségét, merthogy ezért a kárért nem az 
önkormányzat a felelős, hanem maga a vis maior. Maga a vihar, amiért a biztosítók ebben a tekintetben 
kizárják felelősségüket. Tehát itt van 29 tétel, amiben döntés szükséges arról, hogy mi legyen. Az 
előterjesztésben A és B alternatíva szerepel. Az A alternatíva gyakorlatilag azt foglalja össze, amit a 
biztosítók vallanak. Az önkormányzatnak, a viharkár tekintetében ezekben az ügyekben felelőssége 
nincs. Ezért felelősséggel sem tartozik és ennek a 29 tételbeli igényt elutasítja. A B alternatíva pedig azt 
tartalmazza, hogy fenntartva azt, hogy ebben a szituációban az önkormányzatnak felelőssége nincsen. 
Kötelezettsége nincs fizetésre. Ugyanakkor pedig egyéb okok figyelembevételével valamilyen szintű 
kártalanítást megállapít az adott kérelmezőknek. A döntés ugye ez, hogy szükséges-e, kívánja-e az 
önkormányzat ezt ily módon megtenni vagy pedig nem? 
 
Fülöp Zoltán: Arról egy kicsit pontosítanám a beszámolót, meg egy picit az előterjesztést is. Tehát azt 
kell világosan látni, hogy ez, mint biztosítási esemény, ez nem egy felelősségbiztosítási esemény, hanem 
ez egy viharkár esemény. Az, hogy éppen most milyen, hogy saját fa dől a saját autóra vagy külső fa 
dől a saját autóra vagy ki tudja honnan, lefúj egy cserepet a szél és hozzávágja az autómhoz. Ez egy 
normál viharkáros esemény, föltéve, hogy az a fa egyébként nem volt már eleve megbillentve és 
bizonytalan állapotú és stb., De hát jelen esetben, ugye ezekben az esetekben alapvetően egészséges, 
egészségesnek tűnő fa váratlan kidőléséről beszélünk. Ez a viharkár definíciója. Ebben az esetekben úgy 
tűnik, hogy ezeknek a lakosoknak nem volt megfelelő viharkár biztosítása, ezért a viharkár súlyát 
kénytelenek maguk viselni. Azt gondolom erről, hogy itt ténylegesen felelősségünk nincsen. Általános 
jogi értelemben nincsen. Önkormányzati felelősségünk van, városi felelősségünk van azok számára, 
akiket ez a dolog nehéz élethelyzetbe hoz, azt gondolom, hogy egyfajta szociális felelősséggel kell 
viseltetnünk. Úgyhogy én a B alternatívát javasolnám a tisztelt Képviselő-testület figyelmébe azzal, 
hogy nem is kártérítési igény, mert az nem kártérítési igény, hanem egy. És ezt mindenképpen 
módosítani javaslom a határozati javaslatban. Szociális segítség igényt nyújthatnak be a krízisalaphoz. 
Azt gondolom, hogy ez a megfelelő eljárás. Kártérítésről szó nem lehet, ez nem kártérítés. Használjuk 
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precízen a fogalmakat, kérném a hivataltól is, a továbbiakban is használjuk precízen a fogalmakat. 
Kártérítésről nem lehet szó, egyfajta szociális támogatásról lehet szó, melyet az önkormányzat, az 
önkormányzatnak az eszköze erre a szociális segítségnyújtásra a krízisalap. Ezért egyfajta szociális 
segítséget lehet kérni a krízisalaptól. Én ezt az utat javasolnám megszavazni ezzel a módosítással. 
Lenkei úr. 
 
dr. Szinay József: Összenéztem az ügyvédnővel és bólogatott, támogatta akkor ezt az előterjesztést. 
Ugye Judit, még továbbra is az az álláspontunk, hogy ezt a krízisalapos megoldást támogatjuk ebben a 
B alternatívában? 
 
dr. Nyitrai Judit: Elnézést. Azzal, hogy a krízis alapos rendeletet most itt a kollégákkal most itt 
egyeztetünk, hogy az is némi kiegészítést fog igényelni, hogy az kellően alátámasztott legyen. A 
támogatási összeg elszámolását illetően a későbbiekben ne legyen probléma. De én egyetértek, és úgy 
gondolom, hogy ez a megfelelő megoldás, hogy ezeket a kárigényeket a krízis alapkörébe kell utalni, és 
onnan támogatásként a szociális ellátásnak a rendszerén keresztül lehessen igényelni.  
 
Fülöp Zoltán: Megadom a szót Lenkei képviselő úrnak. 
 
Lenkei György: Itt elhangzott a jegyző úr, illetve a polgármester és az ügyvédnő szájából 
tulajdonképpen minden lényeges. Tehát azt előre bocsátja, hogy nincs felelősségünk, nincs 
kötelezettségünk, természetesen támogatjuk a károsultakat. Ez a dolog működik most is. Az 
ügyfélszolgálaton föl lehet venni azokat az okmányokat, amit kitöltve az önkormányzat illetékes 
bizottságához, nevezetesen a Szociális Bizottsághoz eljuttatnak. Akkor a kárigényt méltányoljuk és 
hozzájárulunk. Vagy hozzájárulunk alkalmanként az egész összeghez, amikor indokolt, az egész 
összeget ki tudjuk fizetni. Tehát a most működő rendszert tessék igénybe venni annak a szigorú 
aláhúzásával, hogy október 15-e jogvesztő határidő. Tehát addig kell eljuttatni az önkormányzathoz 
ezeket az igényeket. Minden esetben egyénileg vizsgáljuk meg. Ha lehetőségünk van rá, akkor 
kimegyünk a helyszínre és ott győződünk meg a kár nagyságáról. 
 
Fülöp Zoltán: Jegyzőkönyv kedvéért pontosítanám a B alternatíva határozati szövegét, a Képviselő-
testület kedvéért felolvasom a megelőző mondatot is. Tehát van egy leírás, hogy elháríthatatlan 
erőviszony okozta. Ennek megfelelően a javaslat egyes számú mellékletében megjelölt károsultak 
kártérítési igényét elutasítja. Ez rendben van. Ugyanakkor a károsultak részére, és innentől jön a 
változás. A károsultak részére elnézést, egy pillanat türelmet. 
 
dr. Nyitrai Judit: Elnézést, hogy beleszólok a testületi ülésbe. Azt szeretnénk kérni, hogy ha a Képviselő-
testület azzal egyetértene, hogy ennek a napirendi pontnak a döntéshozatalát egy picit későbbre, ha 
lehetne halasztani. Az alpolgármester úr javaslatával abszolút egyetértve, hogy szakmailag ezt a krízis 
támogatásba rakjuk, de a krízisrendeletünknek van egy olyan szakasza, ami alapján csak a létfenntartást 
veszélyeztető esetben lehet ezt a támogatási formát igénybe venni. Mi most az osztályvezető úrral 
kimennénk és megcsinálnánk a rendeletmódosítást is olyan módon, tekintettel arra, hogy itt az ügyfelek 
sorban állnak. Határidő nagyon rövid, és ha ennek a napirendi pontnak a szavazása kapcsán akkor 
elfogadná a testület, hogy ezt is behozzuk, akkor ennek megfelelően igazítanánk, hogy az igényeknek 
az elbírálása tudjon menni. Ne a következő ülésre kelljen ezt visszahozni. Ha lehet egy ilyen kérésünk, 
akkor kimennénk, és ha későbbi időben döntenének, akkor azt megköszönnénk. 
 
Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen az észrevételt, a hozzászólást és a felajánlást. Javaslom a tisztelt 
Képviselő-testületnek, hogy a napirendi pont tárgyalását napoljuk el a zárt ülésrész előtti utolsó 
napirendre. Ügyrendi javaslat, kérem, halasszuk el, elnézést! Odázzuk el. Igen! Az utolsó tárgyalt 
napirendre. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 9 „igen” egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy a kártérítési ügyek rendezésével 
kapcsolatos döntés kerüljön vissza a zárt napirendi pontok előtt. 
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Fülöp Zoltán: Következő napirendi pontunk az eredeti listában a 7-es számot viselte. Most a 6. napirend. 
Előterjesztés címe. Alkotmányjogi panaszt készítő Karsai Ügyvédi Iroda díjazásának módosítása. 
Megadom a szót aljegyző úrnak. 
 
6) Az alkotmányjogi panaszt készítő Karsai Ügyvédi Iroda díjazásának módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
dr. Nagy Atilla: Ha volt idejük elolvasni, akkor láthatták igazából, inkább a kameráknak mondom, hogy 
ez az ügyvéd úr készítette az első ’Veszélyhelyzeti szabályozás elleni alkotmányjogi panaszt. Ez az 
elcsatolós és környéket, 135-136-os kormányrendeletet, amelyik elcsatolták és erőforrásokat vontak el 
Gödtől. Tehát az elleni alkotmányjogi panaszt ő készítette. A veszélyhelyzet után a kormányzat meg az 
országgyűlés törvényeit nagyjából ugyanezeket a szabályokat, ezért a jogszabályok száma megváltozott, 
szükségessé válik, újból beadni, illetve érdemben módosítani, érdemben is módosítani ezt az 
alkotmányos panaszt, és ennek a fedezetéről lenne szó. A Képviselő-testület, amikor először erre 
fedezetet biztosított, az már látszik, hogy kevésnek mutatkozik. Azt hiszem, 300 ezer forintról volt szó, 
akkor ez várhatóan a várható munkaórák, meg a közölt 30 ezer forintos óradíj miatt ezt át fogja lépni és 
a híreim szerint ő addig nem nagyon készül ez az alkotmányjogi panasz, tehát magyarán kicsit rá kell 
tenni egy kis forrást erre az alkotmánypanasz ügyvédi díjára. 
 
Fülöp Zoltán: Én részemről megmondom, nem értem ezt a történetet. Az eredeti, ténylegesen nulláról 
elkészített beadványra 300 ezer forint díj volt meghatározva. Itt most az eredeti beadványnak egy némi 
módosítása és újra beadása szükséges. Úgyhogy ennek. Én nem igazán értem, hogy miért 20 óra és miért 
a duplája így ebben a formában? Sajnos úgy érzem, hogy egy kissé be vagyunk szorítva ebben a 
kérdésben. Szilágyi Lászlónak megadom a szót. 
 
Szilágyi László: Rögtön az elején leszögezem, hogy természetesen én ezt meg fogom szavazni, ezt az 
előterjesztést. Viszont igen érdekesnek tartom, hogy amikor augusztusban el is mondta a polgármester 
úr, hogy egy 300 ezer forintos keretet állapítottunk meg azzal kapcsolatosan, hogy egy már elkészült 
alkotmányjogi panaszt végül is átírjon az ügyvéd úr. Ehhez képest most duplájára emelkedik az ár. 
Illetve többször elhangzott az is, hogy 30.000 forint ugye az óra díja Karsai ügyvéd úrnak. Viszont 
párszor már azt hallottuk, hogy a 25 ezer forint is milyen drága! Most akkor kérdezem, hogy a 30 ezer 
forint az mégsem drága? 
 
Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak megadom a szót. 
 
Hlavács Judit: Nem tudom mitől kerül ennyivel többe, én is kicsit meg vagyok lepődve ezen, de nem 
vagyok jogász, fogalmam sincs, hogy egy törvény lett a rendeletből. Egyik rendelet helyett másik, hogy 
valóban rosszul mértük-e fel, hogy csak egy kis átalakításra van szükség, vagy mi az oka. Azért arra 
szeretném emlékeztetni a képviselőtársakat, hogy amikor augusztusban ezt tárgyaltuk, akkor 
polgármester úr szerintem éppen fel volt függesztve. És Fülöp Zoltán volt az, aki elkezdett ezen az 
ügyön s.o.s dolgozni. Ugyanis akkor te se tudtad elérni az ügyvéd urat, mert szabadságon voltak. Tehát 
én azt gondolom, hogy itt nagyon sok minden lehet, amiről nem tudunk, hogy miért alakult így. Én azt 
gondolom, hogy most azzal együtt, hogy osztom ezeket a kételyeket. 600 ezer forintról van szó szemben 
a sok milliárddal egyrészt, másrészt voltak itt már mindenféle ügyvédi díjak, fegyelmi eljárásokkal 
kapcsolatosan, ahhoz képest, mert aztán végképp nem tartom kirívónak a 600 ezret. Úgyhogy én 
javaslom az elfogadásra, és én is meg fogom szavazni. 
 
Fülöp Zoltán: Annyit, hogy fűznék hozzá, mert ténylegesen foglalkoztam a kérdéssel. Akkor még azt az 
információt kaptuk előzetesen a témában, hogy akár egy-két napon belül is el tudná készíteni az iroda 
az új beadványt. Az egy-két napon belül való elkészítésbe a 20 munkaóra biztosan nem fért volna vele. 
Úgyhogy én a magam részéről egyáltalán nem értem ezt a történetet. Azon az ominózus ülésen én 
többször megkérdeztem egyébként, hogy mi tűnik reálisnak? Ott azt gondoltuk, hogy ez a 300 ezer forint 
nagyon kényelmesen beleférhető dolog valaminek a megismétlésébe, aminek mondjuk a 95 %-a 
újrahasznosítható. Úgyhogy változatlanul azt gondolom, hogy erre a beadványra szükségünk van 
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sajnálattal, de tudomásul vesszük, hogy itt most egy kicsit be vagyunk szorítva. Nem kicsit, nagyon be 
vagyunk szorítva. További hozzászólást nem látok. Kérem, fogadjuk be az indítványt. 
 
A Képviselő-testület 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 
 

312/2020. (IX. 30.) Ök. határozata 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, a 254/2020. (VIII. 11.) Ök. határozat harmadik bekezdését („Felhatalmazza a 
polgármestert …”) a következőre módosítja: 
„Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Karsai Ügyvédi Irodának a tárgyban megbízást adjon 
brt. 30.000.-Ft/óra óradíjjal, és az ügyvédi díjra legfeljebb brt. 600.000.-Forint erejéig 
kötelezettséget vállaljon.” 
 
Fedezet: Önkormányzati dologi kiadások 
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
Fülöp Zoltán: Következő napirendi pontunk. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés háza - 
telepítési tanulmányterv címmel. Előterjesztő főépítész úr. És üdvözlöm körünkben a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat megjelent munkatársait, képviselőit. 
 
7) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza – telepítési tanulmányterv  

Előterjesztő: Aba Lehel főépítész, Nagy Éva főépítészi irodavezető 
 
Aba Lehel: Szeretettel köszöntöm a tisztelt Képviselő-testületet. A telepítési tanulmánytervnek a témája 
a gödi Gondviselés Háza néven futó Magyar Máltai Szeretetszolgálat intézményének, azaz fogyatékos 
emberek otthonának a teljes körű korszerűsítése, fejlesztése. A terület a Munkácsy Mihály utca mentén 
található, és felnyúlik az Öregkastély utcáig. Egy jelentős méretű területről van szó. A benyújtott 
telepítési tanulmányterv egyrészt azért kerül a Képviselő-testület elé, mert a Helyi Építési Szabályzat 
bizonyos nagyságrendű fejlesztéseknél, beépítéseknél, telepítési tanulmányterv készítését írja elő. 
Ennek Képviselő-testületi elfogadásához köti a tervnek a tovább menetét és az engedélyezhetőségét. Ez 
a telepítési tanulmányterv bemutatja ennek az egész intézménynek a komplex fejlesztési programját, 
amelynek keretében magában a szeretetszolgálatban működő teljes intézményi rendszer megújítása 
szerepel. Ennek a kicsit részletesebb kifejtését majd a fejlesztő, illetve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
vezetőjétől, illetve tervező kollégától fogom kérni, illetve javaslom, hogy hallgassuk meg ennek a rövid 
összefoglalását. A Képviselő-testületi bemutatás alapvetően azt a célt szolgálja, illetve az előzetes 
főépítészi szakmai vizsgálatok annak keretében történhetnek, hogy a tervezett fejlesztési, a tervezett 
építészeti beavatkozás. Építési beavatkozás a Helyi Építési Szabályzat kereteinek megfelel-e? Azon 
belül tud-e maradni és végül is az engedélyezhetőségre egyfajta előzetes kontrollt ad. Másrészt a 
településképi rendelet előírásain belül a tervezett létesítmények kialakítása, építészeti megjelenése, 
elhelyezése hogyan illeszkedik a városképbe, városszerkezetbe. Előzetesen még annyit fűznék hozzá, 
hogy Lenkei György képviselő úrtól érkezett egy előzetes jelzés, miszerint az Öregkastély utca felőli, a 
tervből kitűnő gazdasági bejárattal kapcsolatban aggályokat fogalmazott meg. Miszerint annak az 
utcának a teherbíró képessége, illetve a nyugalma esetleges zavarását lehet ebből feltételezni. Mi ezt a 
meglátást, ezt a kérést továbbítottuk a Máltai Szeretetszolgálat felé, illetve a tervezők felé, ők ennek 
tükrében szeretnének hozzászólni és szeretnék bemutatni az ő programjukat. Én akkor javaslom, hogy 
az ő részükről hallgassunk meg egy rövid összefoglalást. 
 
Fülöp Zoltán: Akkor megkérném a Máltai Szeretetszolgálat képviselőjét. Egy pár szóban a projektet is. 
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Morva Emília: Nagyon szépen köszönjük, hogy a mai testületi ülés napirendi pontjai közé kerülhetett a 
mi grandiózus tervünk és álmunk. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk önökkel, és annak is nagyon 
örülünk, hogy néhány szóban tényleg elmondhatjuk, hogy mire vállalkoztunk. Én esztergomi vagyok, 
és 2017-ben a sajtóban nagyon sokat olvastam Gödről. Kicsit a szakmában járva-kelve megütötte a 
szemem az a nagyon sok hír és nagyon rossz hírek, amik ott napvilágra keltek, napvilágot láttak. Azt 
gondoltam, hogy ez teljesen méltatlan a városhoz, és nagyon-nagyon méltatlan az ott élő emberekhez és 
nagyon sok esetben az ott dolgozókhoz is. Akkor még nem sejtettem, hogy nem is olyan sokkal később, 
pár hónap múlva, már nekünk is közünk lesz ehhez az intézményhez. 2018., 2017. év végén kaptunk 
egy felkérést, amiben arra kaptuk a felhatalmazást, hogy a gödi akkor még Topház néven hívott 
intézmény átalakítását, teljes újragondolását végezzük el. Itt a felhatalmazást egy kormányrendelet 
kapcsán kaptuk mi meg, ami ehhez a munkához pénzt is társított. Tehát úgy gondoltuk, hogy ezt a 
feladatot szakmai tudásunk, lelkiismeretünk, szándékaink alapján megpróbáljuk a legtisztességesebben 
elvégezni. Így kerültünk 2018 júliusában az intézménybe. Nagyon röviden a történet arról szól. A 
feladat, amit kaptunk arról szól, hogy a nagyon rossz infrastrukturális körülmények között élő és az 
infrastrukturális körülmények által is meghatározott szakmai munkát javítandó, illetve különféle 
szakmai elvárásoknak megfelelően történjen meg az intézmény kitagolása. Amit sokkal szebb szóval 
társadalmi befogadásnak szoktunk hívni, vagyis azok a lakók, akik képesek, illetve képessé tehetők arra, 
hogy egy kicsit önállóbb életet éljenek, azok kerüljenek ki az intézményből családi házas környezetbe. 
Családi házakban egész egyszerűen, és onnan, és ott éljék tovább az életüket. Nyilván ez nem minden 
lakóra lesz igaz a gödi intézmény esetében sem. Tehát lesznek lakók, akik magas egészségügyi 
kockázatuk vagy viselkedéskockázatuk miatt továbbra is az intézmény területén fognak élni. Nyilván 
reményeink szerint sokkal jobb körülmények között, mint ahogy most élhetnek. Nagyon nehéz ez a 
feladat és nagyon sok erőt igényel tőlünk. Egyébként nagyon jó csapatban dolgozunk, eljöttünk 
mindannyian, akik ebben a programban szerepelünk. Itt van a projekt vezetője, Nagy Orsolya, Giflo 
Péter. Itt van az intézmény vezetője, Szilvásy Zsuzsa kolléganőnk, és itt vannak az építész kollégák is, 
de őket úgyis hallani fogják. Talán, vagyis nem talán, hanem nagyon örültem. Várakozás közben 
olvastam az önök újságját, amiben már egy szép nagy cikk jelent meg az első mérföldkőről, ami nekünk 
nagyon nagy erőt adott. Egy házat már megvettünk, mi több, már be is laktunk itt a Sződi utcában. 
Elindult a program, ahova 12 lakó kiköltözött, és az első hónapok tanulsága azt mondja velünk, hogy jó 
úton járunk, és ezt az utat nem szeretnénk félbehagyni. Bennünk is nagyon sok félelem van, és nagyon 
sok kérdés az elkövetkező időszakot illetően. De azt gondoljuk, hogy ezeknek a kérdéseknek, 
félelmeknek a leküzdése akkor tud nagyon jól megvalósulni, ha erről sokat beszélgetünk. Ezért is 
köszönöm, hogy itt lehetünk, merthogy szeretném önöknek is a meghívásunkat tolmácsolni nagyon 
szívesen. Az önök által megadott időpontban egyeztetett időpontban az elkészült terveinkről, tervekről 
részletesen beszámolunk önöknek. Elmondjuk a tapasztalati tudásainkat, azokat, amiket a szakemberek 
megosztottak velünk is annak érdekében, hogy tényleg itt egy igazán izgalmas, messze földön híres és 
nem hírhedt intézmény tudjon a továbbiakban működni. Köszönöm szépen. A képviselői kérdésre 
nyilván nem én fogok válaszolni, hiszen az egy nagyon klasszikusan építészeti kérdés, és úgy ezért aztán  
Kokas László kollégámat kérném. 
 
Kokas László: Én is tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Kokas László vagyok, aki a projektnek a 
generáltervező szerepét viszi. A mi megkeresésünk a Máltaiak részéről az úgy kezdődött, hogy a 
meglévő épületet, a meglévő épületegyüttest újítsuk föl. Tegyük alkalmasabbá és élhetőbbé az ott lakók 
számára, illetőleg a dolgozók számára is. Rövid gondolkodás után rá kellett jönni arra, hogy 
gyakorlatilag ezeket az épületeket, amik az idők során újabb és újabb bővítéseket szenvedtek el, ezek 
olyan műszaki állapotban vannak, hogy ezekre különösebben költeni, ezeket felújítani nem lehet, vagy 
gazdaságosan nem lehet. És nem lehet többek között azért sem, hiszen jelen pillanatban még közel 200 
honfitársunk él ezekben az intézményekben, ebben az épületekben. Nyilván egy felújítási munkát ilyen 
emberek jelenlétében nem lehet elvégezni. Mivel a terület viszonylag nagy, mert több mint három 
hektár, ezért adódott a gondolat arra, hogy az életet nem megzavarva, de mi elkezdünk a területen újabb 
pavilon jellegű épületeket létrehozni. Közben az élet megy tovább a maga kerékvágásába, és amikor 
megszülettek azok az új ápoló, gondozó épületek, pavilonok, amikben el lehet helyezni a jelen 
pillanatban bent lakó állampolgárokat, akkor oda át tudjuk őket költöztetni. Ezek után a meglévő, 
részben megmaradó épületrészeknek a felújítása meg tud kezdődni. Ez úgy tűnik, hogy ez az 
intézményben dolgozóknak, a máltai vezetőségnek és az én tervezői kollégáimnak is nagyon elnyerte a 
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tetszését ez a koncepció. Ez a végiggondoltsága ennek a munkának, illetőleg ennek az ütemezhetősége 
is. Tehát ebben az irányban szeretnénk akkor haladni. Ennek a koncepciónak része az, hogy jelen 
pillanatban a Munkácsy utca felől egyetlen beközlekedési lehetőséggel bíró intézményhez egy 
másodlagos, egy második úgynevezett gazdasági megközelítést is biztosítunk. Ezt úgy kell elképzelni, 
hogy a Munkácsy Mihály utca felől marad meg természetesen a főbejárat. Gyakorlatilag itt közlekednek 
be a vendégek, itt közlekednek az ápoltak, a gondozottak és a gondozók is. A felső, az Öregkastély utca 
felől történő megnyitás, egy gazdasági megnyitás. Többek között sok más szempont is szól a kétirányú 
megnyitás mellett. Egy tűzoltósági elvárás is, hogy lehetőleg legyen kétirányú megközelítése, 
menekíthetősége ennek az intézménynek. Valamint egy olyan egészségügyi megfontolás is, hogy 
gyakorlatilag az ápoltak, az ápolók ne ugyanott közlekedjenek, ahol mondjuk a konyhából a szükséges 
árukat szállítják be. Ezért döntöttünk úgy, hogy tulajdonképpen a Öregkastély utca felőli megnyitást is 
szorgalmaznánk. Levegőt is veszek közbe. A szakági kollégákkal megvizsgáltuk ennek a lehetőségét. 
Hiszen ebben a csapatban tájépítészek, úttervezők, különböző magasépítő mérnökök is közreműködnek. 
Így meg tudtuk állapítani azt, hogy gyakorlatilag az öreg kastély útnak a paraméterei, az útszélessége, 
az űrszelvény mérete, ez alkalmas a jogszabályban meghatározott, megfogalmazott kétirányú 
közlekedés biztosítására. Valamint a különböző földhivatali térképekről az is egyértelműen kiderült, 
hogy amit korábban bócsai útnak neveztünk. Itt ezzel szemben belül és ami most már gyakorlatilag nem 
közút, hanem egy értékesített terület. Ez a hátsó kapu megnyitás, ez tulajdonképpen ezt a zónát 
egyáltalán nem érinti. Amennyiben van esetleg még valami kérdés vagy gondolat, akkor szívesen 
megosztanám. Még esetleg egy dolgot hozzátennék, hogyha szabad a teljesség kedvéért. Egyrészt ez a 
kétirányú megnyitás ez olyan szempontból, azon túl is nagyon, hogy mondjam, szerencsés, hogy az 
intézményben elhelyezett legmagasabb viselkedéssel vagy egészségügyi kockázattal bíró lakók 
tulajdonképpen a településtől a legtávolabbi ponttal kerülnek. Tehát gyakorlatilag abba a zónába, ahol 
nincs szomszédság. És itt, az öreg kastély irányába, illetve a településnek az irányába gyakorlatilag azok 
a pavilonok kerülnek megépítésre, ahol mondjuk a vezetőség, nővérszálló és a legkevésbé problémás 
állampolgárok fognak tartózkodni. Még annyit, ami tulajdonképpen ehhez a témához tartozik. Ahogy a 
főépítész úr is jelezte, hogy tulajdonképpen nekünk kötelességünk vizsgálni és betartani azokat az 
országos, illetve helyi építési szabályzókat. Ezért a helyi építési szabályozók nyilván, amik itt különböző 
zöldfelületek, beépítési százalékok, építménymagasságok, ezeket természetesen mind tudjuk biztosítani. 
Van egy országos előírás is, az OTÉK, aminek van egy olyan melléklete, az a 4-es számú melléklet, ami 
tulajdonképpen a parkolóhelyeknek a biztosítását követeli meg a tervezőktől. Nyilvánvalóan a 
jogalkotó, amikor ezt a négyes mellékletet ezt megfogalmazta, akkor nem tudott gondolni minden egyes 
intézménytípusra. Olyan kategória, hogy magas viselkedési kockázatúak otthona, ilyen nincs az OTÉK 
4. mellékletében. Tehát nekünk meg kellett keresni azokat a csatornákat, ahova ezt be lehetett 
tulajdonképpen sorolni. És ugyan ebbe a csatornákba besoroltuk az intézményünket, de ez egy nagyon 
magas parkolószám igényt állapít meg. Amely egyébként az egész intézmény jellegéből fakadóan 
teljesen életidegen. Tehát ez nem egy oktatási intézmény, ez nem egy kórház, itt gyakorlatilag nem kell 
azzal kalkulálnunk, vagy legalábbis nem kéne azzal kalkulálnunk, hogy az itt lakó állampolgárok, akik 
tulajdonképpen adott esetben 24 órában ágyhoz vannak kötve, hogy ők itt majd autóval fognak 
közlekedni. Mindezt csak azért szeretném elmondani önöknek, mert nyilvánvalóan, ha ránéznek a 
tervekre, ott látnak 60 parkolóhelyet. Ez biztos, hogy ez egy nagy számnak tűnik, de még egyszer 
mondom, az élethez semmi köze nincs. Gyakorlatilag a dolgozóink továbbra is a Munkácsy Mihály utca 
felől fognak közlekedni akár busszal, akár autóval, akár gyalog, akár kerékpárral érkeznek. 
Gyakorlatilag a látogatók azok szintén a Munkácsy utca felől érkeznek. A hátsó gazdasági bejárat azt a 
célt szolgálja, hogy egy héten kétszer-háromszor kisfurgonokkal megérkező konyhai szállítmányok - 
gondolok itt kenyérre, földes árura, zöldségfélére, ezeket itt tudják a konyhába beszállítani. Illetőleg az 
ételmaradékot pedig ezen keresztül tudják naponta, két naponta elszállítani. Köszönöm szépen, én talán 
most ugye ennyit. 
 
Fülöp Zoltán: Lenkei képviselő úrnak megadom a szót. 
 
Lenkei György: A beadványomban leírtam, most újra elismétlem. Nem csak az Öregkastély utcáról van 
szó, arról van szó, hogy oda a Mayerffy utcán keresztül kerülnének a gépek. Tehát a forgalom 
gyakorlatilag szét lenne osztva, és Bócsa útjai ismét plusz megterhelést kapnának. Azért mondom, hogy 
ismét, mert a Samsungtól bőven kaptunk, most egy újabb gólt kapnánk. Ami az Öregkastély utcát illeti, 
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mondanom sem kell, hogy jól ismerem. Csodálkozom, hogy a mérnök úr azt mondja, hogy kétirányú 
forgalomra alkalmas, teljességgel alkalmatlan. Ha a járdákat is figyelembe vesszük, ami most 
pillanatnyilag nincs, de kötelező. Az ott lévő tűzcsapot figyelembe vesszük, akkor bizony egy teherautó 
sem igen fér el, arról nem is beszélve, hogy egy szemétszállító, szemetes szállító autó be se tud fordulni 
ebben az képletben. Ami a kevés forgalmat illeti. Ha valóban ilyen kevés a forgalom, heti két-három 
teherautóról beszélünk, ami valószínűleg nem igaz, mert valószínűleg inkább naponta többről van szó. 
Akkor ez bőven be tud jönni azon a bejáraton, ahol negyvenegynéhány éve bemennek. Tehát a térképre 
ránézve jól látható, hogy a Munkácsy utca felől bőven van hely egy sokkal egyszerűbb és olcsóbb 
bejáratot nyitni. Nem terhelve ezzel az amúgy is szűkös bócsai utakat. Ami még az Öregkastélyt illeti, 
ez gyakorlatilag földút, némi mart aszfalttal telepítve, tehát teljesen alkalmatlan ilyen közlekedésre. 
Énnekem az a javaslatom a képviselőtársaim felé, hogy a tervet úgy fogadjuk el, hogy ezt a hátsó 
gazdasági bejáratot megépítéséhez ne járuljunk hozzá. 
 
Fülöp Zoltán: Markó úrnak megadom a szót. 
 
Markó József: Üdvözlöm önöket én is, és nagyon örülünk mindannyian, hogy itt rendezett viszonyok 
lesznek. Hiszen az ellátottak is jobb körülmények közé kerülnek, tehát nagyon pozitív a dolog. Ez a 
bejárat kérdéses csak. A nagy teleknek, ennek a három hektárnak az Öregkastély utcára egy kapunyi 
csatlakozása van. Nem tudom hány méter a térképről, de nem sok. Ott egy kaput fognak tenni, ennyi 
kapcsolatuk van az Öregkastély utcához. Valószínűleg technikailag, meg egyéb módon jogszabályilag 
is ez keresztülvihető lehet. Én azt gondolom, hogy egy sokkal korrektebb megoldás lenne. A Munkácsy 
utcáról, a bal oldali telekhatár mellett egy belső úton akár egy másik kapuval tennék ezt meg. Ott 
hatalmas hely van, rendes országútszerű. Persze megoldható az Öregkastélynál is. Tehát egy keskeny 
utca. Nem tudom, jártak-e ott? Menjenek el oda. Én már jártam ott. Nagyon keskeny utca, kétirányú 
forgalom kizárt. Ott van egy szűkült része ott a közepén. Persze megoldható, ha nagyon ragaszkodnak 
hozzá, de én is azt javasolnám, hogy ezt a részt vizsgálják meg. Egyébként maximálisan támogatjuk, de 
a Munkácsyról simán meg lehetne oldani egy belső úttal, ahol ki-be jöhetnének. A baloldali határ 
mellett, ahol már a mezőgazdasági területek vannak, és azok is maradnak valószínűleg. Tudom, ez kicsit 
több területet használ föl, de akkor is be kell menni valahol kocsival. El kell jutni a hátsóhoz, hogy 
kijöjjön. Tehát az utat akkor se spórolják meg. És most mondják, hogy mikor, ki jön oda, hogy jön oda. 
Hajnalban fognak jönni. Hajnalban jön a szállító 4 órakor, 5 órakor, mikor, hogy. Tehát mindenképpen 
ott zavarni fogja a környéket. Egyébként támogatjuk teljes mellszélességgel. 
 
Fülöp Zoltán: Kérdezném, hogy ki az, aki kíván hozzászólni?  
 
Kokas László: Attól függetlenül, hogy most belemennénk ilyen számháborúba, hogy most hány méter 
széles, vagy hogy nem lehet, hogy lehet kialakítani. Ha van erre idő, én nagyon szívesen fel tudom 
olvasni az új tájépítész kollégának azt a jogszabályokra és méterekre történő hivatkozását, amivel 
egyértelműen felelős tervezőként nyilatkozik arról, hogy az Öregkastély út, az előbb elmondott és a 
vázolt forgalom szempontjára abszolút kialakítható és biztonságosan működtethető. De az is lehet, egy 
megoldás, hogy ezt írásban elküldjük a testületnek, vagy most a legfontosabb pontokat ebben fel tudom 
olvasni, nem tudom, hogy mi a lehetőség. 
 
Fülöp Zoltán: Főépítész úr, véleményét kérdezem, hogy mennyire sürgős ez a döntés. 
 
Aba Lehel: Tulajdonképpen a döntés az olyan szempontból szerintem sürgős, hogy amennyiben 
kizárólag a Munkácsy út felőli feltárást kellene figyelembe venni a tervezőknek, akkor az vélhetően a 
telepítési koncepcióban is okoz vagy okozhat változásokat. Ezt én most nem tudom igazából megítélni, 
mert látok egy belső úthálózatot, amelyik belülről is, tehát a Munkácsy út felől is ad megközelítést a 
gazdasági zónának tervezett létesítményekhez, illetve parkolókhoz. De annak az útnak a belső 
használata, és ez már inkább egy üzemeltetői kérdés. Az már lehet olyan hatással rá, hogy esetleg a 
tervezett épületek, egyéb létesítmények, amelyek az építési engedélyezésnek a részét képezik, azok 
módosításra szorulnak. De válaszoljon erre talán inkább a tervező, mert ezt szerintem ő jobban meg 
tudja ítélni. Én annyit tudok pusztán mondani, hogy az Öregkastély utca felőli közterületi megközelítés, 
az a szabályozási tervvel nem ellentétes. Tehát a közterületi kapcsolata ennek a különleges egészségügyi 
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teleknek, amin az intézmény működik, az Öregkastély utca felől rendelkezik egy közterületi 
kapcsolattal. 
 
Fülöp Zoltán: Azért kérdezem ezt és akkor a máltaiakat is kérdezem, hogy megfelelő-e az, hogyha 12-
én döntünk erről a kérdésről, addig egy kicsit körbejárjuk, tájékozódunk, egyeztetünk, hogy mi az a 
megoldás, amit támogatni tudunk. Nagyon ellentétes állítások hangzottak el, megnézzük és 12-ére 
visszahozzuk, ha ez megfelelő. Kérdezem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az október 12-ére 
elnapolást el tudja-e fogadni? Lenkei képviselő úrnak megadom a szót. 
 
Lenkei György: Végül is 12-én is dönthetünk, de itt egyetlen egy ’igen-nem’ kérdés van és a tervező úr 
is jobban jár akkor, ha úgy dönt a testület, hogy nem járul hozzá ehhez a koncepcióhoz, akkor több ideje 
lenne átgondolni a terveket. Ahogy Markó úr mondta, bőven van hely. A jelenlegi úthálózattal is 
működik az intézet, úgy 40-50 éve, tehát a tényleges működése enélkül a hátsó bejárat nélkül is 
biztosított. Végül is 12-én is dönthetünk, de én szerintem egyszerűbb most dönteni és akkor a tervező 
úr e szerint tud eljárni. 
 
Fülöp Zoltán: Andrejka képviselő úrnak megadom a szót. 
 
Andrejka Zombor: Én azt hiszem, hogy esetleg döntsünk az eredeti előterjesztéssel kapcsolatban és 
amennyiben nem, akkor majd még mindig lesz lehetőség újra benyújtani, nem? 
 
Fülöp Zoltán: Ezt most nem igazán értem. Markó képviselő úr? 
 
Markó József: Azért vezető főépítész úr vagy projektvezető úr egy szóval sem tért ki, amiről én 
beszéltem. Tehát a halvány szándékát sem mutatta annak, hogy bármilyen módon lehetne tárgyalni 
bármiről. Megmondta mi a jogszabály, ez van, ezt szeressétek. Na most, lehet, hogy így van. Nekem 
meg van egy szavazati lehetőségem, amit jogszabály nem köt meg, hogy én mihez mit szavazok. Tehát 
én úgy fogok szavazni, hogyha én egy konstruktívabb hozzáállást vártam legalább gesztusában, ha már 
nem is akarja, mert azt megértem, mert hiszen munka plusz, meg ugye át kell alakítani. De ha van egy 
adott telek, aminek mondjuk négy oldala van, akkor négy fele nyithat kaput, mert nincs egyébként tiltva, 
tehát egy adott telekhez elvileg egy bejárat jár. Nem nyithat egy magánszemély sem mondjuk minden 
oldalára a házának a kapukat, különböző területekre. Egy bejárat jár neki, ott közlekedhet. 
 
Fülöp Zoltán: Emília. 
 
Morva Emília: Én csak azt szerettem volna kihangsúlyozni, hogy amikor én építész úr előtt beszéltem, 
akkor nagyon nagy szeretettel hívtam önöket arra, hogy beszéljünk és hadd mutassuk meg önöknek a 
terveket, és hogy ezeket a félelmeinket és aggódásainkat közösen beszéljük át. Azt gondolom, hogy 
minden mondásnak mindig van egy ellentmondása vagy legalábbis elég gyakran van egy ellentmondása. 
Azért azt szeretném és nem ilyen érzelmekkel játszani, hogy ez az intézmény egy gödi intézmény. Mi 
kaptunk egy bizonyos keretet arra, hogy ezt sokkal méltóbbképpen alakítsuk át és tervezzük újjá, úgy, 
hogy a szomszédságnak is ez jó legyen. Erre nagyon sok energiát és erőt fordítunk. Minden egyes új 
tervezés, minden egyes új gondolkodás, minden egyes új ilyen gondolat, az sok esetben nagyon sok 
pénzbe kerülhet. És erre nekünk nagyon oda kell figyelni, hogy ezt a felülről bizony elég alaposan zárt 
kasszát ne lépjük túl. Egyébként az a mondás, hogy ott nagyon nagy lesz a forgalom, pont ugyanakkora 
forgalom lesz, mint amekkora most van. Sőt, kisebb, mert jóval kevesebben fognak bent élni az 
épületben. Tehát nem is lesz akkora terhelés, mint amekkora most van. Én tényleg az ilyen bölcs 
belátásukban tudok bízni, hogy ennek az intézménynek az életében a mi meglátásunk szerint, és azt 
gondolom, hogy a település élete szempontjából is olyan picike kérdése csak az, de mégis sokba kerülő 
kérdése, hogy az a gazdasági bejárat hova nyílik, olyan furcsa, hogy erről kell beszélnünk, és ezen 
csapunk először össze, holott itt olyan szép szakmai történetek lehetnének igazából a fókuszban. 
 
Kokas László: Anélkül, hogy itt fenntartanám önöket, az, hogy a területünk milyen nagy, azt hadd 
említsem meg, előbb is kitértem már arra, hogy mi a különböző helyi és országos szabályozók mellett 
kell, hogy haladjunk. Az a fölvetés, hogy a Munkácsy Mihály utca felől közlekedjünk be egy másik 
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kapuzattal. Az egész területen egy burkolt síkon menjünk végig, majd forduljunk el jobbra a gazdasági 
épületeink felé. Ez azt jelenti, hogy egy másik nagyon fontos mutatóját az OTÉK-nak a zöldfelület-
számítást, azt nem tudjuk igazolni. Tehát hogyha ennek a nagy területnek a két oldalán végig kell menni 
egy olyan úttal, amin ezek a kis furgonok hozzák a zöldségárut, hozzák a kenyeret, elviszik a moslékos 
bodellát, akkor a zöldfelületi mutató jelentősen sérül. Mi azt gondoljuk, hogy ez az Öregkastély útra ez 
a megterhelés, ami itt keletkezik, ez nem egy komoly megterhelés. És hogyha itt még ennek a szakmai 
részét kell megvitatni, akkor nyilvánvalóan, hiszen én nem vagyok úttervező mérnök, akkor én 
javasolnám annak a kollégának a bevonását, aki ezt az általam elmondott álláspontot megfogalmazta. 
 
Fülöp Zoltán: Szilágyi Lászlónak megadom a szót. 
 
Szilágyi László: Magával az előterjesztéssel nincsen bajom és meg is tudnám szavazni, viszont én is azt 
látom, hogy az Öregkastély utca tekintetében nem alkalmas arra, hogy gazdasági bejárat épüljön, hiszen 
a gazdasági bejárat, az azt jelenti, hogy minden egyes 200x mennyiségű embernek az élelmiszerét, 
különböző alapanyagoknak és akár az ott dolgozóknak a bejárása ezen az utcán fog törni. Tehát alapból 
nem értem meg, hogy ami most nincsen és nincsen forgalom, az mindenféleképpen egy 
forgalomnövekedéssel fog járni. Számomra ez ellentmondás. Én azt tudom csak támogatni, hogyha ez 
a gazdasági bejárat, ez nem az Öregkastély felől történik meg, hanem akár a főbejáraton keresztül, akár 
egy másik helyszínt találva erre. 
 
Kokas László: Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy az előbb a régióvezető asszony is mondotta, ez a 
200 létszámú ellátott ápoltak száma jelentősen csökken, körülbelül 80 főre. Ez azt jelenti, hogy az 
ellátmány is jelentősen csökken, tehát lefeleződik, nem beszélve az ehhez kapcsolódó járulékos 
ténykedésekről is. Tehát ezt azért szeretném az önök figyelmébe ajánlani. Az útnak a paramétereiről 
most nem szeretnék még egyszer beszélni. Szerintem azok is azért fontos dolgok, amit mondjuk tesznek 
föl, a tűzoltóság javasolt, hogy Havaria esetén a mentés tekintetében a kétirányú, két ellentétes irányú 
megközelítés nagyon kívánatos szempont volna. És még egyszer szeretném azt is felvetni önöknek, hogy 
kicsit reagálva arra a kijelentésre a képviselő úrnak, hogy nem tekintettem kellő kompromisszumot vagy 
együttműködést. Én azt gondolom, hogy az a telepítési kép, amiről az elején egy pár szót azért szóltam, 
hogy pontosan azok az emberek, akik a legveszélyeztetettebbek, illetőleg akik a környező 
lakótársainknak a mindennapjaiban a legtöbb problémát jelenthetik. Ezek gyakorlatilag a legtávolabbi, 
pontosan ott, ahol a Munkácsy Mihály utca és a mellette lévő mezőgazdasági terület helyezkedik el, oda 
vannak pozícionálva. Nyilván, ha az egész tervet át kell forgatni, nyilvánvalóan ezt a gazdasági bejárást, 
ezt ott, ahol a magas viselkedési kockázatúak élnek és a kertben tartózkodnak, ezt nem lehet egy ponton 
kezelni. Tehát ezért gondoltuk azt, hogy mi a lakóövezet irányában a legbékésebb, a legnyugodtabb 
intézményvezetői funkciókat telepítjük, hogy tulajdonképpen véletlenül sem tudnak elkóborolni, 
elkerülni a magas viselkedéskockázatúak. Hogyha ezen változtatni kell, akkor elképzelhető, hogy az 
egész telepítési koncepciót változtatni kell, akkor nyilván át kell forgatni ezt a rendszert és akkor a 
magas viselkedéskockázatúakat kell máshova pozícionálni. De még egyszer mondom, nyilván sok 
mindent meg lehet próbálni, de azért hadd emlékeztessem önöket arra, hogy az a bemutatásra és 
megvitatásra letett tervanyag, koncepció terv, azért ez nem az első egy-két hét alatt megszületett 
gondolatokat mutatja. Ez egy kijelölt és a vezetőséggel minden szinten megbeszélt, tárgyalt, 
jóváhagyott, leegyeztetett koncepció. Ezért szorgalmaznánk és ezért szeretnénk kérni ennek az 
elfogadását. 
 
Fülöp Zoltán: Lenkei úrnak megadom a szót. 
 
Lenkei György: Több gondolat is fölmerült bennem, amíg a mérnök úr beszélt, egyeztetett mindenkivel, 
csak a környező lakókkal nem. Egyrészt, másrészt, ha ilyen valóban kevés forgalom van, akkor akár a 
jelenlegi rendszerben is működhet tovább az egész napi problémákkal. Amit a magas kockázatú, talán 
ezt a kifejezést használta emberekről beszél. Szó sincs arról, hogy ezeket el kell távolítani az emberektől. 
Én ismerek minden ott lakót, ha más nem, arcról. Ezek az emberek, amikor nem a mostani vezetés alatt, 
az előzőekben, amikor városi ünnepség volt, kijöttek, egy kis küldöttséggel koszorúztak. Ezeknek az 
embereknek a csoportjai sétálgatnak a faluban. Tehát nem arról van szó, hogy hú, el kell különíteni, 
mert tényleg rettenetesen veszélyes dolgok vannak. A fenét vannak veszélyes dolgok. Nyugodtan be 
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lehet menni közéjük, senkinek nem lesz semmi baja, egészen extra kivételektől eltekintve, akik viszont 
már az udvarra se jöhetnek ki. Tehát én azt javaslom a tisztelt képviselőtársaimnak, alpolgármester 
úrnak, hogy szavazzunk, és pedig olyan formában szavazzunk, hogy a gazdasági bejáratokhoz nem 
járulunk hozzá, a hátsó Öregkastély felőli gazdasági bejárathoz nem járulunk hozzá és fölkérjük a 
tervezőgárdát, hogy ennek megfelelően alakítsa ki a koncepcióját. 
 
Fülöp Zoltán: Osztályvezetőnek megadom a szót. 
 
Espár Zsolt: A hivatali dolgozója, úttervező, műszaki ellenőr vagyok, ezért kértem szót, mert mi 
készítjük elő. Úgy látom, itt ilyen közútkezelői típusú vita kezd kibontakozni. Mi készítjük ezeket a 
közútkezelői hozzájárulásokat elő, aminek végső soron ugyanígy a testület a döntéshozója, és ezzel 
kapcsolatban csak annyit szeretnék, hogyha úgy dönt a testület, hogy most szavaz, akkor úgy is lehet, 
de ha tovább szeretnénk menni vagy tehát egy jobban kimunkált közlekedési munka részt kellene 
benyújtani, ami megalapozná ezt a tanulmányt is, illetve az ehhez szükséges közútkezelői hozzájárulás 
elbírálását, mert ebben, amit az úr fel szeretett volna olvasni, csak annyi van, hogy szűk, de megfelel. 
Ott fák vannak, az úton, ki kell vágni egy kicsit több konkrétumot, valamint azt szeretném még 
elmondani, hogy ez egy lakópihenő övezet, fekvőrendőrökkel van ellátva, a Mayerffy utca néhány éve 
építettük meg keresztbe, tehát ez véleményem szerint nem alkalmas, de a döntéshozók majd eldöntik, 
de hogy szakmailag elő tudjuk ezt készíteni, ahhoz valamilyen közlekedési alátámasztó munkarész 
szükséges. 
 
Fülöp Zoltán: Szilágyi László képviselő úrnak megadom a szót. 
 
Szilágyi László: Valóban egyébként most jutott ebbe a pillanatba eszembe egyébként, hogy a Mayerffy 
utca elején egyébként ott van a lakóövezet tábla, tehát be se hajthatna egyébként aki nem ott lakik. Tehát 
egy gazdasági bejáratot hogyan közelíthet meg a KRESZ szerint, hogyha nem hajthatok be az adott 
utcába. 
 
Fülöp Zoltán: Ügyrendi kérdésben megadom a szót Lenkei képviselő úrnak. 
 
Lenkei György: Javaslom, hogy döntsünk most és szavazzunk most, lezárandó a vitát. 
 
Fülöp Zoltán: Az a kérdésem, az előbb fölmerült, próbálom összegezni a történetet. Tehát a telepítési 
tanulmányterv elfogadását Lenkei képviselő úr úgy javasolja, hogy a tanulmánytervben a gazdasági 
bejárat áttervezését kéri. Az Öregkastély utcáról kéri. Kérdezem a képviselő urat, hogy az megfelelő-e, 
hogyha megkérjük a fejlesztőt, hogy ennek megfelelően hozza vissza. 
 
Lenkei György: Igen. 
 
Fülöp Zoltán: Akkor javaslom a döntésnek az elnapolását, mert ugye most nem tudunk miről dönteni, 
mert hogyha egy módosítást kértünk, akkor nem tudunk miről dönteni. 
 
Lenkei György: Arról tudunk dönteni, hogy arra kérjük föl a tervező urat, hogy egy olyan tervet nyújtson 
be, amiben az Öregkastély utcai gazdasági bejárat nem szerepel. Erre fölkérhetjük. Nem valósul meg. 
 
Fülöp Zoltán: Kérdezem főépítész urat, hogy ez így megoldható-e? 
 
Aba Lehel: Tekintettel arra, hogy a telek rendelkezik jelenleg is bejárattal és ennek a bejáratnak a 
megtartása tervezett a Munkácsy utca felől, ezért azt gondolom, hogy az egész projektnek a 
továbbmenetele szempontjából én is azt mondom, hogy vizsgálja meg a tervező, hogy megoldható-e 
erről a meglevő bejárat felől az üzemszerű működése a területnek, tehát tekintettel az Öregkastély 
utcának az állapotára és az egész város szerkezeti helyzetére, ez azt hiszem, hogy respektálható kérés. 
Ugyanakkor én azt szeretném megkérdezni képviselőktől, elsősorban Lenkei úrtól, hogy elhangzott az 
is, hogy ennek az intézménynek a nagyságrendje az olyan, hogy egy esetleges Havaria esetére egy 
alternatív megközelítés vagy elhagyási pont rendelkezésre álljon, állhat. Ugye ez az Öregkastély utca 
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felől valósítható meg. Az esetleg elképzelhető-e, hogy ez nem gazdasági bejáratként, de Havaria 
bejáratként, ki-bejáratként mégiscsak elkészülhet. Hogy ez az egész fejlesztés szempontjából segítség-
e, ha igen, akkor ennek a lehetőségét én javaslom még fenntartani. 
 
Fülöp Zoltán: Lenkei úrnak megadom a szót. 
 
Lenkei György: Nem tudom elfogadni, amit főépítész úr mond. Teljesen nyilvánvaló, hogy egy ilyen 
bejáratot Havariának nevezünk el, hétfőn, kedden már gazdasági bejárat. Egyébként egy tűzoltóautó 
egyszerűen nem fér be ebbe az utcába. Tehát nem tudom miről beszélünk. Nyilván, ha tűz van, akkor itt 
egy tűzoltó nem fér be. Még egy személyautó is épphogy befér, mert ha megnézzük a térképet, akkor 
olyan szűk a Kasznár utca és az Öregkastély utca sarkán a terület, hogy oda még egy nagyobb teherautó 
se fér be. Tehát én továbbra is fenntartom azt a javaslatomat, amit alpolgármester úr pontosított. Úgy 
fogadjuk el a tervet, hogy nem járulunk hozzá az Öregkastély utcai bejárathoz, nem terheljük a bócsai 
utakat plusz forgalommal és ennek megfelelően kérjük, hogy dolgozza át a koncepciós tervet a mérnök 
úr. 
 
Fülöp Zoltán: Emília kért szót. 
 
Morva Emília: Én már nagyon kellemetlenül érzem magam, és azt hiszem, egyikünknek sem komfortos 
állapot. Én csak azt szeretném mondani képviselő úr, hogy kicsit kikérem magunknak azt, hogy ha 
valamit Havária esetén megnyitandó kerítésnek hívunk, akkor a Máltai Szeretetszolgálat, aminek a 
logójára mi elég erőteljesen vigyázunk, azt hétfőn meg kedden már gazdasági bejáratnak fogja 
használni. 
 
Kokas László: Még én is hadd tegyek hozzá két gondolatot. Az egyik, hogy hova és mi fér be? Ez az 
utca 8,5 és 15 méter szélesség között változik. Ahhoz nem kell szerintem egyikünknek sem úttervező 
vagy útépítő mérnöknek lenni, hogy egy 8,5-15 méter széles útra akár egy mentőautóba be tud-e menni, 
nem feltétlenül tűzoltóautóról beszélünk. Ez az egyik. A másik, hogy az utolsó, a záróm önnel 
kapcsolatban, én azt gondolom, hogy engem még senki nem vádolt meg különböző érzéketlenségekkel, 
meg hogy én el akarom rekeszteni a városlakóktól a jelen intézményben élőket. Én nagyon pontosan 
tisztában vagyok azzal, hogy aki alkalmas, azt integráljuk be a településre. Nagyjából erről szól a 
máltaiaknak a küzdelme. És ezt nagyon jól tudjuk szerintem mindannyian, hogy vannak lakóink, akik 
erre alkalmasak. Vannak, akik reményeink szerint erre alkalmassá tehetők és vannak, akik viszont 
egyáltalán nem tehetőek alkalmassá. Ennyit szerettem volna még hozzátenni. 
 
Fülöp Zoltán: Andrejka Zombornak megadom a szót. 
 
Andrejka Zombor: Nem feltételezném a Máltai Szeretetszolgálat esetében a rosszindulatot. Tehát én 
inkább próbálnám racionálisan megközelíteni ezt a kérdést. Espár Zsolt felvetésére én azt gondolom, 
hogy ha egy megfelelő hatástanulmányt a várható forgalom, illetve a plusz terhelés megfelelően le lenne 
modellezve és gyakorlatilag a beruházás nem érintené negatívan vagy különösebben negatívan a 
környéket és mondjuk a lakók is a hozzájárulásukat tudnák hozzáadni, én abban az esetben el tudnám 
fogadni ezt az eredeti tervet. Mert itt a lakókat képviseljük, és hogyha a lakók ehhez hozzájárulnak, 
akkor nekem semmi kifogásom. Feltéve, hogy műszakilag alkalmas egy közút arra, hogy közforgalmat 
lebonyolítson. 
 
Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak megadom a szót. 
 
Hlavács Judit: Több verzió, illetve javaslat is felmerült. Az egyik, amit szerintem mindenképp indokolt 
ez a hivatal megfelelő szakember által felajánlott szakmai hozzájárulás arról, hogy ez az út alkalmas-e, 
nem alkalmas-e, illetve alkalmassá tehető-e arra, hogy normális gazdasági bejáratként funkcionáljon. 
Én azt gondolom, nyilván a tervezők részéről megfontolható. Bocsánat, nem hiszem el, hogy a Máltai 
Szeretetszolgálat, ha ő egy Havaria bejáratként nyit meg egy ajtót, akkor utána másnap át fog verni 
minket. Azt gondolom, hogy megfontolandó az a változat, hogy akkor gazdasági bejáratként nem 
használják ellenben, mégis nyitnak egy kaput arra az esetre, mert a Havária bejárat nem csak azt jelenti, 
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hogy ott akar bemenni a tűzoltóautó, hanem azt is jelenti, hogy bármilyen szempontból veszélybe került 
emberek hány bejáraton keresztül tudják elhagyni az intézményt. Egy alkalommal, Havaria esetén, akár 
gyalogosan. Én azt gondolom, hogy ezek mind-mind megfontolandó dolgok. Mondom, amennyiben erre 
akár a hivatal szakemberei áment mondanak, én támogathatónak tartom a gazdasági bejáratot is, de 
mindenképpen kérném a Máltai Szeretetszolgálatot, illetve a tervezőket, hogy fontolják meg vagy ha 
tudják, akkor most mondják meg, hogy csak Havaria bejáratként elképzelhetőnek tartják-e ezt a második 
kaput. Egyébként meg tényleg olyan jó lenne, hogyha legalább abban az esetben bizalommal 
tekintenénk a másikra, amikor nyilvánvalóan egy olyan feladatot vállalnak el, amiben nagyon nehéz 
feladatot vállalnak magukra. Azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy szépsége is van, de rengeteg 
megoldandó dolog. Arról van szó, hogy egy városunkban tényleg hírhedtté vált intézményből próbálnak 
egy mind a város, mind az ott gondozottak számára egy sokkal élhetőbb, sokkal minőségibb valamit 
létrehozni. Legalább ne vádoljuk egymást feleslegesen. 
 
Fülöp Zoltán: Markó úrnak megadom a szót. 
 
Markó József: Én azt kérném, hogy fontolják meg és nézzük meg, hogy lehet-e valami más megoldást. 
Nézve itt a rajzot nem egyszerű, elismerem. Most hiába jelenti ki, hogy azon a bejáraton nem fognak 
járni csak majd időnként, de ott van a parkoló, erre van rendszerezve az egész épületegyüttes, tehát 
óhatatlanul fogja használni, mert így alakította ki. Nem könnyű megoldást találni látom, de azt, hogy 
bárki bármit ígér, lehet az építész üzemeltető, ezek mai emberek, mi is mai emberek vagyunk. Holnap 
más emberek lesznek itt és ott is. Tehát még soha ilyen hosszú távú ígéret nem tartatott be, mert 
egyszerűen megváltoznak a viszonyok. Ez természetes. Úgyhogy még egy menetet nézzenek meg, és ha 
végképp nincs semmi és nem lehet mit csinálni és ez tényleg indokolt, akkor lehet, de nem ígéretekkel, 
mert akkor tudomásul kell venni, hogy ott pedig gazdasági bejárat van. Ha nincs más megoldás, de ha 
van, akkor keressünk mást. Ha nagyon gazdagok lennénk, akkor azt mondanám, hogy a bal oldali határ 
mellett nyissunk egy utat. Miért ne? És akkor ott jár be, ahol akar. Azon a sávon több helyen is nyolc 
kaput is csinálhat. Persze ennek van mondjuk 100 millió költsége. Igen. Tehát ilyen kérdések vannak, 
de nem lehetetlen. Mert ott mezőgazdasági terület van, az is marad, abból nyugodtan lehetne egy 15 
méteres utat kiszabályozni oda-vissza. Ezt javasolnám, hogy nézzék meg azért is, mert most úgy érzem, 
hogy nem nagyon fogjuk így, mert végül is most láttuk igazából, most jöttek elő a szempontok, most 
ígérik. 
 
Fülöp Zoltán: Most ténylegesen több alternatíva van. Az egyik alternatíva az az, hogy további 
információt és megfontolást kérünk és visszahozzuk 12-ére. Ha jól értem, akkor itt is ez van, a másik 
az, hogy most azonnal döntsünk. Akkor most nem tudok mást tenni, szavazásra. 
 
Lenkei György: Elfogadjuk, kivéve a bejáratot. 
 
Fülöp Zoltán: De úgy nem lehet, olyat nem lehet. Igen, ezt kérdeztem főépítész úrtól, hogy milyen 
döntést tudunk hozni. Akkor én úgy látom, hogy más lehetőségünk nincsen, minthogy megkérjük a 
Szeretetszolgálatot 12-ére, nyilván lehetőség szerint minél hamarabb. Gondoljátok át! Egyrészt, 
másrészt nyilván támasszátok alá, amit alá akartok támasztani és 12-én tudunk egyben dönteni, mert 
ilyen kivételesen kimazsolázva nem lehet dönteni úgy tájékozottan. Ha ez így elfogadható, akkor a 
napirendi pont tárgyalásának 12-ére napoljuk el! Kérem, aki egyetért ezzel, szavazzunk! Köszönöm 
szépen. Hét igen, kettő tartózkodás mellett elfogadtuk, a napirendi pontot elnapoltuk. Köszönjük szépen 
a részvételt. 
 
A Képviselő-testület 7 „igen”, 2 „tartózkodik” szavazati arány mellett úgy dönt, hogy a napirendi pontot 
elnapolja. 
 
Fülöp Zoltán: Tájékoztattam a képviselőtársakat, hogy 12.30-tól lesz ebédszünet, úgyhogy most kérném, 
hogy tényleg csak egy pár perces szellőztetési szünetet tartsunk és ’25-kor folytassuk. 
 
Szünet. 
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(Jegyzőkönyvvezető-váltás: Rácz Renáta) 
 
Fülöp Zoltán: Folytatjuk az ülést. Markó József nincs jelen, remélem, visszajön rövidesen. Következő 
napirendi pontunk egy másik telepítési tanulmányterv, az Eco Smart Kft. Bemutatóterem, csempeszalon 
és raktár telepítési tanulmányterve. Főépítész urat megkérem, hogy terjessze elő! Markó úr 
visszaérkezett. 
 
8) Eco Smart Kft. Bemutató terem, csempeszalon, raktár – telepítési tanulmányterv 

Előterjesztő: Aba Lehel főépítész, Nagy Éva főépítészi irodavezető 

Aba Lehel: A Telepítési tanulmányterv a Nemeskéri-Kiss Miklós útról nyíló meglévő gazdasági 
területnek a hasznosításáról szól. Az Eco Smart Group Kft. egy csempeszalon és raktár, illetve 
bemutatóterem, irodaépület együttesét kívánja megvalósítani ezen a területen. Ennek a beépítésnek a 
tervezésével párhuzamosan rendezni kívánja a telek belső forgalmi rendjét, az épület alá egy 
ügyfélparkoló kerülne, ami közvetlenül a Nemeskéri út felől lenne megközelíthető, illetve a merőleges 
utca felől, a Topolyás köz felől történne a teleknek a hátsókerti megközelítése, gazdasági bejárata, illetve 
a kert további részén elhelyezésre kerül a parkolóterület. Ugyanolyan telepítési tanulmányterv különben, 
mint az előzőekben. A Képviselő-testületnek döntenie kell arról, hogy ezt a beépítést, ezt a funkciót 
támogatja-e ezen a területen, a Helyi Építési Szabályzatnak és a Településképi Rendeletnek a tervezett 
kialakítás megfelel. A HÉSZ módosítását nem vonja maga után. Megint csak javasolnám, hogy eljött 
körünkbe a tervező kollega - egy pár szó erejéig adjuk meg neki a szót -, hogy a koncepciót ismertetni 
tudja.  

Fülöp Zoltán: Megadom a szót a tervezőnek. 

Unicsovics István: Tiszteletem a tagoknak. Ez a terület, ez egy meglévő, most is, itt egy csempeszalon 
működik. A cégcsoport több mint 10 éve itt Gödön található. Most is, aki emlékszik vagy aki tudja, ez 
a Nemeskéri-Kiss Miklós utca ’S’ kanyarjában lévő, nyolcszög alakú csempeszalon, és a mögötte lévő 
épületrészek raktározási célt szolgálnak. Ez a cégcsoport ez fejlődik és igazából ebből adódóan alakult 
ki ez a koncepció, hogy bővíteni kellene, megkéne nézni a lehetőségét, hogy ez a nyolcszög alakú kis 
régi épület miként tud esetleg egy mai modern új formát ölteni, kiegészítve azzal, hogy a mostani 
területen lévő félig fedett, de nyitott raktározási terület pedig egy raktárépülettel megoldottá váljon. 
Ezzel kapcsolatosan alakítottuk ki ezt a koncepciót, amely a Nemeskéri utca felől egy modern csempe 
bemutatószalont és a hozzá tartozó irodai részt foglalja magába, és a hátsó, a topolyás, Topolya dűlő 
felé pedig ott a hozzá kapcsolódó raktár bővítése kerülne kialakításra. Pontosan a forgalomból adódóan 
az elülső irodai rész vagy csempeszalonos rész alatt került kialakításra egy pinceszint, amiben meg a 
vendégparkolók kerülnek elhelyezésre. Igazából, nagyjából ez a koncepció, úgyhogy, ha valakinek 
kérdése van szívesen válaszolok. 

Fülöp Zoltán: Hozzászólót nem látok. 

Markó József: A tervező urat hogy hívják? 

Unicsovics István: Unicsovics István. 

Markó József: Ez a név, amivel éveken keresztül találkoztam, de sose tudtam, hogy ki. 

Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak megadom a szót. 

Hlavács Judit: Annyit szeretnék csak a Képviselő-testület tudomására hozni, hogy a környékbeli lakók 
is megnézték a tervet és abszolút semmi gondjuk nincsen vele. Egy valamire hívták fel a figyelmet, ami 
nem feltétlenül a beruházó feladata, hanem a miénk, hogy ugye ott a kanyarban a járda jelenleg nem 
biztonságos és hogy ezzel nekünk kell foglalkozni, különösen, hogyha növekszik ott esetleg a forgalom, 
illetve ami, nem feltételezem, hogy itt ilyen célok lennének vagy bármi, csak jellemző az, hogy a 
zöldfelület értelemszerűen az építkezés után lesz kialakítva, és erre nem nagyon szokott már figyelem, 
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energia, pénz jutni, hogy azért ott a környékbeli lakók nagyon szeretnék, hogyha ez a zöldfelületi 
tervezés, ami megtörtént, ez meg is valósulna, egyszerűen ennyit. 

Unicsovics István: Én remélem, a cég különben nem véletlen, hogy Eco Smart Group. Én azt az ígéretet 
kaptam, hogy ők igenis nagy gondot fordítanának az utcai és a telken belüli zöld parkosításra akár a 
közterületen is, ott is rendeznénk a területet. 

Hlavács Judit: Igen, egyébként igen látom. 

Unicsovics István: Elég mélyen van a telekhatár, itt ebben az ’S’ kanyarban, és még ahhoz képest még 
mélyebben lesz kilenc méterrel az épület. 

Hlavács Judit: Igen. 

Fülöp Zoltán: További hozzászólást nem látok. Akkor kérném a Képviselő-testületet, hogy szavazzunk 
az előterjesztésről. Kilenc igen, egyhangú. 
 
A Képviselő-testület 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

313/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
az alábbi döntést hozza: 
 

1. Eco Smart Group Kft. kérelmére a 2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós utca 100. számú, 
6712/4 hrsz. alatti ingatlanon csempeszalon-bemutatóterem és raktárcsarnok építését - a 
mellékelt tanulmányterv szerinti kivitelben – támogatja.  
 

2. Az 1. melléklet szerinti telepítési tanulmánytervet elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
Melléklet a 313/2020. (IX. 30.) Ök. határozathoz: 
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Fülöp Zoltán: Következő napirendünk. Javaslat a Gödi Szivárvány Bölcsőde újjáépülő kerítésének 
kiviteli megoldásaira előterjesztő Ujlaki Anikó osztályvezető asszony. 
 
9) Javaslat a Gödi Szivárvány Bölcsőde újjáépülő kerítésének kiviteli megoldásaira 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 
Ujlaki Anikó: Tisztelt Képviselő-testület, a következőkben 14 napirendi pont lesz a miénk és szeretném 
még ezen a napirend előtt tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy ebből az utas előterjesztéseket Espár 
Zsolt osztályvezető-helyettes kollégám fogja előterjeszteni, hogyha nincs ellenvetésük. Ugye 
közreműködött ezeknek az előterjesztéseknek az összeállításában. Tehát a javaslat a Gödi Szivárvány 
Bölcsőde újjáépülő kerítésének kiviteli megoldásaira. Itt a bölcsődében balesetveszélyes a kerítés, 
elkorhadt, ezért annak a cseréjét meg kell valósítani. A Képviselő-testület számára több verziót 
készítettünk elő, amelyek közül a legmegfelelőbbet kérjük, hogy válassza ki a testület döntésében. Az 
’A’ verzió szerint fa, keményfa, akác, tölgyes, esetleges integrált fenyőtípusú kerítés, melynek költsége 
kb. 12 millió forint lenne. A ’B’ verzió az egy alumínium kerítésre tesz javaslatot, az kb. 18 millió forint, 
a ’C’ verzió az acél zártszelvény vagy pálca rudazott kerítés egyenes lezárással. Ez kb. 9 millió forint, 
a ’D’ verzió pedig acél zártszelvény vagy pálca, rudazott kerítés íves lezárással, melynek az ára kb. 15 
millió forint. A Pénzügyi Bizottság hétfői ülésén tárgyalta az előterjesztést. Nincs itt elnök úr, de úgy 
tudom, hogy a döntésében a Pénzügyi Bizottság döntése előtt ugye azt a típusú verziót találta 
előnyösebbnek, amelynek a fenntartása, tehát a hosszú távú karbantartással is, tehát hogy amire tartós, 
mondjuk 10 év garancia van, ez az alumínium típusú kerítés. Nem tudom, hogy esetleg a Pénzügyi 
Bizottság tagjai közül, ha meg tudnak ebben erősíteni, azt megköszönöm. 
 
Fülöp Zoltán: Szilágyi képviselő úrnak megadom a szót. 
 
Szilágyi László: Tehát a Pénzügyi Bizottságon ugye ez az anyag az előterjesztéshez járt, támogatni 
tudtuk, viszont az volt a mi véleményünk is, hogyha már mi csináljuk, akkor érdemesebb egy olyan 
technológiát alkalmazni, ami hosszabb távon és megfelelő biztonságot tud nyújtani. Tehát mi azt 
javasoltuk, hogy ebben az esetben az alumíniumos változat lenne az ideálisabb. 
 
Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak megadom a szót. 
 
Hlavács Judit: Az alumínium változatnál a lábazat megtartásával számoltatok-e vagy anélkül? 
 
Ujlaki Anikó: Ez valószínűleg megmarad, nem tudok erre pontos választ adni, de hogyha kérdés, akkor 
megkérdezzük az előkészítő kollégától. 
 
Hlavács Judit: Igazából akár így, akár úgy. Ha az elbontással számoltatok, akkor annak a költsége is 
bele van tervezve. Ha meg a megtartással, akkor meg úgy kerül ennyibe, gondolom én, úgyhogy ebből 
a szempontból nem mérvadó, csak kíváncsi lettem volna. 
 
Fülöp Zoltán: Én a magam részéről egyetértek Szilágyi képviselő úrral, hogy ha már csináljuk, akkor 
csináljuk meg rendesen és tartósan. Úgyhogy én is a ’B’ változatot tudnám támogatni. Szavazás 
technikailag kérdezem a jegyző urat, hogy A-B-C-D változat van. 
 
dr. Szinay József: Akkor azt kell megszavazni, amire közös javaslat érkezett, tehát akkor ez a bizonyos 
Szilágyi által, a Pénzügyi Bizottság által vázolt verzió. 
 
Fülöp Zoltán: Szilágyi úrnak megadom a szót. 
 
Szilágyi László: Ezt akartam én is mondani, hogy a határozati javaslat az úgy szól, hogy pont, pont, 
pont, pont, pont, verziónak megfelelő. A Pénzügyi Bizottság a ’B’ verziót javasolta, hogy az kerüljön 
bele, illetve tovább szeretném jelezni, hogy ez nem arról szól, hogy ez most induljon el, tehát a 
beszerzési eljárást folytassa le a polgármester úr. Tehát ez még nem fix összeg, hanem csak elindulna a 
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folyamat, hogy akkor az alumínium és akkor, hogy ez most 18,5 millió vagy 17 millió forint lesz ez 
menet közben fog kiderülni az eljárás lefolytatása során. 
 
Fülöp Zoltán: Akkor a határozati javaslatot ezek szerint a ’B’ verzióval egészítsük ki! Kérdezem a 
Képviselő-testületet, hogy elfogadja-e? 
 
Hlavács Judit: És ez azt jelenti, hogy lesz a beszerzési eljárás és utána szavazunk megint? 
 
Fülöp Zoltán: Igen. Kérem szavazzunk. 9 igen, egyhangú. 
 
A Képviselő-testület 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 
 

314/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy Göd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2131 Göd, Komlókert u. 19-21. 
szám alatti Gödi Szivárvány Bölcsőde újjáépülő kerítése a „B” verziónak megfelelő alumínium 
típusként kerüljön kivitelezésre. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Gödi 
Szivárvány Bölcsőde kerítésének újjáépítésére vonatkozó beszerzési eljárást folytassa le. 
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: 2020. október 15. 
 
Fülöp Zoltán: Következő napirendünk. Javaslat Gróf Széchenyi Ödön park területén utasváró 
felújítására vonatkozó beszerzési eljárás lezárására és szerződéskötésre, Ujlaki Anikó az előterjesztő. 
 
10) Javaslat Gróf Széchenyi Ödön park területén utasváró felújítására vonatkozó beszerzési 

eljárás lezárására és szerződéskötésre 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 
Ujlaki Anikó: Az önkormányzat 2019. évben sikeresen pályázott a Kompok, révek fenntartásának 
felújításának támogatására kiírt pályázaton az alsógödi utasváró felújítására, melyet 2020. december 31-
ig kell megvalósítanunk. A pályázat során 1.321.684 forint vissza nem térítendő támogatást kapott a 
város 566.435 forint önrész vállalása mellett. A nyertes ajánlattevő bruttó 1.822.437 forintos ajánlati 
árat nyújtott be. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, az eljárást eredményesnek ítélte és 
javasolta a szerződés megkötését az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő GeoKontecht Kft.-vel. 
És a Képviselő-testületnek a bruttó 200 ezer forint feletti kötelezettségvállalásokat jóvá kell hagynia, 
ezért arra kérem a Képviselő-testületet, hogy az eljárás eredményeként a megkötésre kerülő szerződés 
jóváhagyását bruttó 1.822.437 forintos összeggel a GeoKontecht Kft.-vel kötendő szerződést hagyja 
jóvá. És hatalmazza fel a polgármestert, hogy a szerződést aláírhassa. 
 
Fülöp Zoltán: Hozzászólást nem látok. Kérdezem a Képviselő-testületet. Két határozati javaslat van, az 
egyik a nyertes kiválasztásáról, a másik a szerződés aláírásáról. Egyben szavazunk a két határozati 
javaslatról? Kérdezem Szilágyi urat. 
 
Szilágyi László: Itt is a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és az előterjesztést elfogadta, tehát döntésre 
tárgyalhatja a Képviselő-testület és megszavazhatja. Úgyhogy egy határozati javaslat van végül is. Az 
első, ez a Pénzügyi Bizottságnak a határozata, a másik pedig a Képviselő-testület határozata. 
 
Fülöp Zoltán: A testület előtt egy határozati javaslat van, ezt kérem elfogadni. 9 igen, egyhangú, 
elfogadtuk. 
 
A Képviselő-testület 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 
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315/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a „Göd, gróf Széchenyi Ödön park területén utasváró felújítása” tárgyú ajánlatot 
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot adó GeoKontecht Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Ibolya köz 11., 
adószám: 25536311-2-11, képviseli: Fábián Szimonetta ügyvezető) ajánlattevővel. A nyertes 
ajánlattevő által benyújtott ajánlati ár nettó 1.434.990.- Ft + ÁFA, bruttó 1.822.437.- Ft. 
 
Forrás: A szükséges fedezetet a 2020. évi költségvetésének 13/1. sz melléklet 2. sor “Kompok, 
révek felújítása - pályázat - alsógödi utasváró felújítása - 2019. pályázat” sor terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Fülöp Zoltán: Következő napirendünk: Javaslat a Gödi Kincsem Óvoda részére eszközbeszerzés három 
önálló megajánlható részben, első rész tekintetében a szerződés módosítására című előterjesztésre, 
Ujlaki Anikó az előterjesztő. 
 
11) Javaslat a „Gödi Kincsem Óvoda részére eszközbeszerzés három önálló megajánlható 

részben” – 1. rész tekintetében a szerződés módosítására 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 
Ujlaki Anikó: A Gödi Kincsem Óvoda részére eszközbeszerzés három önálló megajánlható részben 
tárgyú közbeszerzési eljárás. Első rész tekintetében a 2020. augusztus 7-én megkötött szerződésben az 
eredeti műszaki tartalomhoz képest változás történt. Ezek nem lényegi változások, de mégis elküldtük 
a közbeszerzési tanácsadó részére és azt javasolta, hogy mindenképp vegyünk fel róla jegyzőkönyvet és 
a szerződés vonatkozó műszaki tartalmát ezekben a pontokban módosítsuk. A jegyzőkönyvet az 
előterjesztés mellékleteként csatoltuk, illetve a szerződésmódosítás tervezetét is. Szeretném kérni a 
Képviselő-testületet, hogy a szerződésmódosítást hagyja jóvá a teljesítési határidő és a végösszeg 
változatlanul hagyása mellett és hatalmazza fel a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
 
Fülöp Zoltán: Én annyit kérnék ilyen típusú előterjesztéseknél, hogy az előterjesztés szövegébe valami 
közérthető módon kerüljön bele, hogy miről is van szó. A meglévő bikfa nyelven megírt jegyzőkönyvből 
talán kiderül, de ez nem mindenkinek egyértelmű, egyszerűbb és világosabb lenne a képviselőknek is 
és a lakosoknak is követni az előterjesztést, hogyha egy rövid, érthető, összefoglaló az előterjesztésben 
benne lenne. Hozzászólót nem látok. Kérem, döntsünk a javaslatról. 9 igen, egyhangú. Elfogadtuk, 
köszönöm szépen. 
 
A Képviselő-testület 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 
 

316/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 
  
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a „Gödi Kincsem Óvoda részére eszközbeszerzés három önállóan megajánlható 
részben -1. rész tekintetében” a szerződés műszaki tartalmának módosítását jóváhagyja a 
teljesítési határidő és végösszeg változatlanul hagyása mellett és felhatalmazza a polgármestert a 
szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
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Fülöp Zoltán: Következő napirendünk. Javaslata a Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése, 
konzorciumi projekt megvalósításához és lezárásához szükséges forrás biztosítására című előterjesztés. 
Ujlaki Anikónak megadom a szót. 
 
12) Javaslat a „Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése” konzorciumi projekt 

megvalósításához és lezáráshoz szükséges forrás biztosítására 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 
Ujlaki Anikó: A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztés a konzorciumi projekt 
megvalósításához és lezárásához szükség van költségvetési átcsoportosításra. A hosszas egyeztetést 
követően végül lezárult, a projektnek az előzményeit több előterjesztésben kifejtettük már. A vonatkozó 
eszközbeszerzés itt ugye a rönk bútorok miatt, sólyacsörlő beszerzése történt meg és erre szükséges a 
költségvetési soron a hiányzó fedezet, ami itt most módosításra került. Nem tudom, hogy a megküldött 
anyagban is ez a szám szerepel-e. 4.173.000 forint, itt egyeztettünk a pénzügyi osztályvezetővel, és ezt 
az összeget szeretnénk, hogyha a beruházási tartalék soráról biztosítaná a Képviselő-testület. A Pénzügyi 
Bizottság már ezt a számot fogadta el. Szilágyi László biztos meg tud erősíteni benne. 
 
Fülöp Zoltán: Akkor a Pénzügyi Bizottság részéről kérném a véleményt. 
 
Szilágyi László: Pénzügyi Bizottság részéről ugye szintén tárgyalásra került és az előterjesztéshez tudtuk 
támogatni. 
 
Fülöp Zoltán: Én megmondom, hogy teljes mértékben elvesztettem a fonalat ezen előterjesztés 
tekintetében. Az, amit osztályvezető asszony elmondott, az nincs leírva az előterjesztésben. A megelőző 
határozat, ami egyébként korábban vita tárgya is volt. A megelőző határozat, a 90/2020 szintén nem 
tartalmaz semmilyen konkrétumot. Azt pedig végképp nem értem, hogy ha a 90/2020-ban oda van írva, 
hogy eszközbeszerzés fedezetét, adott sor, költségvetési sor biztosítja, akkor most miért szükséges újabb 
határozat arról, hogy valamit biztosítsunk valahova. Úgyhogy én nekem megmondom őszintén, teljesen 
kaotikus ez a történet, mert nekem nem áll össze. Én az előterjesztésnek és adott esetben a határozati 
javaslatnak is az átdolgozását szeretném kérni, amiben érthetővé válik, hogy mi ez. Alapvetően nem a 
forrásbiztosítással és nem a pályázattal van a gondom. Egyszerűen az előterjesztésnek a tartalma 
számomra nem követhető és nem végrehajtható. Osztályvezető asszonynak megadom a szót. 
 
Ujlaki Anikó: Tehát én a múlt héten szabadságon voltam és az előterjesztést a nevemben Espár Zsolt és 
a kollégáim készítették. Azért volt egy kis különbség aközött, ami pontosan le van írva, és én, amit 
kiegészítésként elmondtam, mert ez a Pénzügyi Bizottsági ülésen is szóba került az előterjesztés 
kapcsán, hogy miként lett megkötve a szerződés, hogy ha nem volt fedezet a soron. Időközben jelezte a 
pénzügyi osztályvezető, hogy volt egy visszafizetési kötelezettségünk a korábbi 40 millió forintos 
támogatásból. És ugye akkor még, amikor a szerződés megkötésre került, akkor még volt fedezet, csak 
utána vissza lett utalva, és jelezték, hogy most már az eszközbeszerzést nem tudjuk így kifizetni, mert 
nem maradt a soron pénz. 
 
Fülöp Zoltán: Én mindezt értem, de hogyha arról beszélünk, hogy átláthatóak legyünk és közérthetőek 
legyünk, akkor ezt kérjük leírni az előterjesztésben. 
 
Ujlaki Anikó: Jó, azt nem én írtam, bocsánat. 
 
Fülöp Zoltán: Adott esetben a határozatban is valami kerek egész legyen. Így én ezt nem látom 
értelmezhetőnek. Nyilván végrehajtani végre lehet hajtani, de ugye a szóban elhangzott összeg más, 
mint a leírt összeg, tehát így azt kérném, én azt javasolnám, hogy ezt hozzuk vissza megfelelően 
kidolgozott formában. Szilágyi képviselő úrnak megadom a szót. 
 
Szilágyi László: Annyit tennék hozzá, hogy Kovács Krisztina küldött el nekem három anyagot még 
szeptember 28-án ehhez a programhoz kapcsolódóan, milyen szerződésekről van szó. Ha gondolják a 
képviselők, akkor ezt továbbítanánk minden képviselő számára és akkor így egy kicsit átláthatóbb, hogy 
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milyen szerződések voltak. Viszont nekem is személyesen több kérdőjel van, mint egyébként, azt 
gondolom, mint válasz, úgyhogy én is tudnám azt támogatni, hogy ezt egy kicsit részletesebben ki kéne 
fejteni, mert a Csónakház az lassan szerintem a gödi mumus lesz. Úgyhogy szeretném, hogyha azért 
rövid időn belül tényleg pontot tudnánk tenni erre az ügyre. 
 
Fülöp Zoltán: Akkor kérdezem a Képviselő-testületet, hogy egyetért-e azzal, hogy felkérjük a beruházási 
osztályt a legpontosabb előterjesztés visszahozására? 
 
Espár Zsolt: Pénzügyi osztály. 
 
Fülöp Zoltán: Tessék? 
 
Espár Zsolt: Pénzügyi osztály. 
 
Fülöp Zoltán: Akkor a pénzügyi osztály. Itt a beruházási osztály van benne, hogyha én jól látom. 
 
Espár Zsolt: Sajnálatos módon. 
 
Fülöp Zoltán: Akkor megkérem a hivatalt, hogy egyezzen meg, hogy melyik osztály hozza vissza és 
valakihez hozza-vissza. Úgy, hogy megérthető legyen, hogy miről van szó. 
 
dr. Szinay József: Én még kiegészíteném azzal, hogy a következő pont alatt, az építésen, amint azt 
jelezték már több formában az ottani lakosok, hogy nagyon szeretnék és nem nagyon tűr halasztást, 
úgyhogy 12-én majd azzal is kiegészül az előterjesztés. 
 
Fülöp Zoltán: Hogy 1 vagy 2 lesz, azt majd eldöntik. 
 
dr. Szinay József: Így van. 
 
Fülöp Zoltán: Kérem, aki egyetért azzal, hogy kérjük vissza az előterjesztést javított formában az 
szavazzon, igennel. Hét igen, kettő tartózkodás mellett, megkértük a hivatalt, hogy pontosítsa az 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület „7” „igen”, 2 „tartózkodik” szavazati aránnyal úgy döntött, hogy a következő 
Képviselő-testületi ülésen javított formában tárgyalja újra az előterjesztést. 
 
Fülöp Zoltán: Következő napirendi pontunk. Javaslat garázsépületben falnedvesedés megszüntetése 
pénzügyi fedezetének biztosítására, vállalkozási szerződés megkötésére, előterjesztő ismét a beruházási 
osztály. 
 
13) Javaslat garázsépületben falnedvesedés megszüntetése pénzügyi fedezetének biztosítására, 

vállalkozási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 
Ujlaki Anikó: A Göd, Rákóczi út 140/a szám alatti magáningatlanban, egy épületben, pontosabban egy 
garázsépületben felázás történt. A szomszédos bölcsőde, tehát önkormányzati ingatlan telkén volt egy 
épületbontási tevékenység, amellyel összefüggésben ez a kár keletkezett. Ugye ez még a tavalyi évben 
történt, erről jegyzőkönyvet vett fel az osztályunk, és ugye itt megállapításra került, hogy valóban a 
bontás során egy mulasztásból, itt a felázás megakadályozását kellett volna ugye nem csak a bontásra 
szerződni, hanem biztosítani azt, hogy a szomszédos ingatlan épület ne tudjon felázni, tehát itt kár 
keletkezett. Dr. Kondorosi Mátyás ügyvéd elkészítette ezzel az építési tevékenységgel okozott kár 
megtérítéséről szóló megállapodás tervezetét, amelyet csatoltunk az előterjesztéshez és lefolytattunk 
egy beszerzési eljárást a munkálatok elvégzésére, tehát a helyreállítás elvégzésére, a falnedvesedés 
megszüntetésével kapcsolatban. A legjobb ajánlatot a Papp Príma Bau Hungary Kft. tette. A Pénzügyi 
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, az eljárást eredményesnek nyilvánította és javasolta a vállalkozási 
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szerződés megkötését. Az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó Papp Príma Bau Kft-be. Bruttó 
1.467.714 forintos vállalási díjon. A Képviselő-testületnek a 200 ezer forint feletti 
kötelezettségvállalásokat jóvá kell hagynia, illetve az említett szerződést is, tehát az okozott kár 
megtérítésére vonatkozó szerződést is szeretném, hogyha jóváhagyná a Képviselő-testület. Ez két külön 
határozat lenne a kettő. 
 
Fülöp Zoltán: Hozzászólót nem látok. 
 
dr. Szinay József: Lehet egyben szavazni. 
 
Fülöp Zoltán: Igen. Köszönöm szépen jegyző úrnak a segítségét lehet egyben szavazni, akkor kérem 
szavazzunk. 9 igen, egyhangú. 
 
A Képviselő-testület 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 
 

317/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a „Garázsépületben falnedvesedés megszüntetése” tárgyú, nettó 1.155.680.- + ÁFA, 
bruttó 1.467.714.- Ft + 10 % tartalékkeret, összesen bruttó 1.614.485.- Ft összegű ajánlatot 
elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére a Papp Príma 
Bau Hungary Kft. (székhely: 1064 Bp., Podmaniczky u. 57.2/14., adószám: 28741246-2-42, 
képviseli: Papp Árpád ügyvezető) nyertes ajánlattevővel.  
 
Forrás: A beszerzés fedezetét Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének Dologi 
előirányzatából biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: 2020.10.05. 
 
 

318/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert dr. Biczó József (születési neve: Biczó József, 
lakcíme: 2132 Göd, Rákóczi Ferenc utca 140/A) és dr. Biczóné Horváth Ágnes (születési neve: 
Horváth Ágnes, lakcíme: 2132 Göd, Rákóczi Ferenc utca 140/A.) károsultakkal az építési 
tevékenységgel okozott kár megtérítéséről szóló megállapodás megkötésére, a határozat 
melléklete szerinti tartalommal. 
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: 2020.10.05. 
 
 
Melléklet a 318/2020. (IX. 30.) Ök. határozathoz: 
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Fülöp Zoltán: Következő napirendi pontunk. Javaslat a Kék Duna Hotel üzemeltetési feladatai, pénzügyi 
fedezetek biztosítására és a vállalkozási szerződés megkötésére, előterjesztő beruházási osztály. 
 
14) Javaslat a Kék Duna Hotel üzemeltetési feladatai pénzügyi fedezetének biztosítására és a 

vállalkozási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 
Ujlaki Anikó: Az önkormányzat vagyonkezelésében van a Kék Duna Hotel 2021. február 2-ig, és az 
erre vonatkozó, tehát az üzemeltetésre vonatkozó szerződés pedig már lejárt, és október 1-jétől február 
2-ig egy beszerzési eljárást folytattunk le, az üzemeltetési feladatok ellátására kértünk be ajánlatokat. A 
legjobb ajánlatot a Kivin Kft. adta, a Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta ezt a beszerzési eljárást is és 
eredményesnek nyilvánította és javasolta a szerződés megkötését a Kivin Kft.-vel bruttó 3.967.493 
forintos vállalási áron. A Képviselő-testületnek szintén jóvá kell hagynia a 200 ezer forint feletti 
kötelezettségként, és a határozati javaslat szerint a Kék Duna Hotel Karbantartási és üzemeltetési 
feladatai tárgyú, bruttó 3.967.493 forint összegű ajánlatot elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert, 
hogy 2020. október 1. és 2021. február 2-a közötti időtartama a vállalkozási szerződést a Kivin Kft.-vel 
megköthesse, a polgármester úr aláírhassa a szerződést. A fedezet pedig a Dologi előirányzatból 
biztosítható. 
 
Fülöp Zoltán: Több hozzászólót nem látok, kérem, döntsünk. 9 igen, egyhangú. 
 
A Képviselő-testület 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

319/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a „A KékDuna Hotel karbantartási és üzemeltetési feladatai” tárgyú, nettó 
3.124.010.- + ÁFA, bruttó 3.967.493.- Ft összegű ajánlatot elfogadja és felhatalmazza a 
Polgármestert a 2020.10.01. – 2021.02.02. közötti időtartamra a vállalkozási szerződés 
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megkötésére a Kiving Kft. (székhely: 1033 Bp., Hajógyári sziget 132., adószám: 12685776-2-41, 
képviseli: Varga Csaba ügyvezető) nyertes ajánlattevővel.  
 
Forrás: A beszerzés fedezetét Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének Dologi 
előirányzatából biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Fülöp Zoltán: Következő napirendi pontunk. Javaslat városi utcák, utak építéséhez, felújításához, 
tervezési standardok tervezetének jóváhagyására előterjesztő beruházási osztály. 
 
15) Javaslat városi utcák, utak építéséhez, felújításához, tervezési standardok tervezetének 

jóváhagyására 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 
Espár Zsolt: A következő három napirend egy testületi döntést követően készült. Ez az első, mint a cím 
is utal erre, egy úttervezési standardokra vonatkozik. Elkészítettük. Javaslom a képviselőknek a 
megvitatásra, elfogadásra, kiegészítésre. 
 
Fülöp Zoltán: Ehhez a napirendi ponthoz elsősorban azért szólnék hozzá, mert az eredeti határozatot én 
kezdeményeztem. Erős vita alakult ki a testületben a ma már emlegetett Berzsenyi utca kapcsán, ami 
egy 4 méter széles mellékutca és a felújítási költségei a tervező szerint, meg a mindenféle időközben 
fölmerült módosítások szerint valahol 45 és 65 millió között ingadozott. Erről kialakult egy vita, hogy 
ez mennyire túlárazott. Mindenképpen célszerűnek és hasznosnak láttam, hogy egy kicsit a Képviselő-
testület, tisztelt képviselőtársak legyenek vagy legyünk magamat is beleértve, mindannyian nagyjából 
tisztában azzal, hogy mi egy reális út tervezési mód Gödön. Különösen azért, mert a pályázathoz 
kapcsolódóan egyébként kiderült, hogy más felújítási terv is hasonló nagyvonalú tervezői hozzáállással 
készült. Mindenképpen szükségesnek tartottam bizonyos útépítési standardoknak a meghatározását, 
amely útépítési standardok alapján később az új út tervezéseket, illetve hát nyilván ennek megfelelően 
a felújításokat is meg lehet tervezni. Azt gondolom, hogy az eredmény az egyáltalán nem olyan, mint 
amilyennek én elgondoltam, de ez nem baj. Én laikus vagyok az úttervezéshez mindenképpen. Az 
úttervezéshez annyit értek, hogy legyen ott út, és akkor valaki rajzol valamit, meg ír egy csomó mindent 
és a végén kijön egy többnyire jó nagy szám. Nekem nagyon sok fogalmam laikusként nincsen arról, 
hogy az a sok minden, ami bele van írva, az mennyire jó és a végén az a szám hihető vagy nem hihető. 
Ezért azt kértem az előterjesztésben, hogy kicsit gondoljuk át, hogy ismerve a gödi viszonyokat, ahol 
tudjuk, hogy néhány kivétellel alapvetően azért általában az utak tervezése, az utak létesítése az 
nagyjából hasonló műszaki feltételek között hasonló talajviszonyok, hasonló igények szerint végezhető 
el, ezért mintaszámításokat kértem. Ezek a mintaszámítások elkészültek, én a magam részéről ezt 
örömmel üdvözlöm. Menet közben kiderült néhány további szempont, amiről már beszélgettünk egymás 
között, például a csapadékvíz-kezelésnek alternatív módja, illetve azon való gondolkodás, hogy a 
légvezetékek a jövőben, a különböző elektromos vezetékek, elsősorban a gyengeáramú vezetékek a 
jövőben ne légvezetékként menjenek, hanem az újonnan létesítendő utcákban legyen meg a lehetősége 
föld alá vinni ezeket, még hogyha nem is azonnal az útépítéssel egy időben, de már legyenek beépítve 
azok a lehetőségek, amik lehetővé teszik, hogy majd egyszer föld alá kerüljenek ezek a vezetékek. 
Gondolkodjunk, hogyan lehet továbbfejleszteni ezeket a dolgokat. Én azt javasolnám a tisztelt 
Képviselő-testületnek, hogy a mostani standardokat, ami most elkészült, ezt most fogadjuk el, az 
előttünk álló útépítési feladatoknál ezen standardok szerint kérjük meg az utak létesítését. Ez az útépítési 
beszélgetésekben, vitákban is jelentős helyszerűséget fog okozni, mert így egymás között pontosan 
tudjuk, hogy keskenyebb mellékutca vagy szélesebb mellékutca vagy akár gyűjtőút létesítéséről 
beszélünk. Nagyjából tudni fogjuk azt, hogy hány méter mennyibe kerül, nyilván lesz egy eltérés, mert 
egy helyi viszonyoktól mindig függ az, hogy mennyi a pontos ára, mennyi a vége a dolognak. De azért 
lesz egy elképzelésünk, hogy 100 méter az most 10 millióba, 30 millióba vagy 60 millióba fog kerülni. 
További hozzászólót nem látok. Kérem, szavazzunk. Köszönöm szépen, 9 igen egyhangú. 
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A Képviselő-testület 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

320/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a mellékelt tartalommal elfogadja a „Városi utcák, utak építéséhez, felújításához 
tervezési standardok” tervezetét és annak 2020.10.01-től való kötelező alkalmazását előírja a 
városi utak tervezése kapcsán. 
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: 2020.10.15-től folyamatosan. 
 
 
Melléklet a 320/2020. (IX. 30.) Ök. határozathoz: 
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Fülöp Zoltán: Következő előterjesztés. Javaslat a neveleki út stabilizálás előkészítésére, ismét a 
beruházási osztálynak adom meg a szót. 
 
16) Javaslat a neveleki útstabilizálás előkészítésére 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 
Espár Zsolt: Itt a Képviselő-testület egy 500 méter hosszú útszakasz, illetve több útszakasz 
kiválasztására kérte fel a hivatalt, az osztályt, egy lakos, illetve egy egyesületi kérelem alapján, melyet 
megvizsgáltunk és sajnos mindegyik, illetve nagy részét a javasoltaknak felújításra, stabilizálásra szorul. 
Így összesen egy 870 méter hossz alakulna ki, amiből szakmailag mi nem tudjuk kiválasztani a 
legrosszabb 500 métert. Itt tényleg nagyon rossz állapotok vannak. Itt kívánom megjegyezni, hogy a vis 
maior keretben egy bruttó 5 millió forintos gyors javítást elvégeztetünk nemsokára, mint ez a határozati 
javaslatból is látszik, hogy ennek a stabilizálásnak a jövő évben lenne műszaki és pénzügyi lehetősége 
is. Mintegy körülbelül 50 millió forint összeget igényel ez. 
 
Fülöp Zoltán: Megadom a szót Szilágyi Lászlónak. 
 
Szilágyi László: Az első kérdésem ugye, hogy Neveleken a csatornázást már régóta várják és ha esetleg 
van evvel kapcsolatos információ, hogy mi várható, akkor azt mind a képviselők, mind a lakosság 
szívesen meghallgatná. Ez azért fontos, mert azt gondolom, hogy az útépítés tekintetében semmikor 
nem járható út, hogyha utat építünk és utána fel kell azt bontani és utána újra pénzt költeni erre. Úgyhogy 
a stabilizálás szempontjából én tudom támogatni az ötletet. Azt kell megnézni, hogy ez valóban az adott 
viszonyok között ez járható út-e. Továbbá részben ide kapcsolódik és a következő napirendi pontoknál 
sok utca fejlesztése fog szóba kerülni, úgyhogy azt gondolom, hogy most van itt az ideje erről egy picit 
beszélgetni. Pest megye a Samsung tekintetében határozatot szavazott meg a múlt héten. Most sajnos 
nincs itt Viktória, aki ugye ezt el tudná mondani pontosan, hogy történtek. De ott ugye négy darab 
fejlesztési alap került végül is megszavazásra. Az egyikben szerepel a Göd Útépítési és karbantartási 
alap, ami még egy kicsit pályázatíróként azt mondom, hogy sok kérdőjelet azért még fent hagy. Viszont 
én azt támogatom mindenféleképpen, hogy minél több terveztetés induljon el az utcák tekintetében, és 
a jövőben, amikor ezek a pályázatok kiírásra kerülnek, akkor már kész tervekkel tudjunk a megye felé 
támogatási kérelmet benyújtani, és a Samsungból származó adóknak legalább egy részét, de minél 
nagyobb részét vissza tudjuk forgatni a gödiek érdekében. 
 
Fülöp Zoltán: Megadom a szót az osztályvezetőknek. 
 
Espár Zsolt: Itt ugye nem útépítésről lenne szó, éppen az említett várható szennyvízcsatorna építés miatt, 
hanem csak egy stabilizálásról, az addig várható időnek az élhetővé tételére. Tehát a csatorna kérdése 
fölmerült Pénzügyi Bizottsági ülésen, azóta hivatalosan még nem tudtuk megkapni a választ a vízműtől, 
mint projektgazda, de ezt is meg fogjuk tenni. De informálisan egy 2-2,5-3 éves időtartamra várható ez 
a projekt megvalósulás. Tehát nem a jövő évben várható. Tehát addig kellene kezelni valahogy ezeket 
a meredek, nagy kimosódási kockázattal járó utakat. 
 
Fülöp Zoltán: Én a magam részéről szomorú vagyok, hogy nem sikerült rá műszaki megoldást találni, 
hogy ezt idén meg lehessen csinálni. Úgyhogy majd még lesz ez, gondolom. Szilágyi Lászlónak 
megadom a szót. 
 
Szilágyi László: Jól tudom, hogy ez vis major pályázatban is gyakorlatilag beadásra kerülne? 
 
Fülöp Zoltán: Nem. Ez más. 
 
Szilágyi László: Akkor tévedtem. Köszönöm. 
 
Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak megadom a szót. 
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Hlavács Judit: Csak annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy ezek az utcák ott tényleg katasztrofális 
állapotban vannak. És nyilván majd ezt talán egy nálam műszakilag hozzáértőbb ember meg tudja 
mondani, hogy remix miért nem, azt meg az előterjesztésből látom, hogy a hőmérséklet miatt idén már 
nem lehet kivitelezni, illetve maga a közbeszerzési eljárás hosszúsága sem valószínűsíti azt, hogy ez 
idén megvalósulhat. Én azt gondolom, hogy ha döntünk, akkor minél hamarabb döntsünk, annál 
hamarabb lesz valami. Ha nem idén, akkor legalább a jövő évben minél hamarabb. Úgyhogy ne 
keseregjünk vagy hát persze keseregjünk, mert tényleg elkeserítő, ez majd még később is elő fog kerülni, 
hogy miért nem lesz kész idén, de csináljunk valamit, hogy akkor jövőre, ha már idén nem. 
 
Fülöp Zoltán: Markó képviselő úrnak megadom a szót. 
 
Markó József: Én azt kérném szépen, hogy a Nevelek csatorna ügyben minden olyan szervtől kérjünk 
hivatalosan állásfoglalást, amelyik ebben szerepet játszik. Tehát Espár Zsolt mondott egy véleményt, 
hogy több év is lehet, de nem biztos, hogy így van. Ez az ő véleménye, mert ennyi is lehet ez. Tehát 
próbáljuk meginterjúvolni a megfelelő szerveket, illetve informális utakon is, akinek van kapcsolata, 
érdeklődjön. Nagyon csodálkoznék, ha a Nevelek csatornája mondjuk 2022-re nem lenne kész. Én 
szeretném, hogy kész legyen 2022-re. 
 
Fülöp Zoltán: Én is, tehát ahhoz csatlakoznék, hogy katasztrofális állapotok vannak, ezért is 
kezdeményeztem a stabilizálást, mint egy rövidtávú megoldást. A műszaki vélemény az, hogy ez idén 
már nem végezhető el, úgyhogy én mindenképpen szeretnék erre márciusban visszatérni, addig 
remélhetőleg az is kiderül, hogy a szennyvízcsatornával mi lesz a helyzet, illetve remélhetőleg a 
csapadékvíz-csatorna is lezárul addigra már vagy legalábbis eléggé előrehaladott lesz. Tehát egy újabb 
helyzetben tudunk előre lépni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekem most olyan nagyon nagy 
lehetőségem nincsen, minthogy a beruházási osztály véleményét tudomásul vesszük. Még egyszer 
megnézem a határozati javaslatot. 
 
Hlavács Judit: Bocsánat, akkor én most ezt nem értem. Tehát, hogyha márciusban térünk vissza rá, 
akkor, hogy lesz ebből jövőre bármi? Tehát hogyha nem indítunk el valamiféle eljárást, akkor 
márciusban elkezdünk egy újabb tervezést, közbeszerzést, bármit, akkor biztos nem lesz 2022-re itt 
semmi. 
 
Fülöp Zoltán: Pontosítok. Ugye a határozat maga is arról szól, hogy csak a 2021. évi költségvetésbe 
tervezzük be. A határozat az arról szól, hogy van egy javasolt technológia, ami javasolt technológiát 
jövőre lehet bevetni és a határozati javaslat arról szól, hogy tervezzük be. 
 
Hlavács Judit: És arról szól, hogy indítsunk el egy közbeszerzési eljárást? 
 
Fülöp Zoltán: Valóban. 
 
Hlavács Judit: Tehát, hogy most vagy igen vagy nem, de hogy. 
 
Fülöp Zoltán: Én azt gondolom, hogy annyiban módosítanám a határozati javaslatot, hogy készítse elő 
az út stabilizálásra vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárást. Időközben beszerezzük a 
szennyvízcsatornára vonatkozó, illetve egyéb információkat, és elindítani akkor fogjuk, ha van értelme. 
Tehát az a módosító javaslatom, hogy készítse elő az út stabilizálásra vonatkozó feltételes közbeszerzési 
eljárást. A készítse el és bonyolítsa le helyett. 
 
(Hlavács Judit és Andrejka Zombor beszélnek a háttérben.) 
 
Fülöp Zoltán: Nem. Hát az, hogy a közbeszerzési eljárásnak az előkészítése megtörténjen, az azt jelenti, 
hogy ott mindenféle dokumentáció van és ilyesmi. 
 
Hlavács Judit: Az, hogy mi fog történni Neveleken a csatornázással, az akár heteken belül is kiderülhet. 
Ki fog derülni. Én is így értesültem. 
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Fülöp Zoltán: Nem, most nem, most nem szeretném levenni a napirendről és elnapolni, hanem akkor 
döntsünk már benne valamit. 
 
Hlavács Judit: Jó. 
 
Fülöp Zoltán: Egy pillanat, csak technikailag ugye az előterjesztőt meg kell kérdezni, hogy befogadja-e 
a módosítót. 
 
Ujlaki Anikó: Az előkészítés az pontosan mit jelent? Mert ugye az előkészítési, közbeszerzési eljárásnak 
ugye össze kell állítani a műszaki tartalmat, a dokumentációt hozzá, tehát ezeket készítsük elő, mint egy 
közbeszerzéshez és akkor azt úgy is vissza kell hoznunk a Képviselő-testület részére. 
 
Fülöp Zoltán: Igen. Itt ugye az van, hogy készítse el és bonyolítsa ki. 
 
Ujlaki Anikó: Akkor a bonyolítsa le, kivesszük. 
 
Fülöp Zoltán: Ne indítsa el. 
 
Ujlaki Anikó: Jó, rendben. Akkor befogadom, köszönöm szépen. 
 
Fülöp Zoltán: Akkor kérdezem a testületet, hogy ezzel a módosítással elfogadja-e a határozatot? 
Köszönöm szépen, 9 igen egyhangú. 
 
A Képviselő-testület 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

321/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy 2021. évben a  

1. Pacsirta utca (Vadgerle utca és Ökörszem utca között: 330 m) 
2. Vadgerle utca (Füzike utca és Jégmadár utca között, valamint azon túl: 340 m) 
3. Ökörszem utca (Füzike utca – Őszapó utca között: 200 m) 

 
útburkolatát az alábbiak szerinti pályaszerkezettel stabilizálja: 

 Bitumenemulziós felületzárás készítése, 3 réteg emulziópermetezéssel, 2 réteg kőszórással, 
 10 cm martaszfalt, 
 20 cm M56 mechanikai stabilizáció, 
 300 g/m2 sűrűségű geotextília a kőréteg futóhomokban történő benyomódása ellen.  

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Bákonyi és Somogyi Ügyvédi Irodát 
(székhelye: 4028 Debrecen, Ajtó utca 25. adószám: 18995334-2-09; képviseli: Dr. Bákonyi László 
ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói lajstromszáma: 00342, KASZ: 
36056748), hogy készítse elő az útstabilizálásra vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárást.  
 
Forrás: Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének felújítási részében „Nevelek 
településrész útjainak stabilizálása” sor, melyet be kell tervezni a költségvetésbe bruttó 50 millió 
forint keretösszeggel. 
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: 2021.06.30. 
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Fülöp Zoltán: Azt javaslom, hogy menjünk még egy napirendi pontot és utána tartsuk az ebédszünetet. 
Javaslat a Huzella Tivadar utca, út és parkoló építés tervezésére című napirendünk, előadója a beruházási 
osztály. 
 
17) Javaslat a Huzella Tivadar utca út- és parkolóépítés tervezése 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 
Espár Zsolt: Ezt is a testület kérte tőlünk. Le is folytattuk a beszerzési eljárást. Itt viszonylag kis 
összegről van szó, tehát nem kellett a Pénzügyi Bizottságnak elbírálni. Így a testülethez csak azért 
kerülne, mert a 200 ezer forint felett polgármester úrnak kötelezettsége van, hogy a testület jóváhagyja. 
Ismertetésre került, hogy melyik szakasz lenne a kérésnek megfelelően, és javasoljuk, hogy akkor a fel 
is olvashatom, a VICAFER Kft.-vel köttessen szerződést, illetve erre hatalmazza fel a polgármester urat 
990.600 forint összegben a testület. 
 
Fülöp Zoltán: Szilágyi Lászlónak megadom a szót. 
 
Szilágyi László: Gyors leszek, csak technikai, jogi értelmezés. A határozati javaslat úgy szól, hogy 2020. 
(VIII) és ezt majd mindenféleképpen szerintem javaslom, hogy ezt vagy (IX) vagy (X) ugye azt javítani 
és a másik, ahogy korábban is jeleztem, tehát induljon el a terveztetés és hogyha jövőre lesz lehetőség, 
akkor inkább a Pest megyei támogatáson induljon el ez az utca is, és akkor valósuljon meg. 
 
Fülöp Zoltán: További hozzászólót nem látok. Kérem, döntsünk a javaslatról! 9 igennel elfogadtuk.  
 
A Képviselő-testület 9 „igen” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta.  
 

322/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a „Göd, Huzella utca úttervezése” tárgyú 780.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 990.600,- 
Ft összegű ajánlatot elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződés megkötésére 
a VICAFER Kft. (2134 Sződ, József Attila utca 43., Bóbis Ferencné Torma Éva Margit ügyvezető) 
nyertes ajánlattevővel. 
 
Forrás: 2020. évi költségvetés, Beruházási tartalék előirányzatából biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: 2020.10.30. 
 
Fülöp Zoltán: Most ebédszünetet rendelek el 13 óráig. 
 
Ebédszünet. 
 
Fülöp Zoltán: Kedves képviselő társak folytassuk a munkát. Örömmel látom, hogy alapvetően sikerült 
összejönni. Andrejka képviselő úr egyelőre nincs a teremben, de nyolcan megvagyunk, úgyhogy 
határozatképesek vagyunk, tudjuk folytatni a testületi ülést. Következő napirendi pontunk. Javaslat a 
Szent István utca, útépítés és vízelvezetés tervezésére, terveztetésére, előadja a beruházási osztály. 
 
18) Javaslat a Szent István utca útépítés és vízelvezetés terveztetésére 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 
Espár Zsolt: Az előző napirendhez hasonló úttervezésről lenne szó, csak ezt az osztályunk, illetve a 
lakosság észlelte, hogy itt probléma van ebben az utcában. Legalul van egy, a Dunához közel egy 
építkezés, ahol a partfal az ominózus vis major viharkor, illetve azelőtt is már megrongálódott. Erről 
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készült is jegyzőkönyv. A szép színes fényképek nem teljesen mentek át, de azt hiszem látszik, hogy ez 
jelenleg balesetveszélyes, le is van zárva, hogy ennek meg tudjuk kezdeni a kiépítését, terveztetését, egy 
lépcső is készülne. Ehhez kérnénk a Képviselő-testület jóváhagyását. Már csak annak érdekében is, mert 
a lakó 2 millió forinttal tudna ehhez hozzájárulni, illetve a korábban elhangzott Pest megyei várható 
útépítési programhoz is ez egy muníció lenne. 
 
Andrejka Zombor képviselő visszaérkezett az ülésterembe. 
 
Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak megadom a szót. 
 
Hlavács Judit: Én csak annyit szeretnék kérdezni, hogy az a terv, ami ott le van rajzolva és valójában a 
házhoz viszonyítva, hogy ez valósulna meg vagy a hivatal gondol valami mást? 
 
Espár Zsolt: Ez egy három évvel ezelőtti közútkezelői hozzájárulásnak a rajzi melléklete, amely tavalyi 
évben lejárt, mert csak két évig érvényes. Éppen ez az ingatlan tulajdonos, aki hozzájárulna 2 millió 
forinttal. Ez a rajz lényegében az ő kapubejáróját, kapubehajtóját ábrázolja, amely az útnak a folytatása. 
Nyilván mi csak a közterületi sávon belül építenénk meg az utat. A lépcsőt is hasonló módon, hogy most 
ilyen geometriai megoldással vagy nem, ez a tervezés része lenne. Nem látom a folytatását fölfele. 
Valószínűleg én nem ennyire húznám el, mert ahogy itt a Szent István utca felirat van, középen van 
jelenleg az út, most meg ez ide a szélére húzódik. Ez már tervezési kérdés. 
 
Fülöp Zoltán: További hozzászólót nem látok. Kérdezem a testületet, hogy a határozati javaslatot 
elfogadja-e? Köszönöm, 8 igen, 1 tartózkodás mellett a határozatot elfogadtuk. 
 
A Képviselő-testület 8 „igen” és 1 „tartózkodik” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta. 
 

323/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
felkéri a Polgármestert, hogy a Szent István utca Lánchíd utca és a Duna közötti szakaszának 
útépítési, vízelvezetési és lépcső tervének elkészíttetésére vonatkozó beszerzési eljárást folytassa 
le. 
 
Forrás: Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének beruházási tartaléka. 
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: 2020.11.30. 
 
Fülöp Zoltán: Következő napirendi pontunk. Javaslat a Csaba utcával és a Hajnal utcával kapcsolatos 
döntések meghozatalára, előterjeszti a beruházási osztályt. 
 
19) Javaslat a Csaba utcával és a Hajnal utcával kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 
Espár Zsolt: Ezt is már sajnos többször tárgyalta a testület, lebonyolítottunk egy beszerzési eljárást, 
melyet a Pénzügyi Bizottság eredményesnek nyilvánított korábban, de a testület nem vette napirendre, 
így nem volt megköthető - a nyilván 200 ezer forint fölötti összegről beszélünk - a szerződés. És ezt az 
exlex állapotot kellene megszüntetni, és egyeztetve tanácsnok úrral is, körzeti képviselőkkel, 
vezetőkkel. Tehát az a javaslatunk lenne, hogy a Hajnal utca az ugyanígy ezzel a remix megoldással 
lenne úgymond felújítva. És a Csaba utcát pedig igazából a tavalyi határozatnak megfelelően ott 
terveztetve lenne útépítés, hagyományos útépítés. Ezért van több határozati javaslat. Itt is az első a 
Pénzügyi Bizottságra vonatkozott, hogy vonja vissza az egyben kiírt csomagra vonatkozó döntését. 
Tehát ez meg is történt, visszavonta és eredménytelennek nyilvánította. Mind a két utca remixére 
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vonatkozó beszerzést a bizottság, és itt a testületnek a második, illetve harmadik határozati javaslatot 
ajánlanám figyelmébe. Az első, mármint a kettő közül az első, tehát a kettes számú, bocsánat, arról 
vonatkozna, hogy a Hajnal utca, remix-szel, a harmadik pedig, hogy a Csaba utcát terveztetjük és erre 
kérjük föl a hivatalt, a polgármestert, hogy folytassuk le a beszerzési eljárásokat. 
 
Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak megadom a szót. 
 
Hlavács Judit: Igen, én szeretném kérni a testületet, hogy támogassa ezt. Sajnos pont a Hajnal utca egy 
nagyon jó példája annak, hogy egy tervezett valamiféle beruházás azért nem történt meg, mert a 
Képviselő-testület ezt nem vette napirendre. Ha a Képviselő-testület napirendre veszi és elutasítja, akkor 
már júniusban, júliusban megtörténhetett volna az, hogy más megoldást keresünk vagy újra kiírjuk, és 
akár a Hajnal utca be is kerülhetett volna idén azok közé az utcák közé, ahol történik valami. Én nagyon 
szomorú vagyok, hogy azt kell mondjam az ott lakóknak, hogy ugyan erről már nyáron is beszéltünk, 
meg tavasz végén, de idén biztos, hogy nem fog megvalósulni. Ezzel együtt bíztató lenne, ha azt 
mondhatnám nekik, hogy legalább jövőre igen. Köszönöm, hogy napirendre kerülhetett az ügy, akármi 
is lesz a döntés. 
 
Markó József: Ismert, hogy én a Csaba utca miatt azért emeltem észrevételt, mert benne volt a rendes 
útépítési tervben, mint aszfaltos utca, illetve a következő ütemben pedig a Virágos utca a körzetemben. 
És mindig azt szorgalmaznám, hogy legyen egy komoly tervünk, amiben sok utca szerepel és akkor egy 
keretet határozzunk meg, rendeljük meg valahol egy közbeszerzés kapcsán, terveztetéssel együtt és 
akkor minden képviselő tudhatja azt, hogy az ő körzetében a következő négy évben az alábbi 3-4 utca 
aszfalton elkészülhet. És szerintem akkor Juditnál is, ha ez már meglenne ez a dolog, amiről beszélek, 
akkor lehet, hogy a Hajnal utcát nem remixelné, hanem aszfaltozná, ha lenne három utcája, amit 
kijelölhet a körzetében, amelyik aszfaltozásra kerül. Itt van egy jó időkésés, ez igaz, tehát elcsúsztunk, 
de közben a helyzet is változhat. Ez lenne a helyes, nem az, hogy egyenként utcázgatunk itt-ott, amott, 
tudom, a szükség ezt kívánja, de egységes álláspont, jobb árat elérni, közbeszereztetni, terveztetni, 
egybe, keretmegállapodás, akkor nem kell mindig fogadni, csak lehívni egy-egy utcát, mikor van pénz. 
Márpedig van annyi pénz, hogy tudnánk csinálni egy másfél milliárdos útépítési keretet. Vagy a 
megyénél pályázni. Ez is opció, hogy a megyétől meghozni azt a pénzt, ami erre kell. De, ha még nincs 
kész terv, nincs mire pályázni. Adjatok pénzt!? Nem adnak. Csak tervekre és elképzelésekre adnak majd 
pénzt. Nekünk kell elébe menni a dolognak. 
 
Fülöp Zoltán: Jegyző úrnak megadom a szót. 
 
dr. Szinay József: A szünetben ügyfélfogadást tartott itt a Pest megyei aljegyző úr és váltottam vele 
néhány szót a pénteki Képviselő-testületi megyei üléssel kapcsolatosan és akkor említette, hogy 
elfogadták azt a rendeletet, ami itt közszájon forgott, amit Viktória megosztott velünk, azzal a 
módosítással, hogy abban örvendetes módon vagy legalábbis tényszerűen szerepelt az, hogy minimum 
50% járna Gödnek az anyagokból, illetve a pénzből, a teljes összegből, igen, a különböző jogcímeken 
legalább 50%. Erre jött egy, azt mesélte, hogy jött egy 70%-os módosító indítvány és akkor ennek az 
lett a következménye, hogy nem fogadták el egyiket sem. Tehát gyakorlatilag az 50% is ily módon 
kikerült a Pest megyei rendeletből, amit úgy is lehet értelmezni, hogy megkötés nélkül, tehát bármennyi 
lehet, legalábbis én így szeretném értelmezni, hogy bármennyi lehet, akár 100 % is vagy legalábbis több, 
mint 50. De van ennek egy másik olvasata is. A megyei apparátus, ha úgy tetszik a jegyzővel meg az 
aljegyzővel bezárólag, ők nyilván azt interpretálják felém, hogy ők azt támogatják, hogy minél több 
jusson Gödre. 
 
Fülöp Zoltán: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Igen, ugye a Hajnal utcát azért választottuk ki erre, bár ezt már említettem, mert hogy a 
gödi utcák egyharmada nincsen leaszfaltozva és ez egy tizedannyiba kerülő eljárás, mint az útépítés, 
ráadásul nem kell terveztetni. Tehát ezzel nagyon gyorsan, nagyon sok helyen pozitív változást tudnánk 
elérni. A másik, amit szeretnék említeni, hogy van egy elfogadott, soha hatályon kívül nem helyezett 
határozata a Markó úr vezette Képviselő-testületnek, amihez azt gondolom, hogy eddig úgy voltunk, 
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hogy tartjuk magunkat, hogy melyik utcák vannak kijelölve aszfaltozásra. Én azt gondolom, hogy amint 
azokból valami megvalósul, akkor lehet ezt újragondolni és kiegészíteni újabb utcákkal, de amíg az 
sincs meg, addig beszélgethetünk arról, hogy mit szeretnénk még. De hát azt is meg kéne csinálni, amiről 
már döntés született, '18-ban vagy '19-ben, tehát nem azt érzem problémának, hogy miért nem 
határoztunk arról, hogy melyik utcák legyenek leaszfaltozva, hiszen az a határozat létezik. Az a 
probléma, hogy nem jutottunk egyről a kettőre sem, amiről döntés volt, abban sem, amiben a 
költségvetésben betervezett összegek vannak. Persze egyébként nyilván jó lenne minden utcát 
leaszfaltozni rendesen aszfalttal, tehát én ezt nem vitatom, de amikor harmincegynehány kilométer utcát 
kéne leaszfaltoznunk, akkor lehet, hogy megfontolandó a kevésbé forgalmas részeken egy gyorsabb, 
olcsóbb megoldás is. Amire jó lett volna kipróbálni valamit, hogy ez akkor tényleg kitart, nem tart ki. 
Tönkremegy, nem megy tönkre. Vagy komolyan mondom, az is jobb lett volna, ha a tisztelt Képviselő-
testület veszi a bátorságot magának és napirendre veszi és leszavazza a nyáron, mert akkor is előrébb 
lennének a Hajnal utca lakói, mert akkor már nyáron tudtuk volna, hogy akkor ebből szó nincsen. És 
egyébként meg igenis oszlassuk föl a testületet, ha már ezen szórakozunk. 
 
Fülöp Zoltán: Szilágyi úrnak megadom a szót. 
 
Szilágyi László: Olyan érdekes azokat hallani, mikor pár millió forintnak a kidobását, hogy ki kéne 
próbálni, hogy vajon milyen, hogy fog működni, hogy fog beválni. Szerintem a közpénznek az 
elherdálását nem így kéne tesztelgetnünk, hanem szakember mondja meg azt, hogy ez a technológia 
valóban járható vagy nem járható. 
 
Lenkei György képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
Hlavács Judit: Lehet szakembert elővarázsolni, akik ezt mondják. 
 
Szilágyi László: Miért? 
 
Hlavács Judit: Minden szakember azt mondja, nem. 
 
Szilágyi László: Akkor fogalmazd úgy meg, kérlek. 
 
Hlavács Judit: Járható. 
 
Szilágyi László: Továbbá én mindig is annak voltam a híve ebből a szempontból, hogyha valamit 
csinálunk, akkor csináljuk normálisan. Tehát megint csak az, hogy utána valamit megcsinálunk és utána 
toldozni, foldozni kell és erre rengeteg pénzt karbantartásra áldozni, nem tudom, hogy ez mennyire 
járható út. Ugyanis a jegyző úrhoz szeretnék még egy kis kiegészítést tenni a Pest megyével 
kapcsolatosan. Én, ami előterjesztést láttam, abban az szerepelt, hogy négy darab alapot fognak 
létrehozni. A négy alapnak a leírása igazából minimális, tehát bármilyen forrás allokációval ezt a négyet 
feloszthatja. Egyedül a terület fejlesztésénél volt meghatározva, hogy abban a kalapban 50%-ot fognak 
visszaosztani. Tehát ez azt is jelentheti egyébként az én pályázatírói tapasztalatom szerint, hogy 
mondhatja, hogy az első kalapba csak 10% kerül, a másik kettőbe mondjuk 90% és a civil alapban most 
mondtam valamit, hogy nem fog kijönni a kerek szám, de akkor mondjuk 1%. Tehát az az 50%-ot 
visszaadni Gödre, az minimum nem helyes, mert nem az szerepelt benne az előterjesztésben, hogy fixen 
100 forintból 50 forint Gödre fog visszajárni, hanem abban a kalapban szeretnének visszaosztani és 
akkor ezek szerint úgy lehet elfogadni, hogy még az sincsen benne. Akkor bízzunk benne, hogy akkor 
a gödi tekintetben, a gödi útépítés és karbantartási alap, illetve a zöld alapból tud még Göd minimum 
rengeteg forráshoz fog jutni a későbbiekben. 
 
Fülöp Zoltán: Markó Józsefnek megadom a szót. 
 
Lenkei György képviselő visszatért az ülésterembe. 
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Markó József: Igen, megint mondom, hogy mi magunk nem nyilatkoztunk még az ügyben semmilyen 
módon. Tehát kellett volna egy döntést hoznunk, hogy azt kérjük a Megyei Közgyűléstől, hogy a teljes 
adómentes összeg, amelyik a Megyei Közgyűlés költségeinek levonása után marad, ami 97%, ennek 
legalább a 60 vagy 65%-át Göd kapja meg. És aztán feloszthatja ő ezt kalapokba vagy akármibe, de 
összességében a teljes összeg jelentős részét kapja meg. És akkor ez a garancia lenne, hogy nem lehet 
ugye eltérés az egyes fölosztott összeg között. És akkor Judithoz egy percre visszatérnék, hogy rendben 
van, teljesen helyeslem azt, amit mondtál, hogy van egy érvényes rendelete az akkori testületnek, ahol 
utcák szerepelnek és azok aszfaltosok lesznek, és ebben szerepel a Csaba utca, hogy került bele akkor 
remixbe? Ha volt egy érvényes, ugye, hogy került bele, ha egyszer volt egy érvényes rendelet, ami azt 
mondta, hogy aszfaltozva lesz. Tehát itt volt egy kis eltérés, és akkor nekem szóltok, én rögtön mondtam 
volna, hogy ez nekem nem igazán szimpatikus, de nem szóltatok, hanem úgy értesültem, hogy már 
megvan az árajánlat, és most jelezte a kivitelező, hogy amennyiben a két utca nem egyszerre készül el, 
akkor nem tudja azon az áron csinálni. Tehát a ráeső - mit tudom én - 6-7 millió helyett 9 vagy 10 lesz 
a Hajnal utca költsége. Hát ezt is figyelembe kell venni, mert most már kicsit drágább lett ily módon. 
Ez érthető egyébként, mert a felvonulás meg a többi költség, ez érthető. 
 
Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak megadom a szót. 
 
Hlavács Judit: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy nem hiszem, hogy nekem kéne bizonygatni, bár 
mindenki kérdezett már tőlem és számtalan e-mailben, meg itt, meg ott küldtem linkeket, leírást, nem 
tudom én mit, a hivatalban is van úthoz értő szakember. A Hajnal utcában is van egy utas szakember, 
aki leírta erről a véleményét. Itt nem arról van szó, hogy egy kipróbálatlan technológiáról van szó. Arról 
van szó, hogy ez egy létező dolog, léteznek útügyi műszaki leírások, abban ez szerepel. Ez nem egy 
olyasvalami, amit soha sehol nem csináltak és majd a gödi Hajnal utca lesz az első, ahol majd kiderül, 
hogy működik-e vagy nem működik. Azt meg, hogy ki döntött erről? Szerintem hiba volt igen, Markó 
urat nem bevonni ebbe a dologba, de nem én döntöttem el egyrészt egyedül. Nyilván részt vettem a 
folyamatban. Számon lehet kérni nyugodtan azokon, akik még ebben részt vettek. Van, aki még itt ül az 
asztal körül. 
 
Fülöp Zoltán: Szilágyi úrnak megadom a szót. 
 
Hlavács Judit: Espár Zsolt azt csinálja, amit mondanak neki, ő egy hivatalnok. Ha az egyik nap azt 
mondják neki, hogy csináld meg, akkor megcsinálja, ha a másik nap azt mondják neki, dobd ki, akkor 
kidobja. Mi mást tehet? 
 
Fülöp Zoltán: Szilágyi úr. 
 
Szilágyi László: Még egy picit ide tartozik, de felmerült bennem a kérdés csak, mert nagyon fontos és 
Markó úr vetette föl, hogy Pest megyével egyáltalán Göd Önkormányzata aktívan tárgyal ezekkel a 
dolgokkal kapcsolatosan vagy úgy fogunk járni, mint Magyarország Trianonba, hogy csak a 
békeszerződésre fogunk menni aláírni. 
 
Fülöp Zoltán: Szerintem ez most nem tartozik teljes mértékben ehhez a napirendhez. Fontos, de ezt a 
vitát itt most ne nyissuk meg. Ehhez a napirendhez van-e további hozzászólás? Nincs. Az a kérdésem, 
hogy ugye most két egymástól meglehetősen független határozati javaslat van előttünk. Úgyhogy igen, 
ezt javasoltam volna, hogy szavazzunk külön. Tehát az első Képviselő-testületet érintő vagy illető 
határozati javaslat. A Hajnal utca remixes technológiával történő út stabilizálása 4 m szélességben. Aki 
ezt támogatja, kérem szavazzon igennel. 5 igen, 4 tartózkodás mellett. Ezt a döntést elfogadtuk. 
 
A Képviselő-testület 5 „igen” és 4 „tartózkodik” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta. 
 

324/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy folytasson le egy új beszerzési eljárást a Hajnal utca 
útstabilizálása érdekében. 
 
Műszaki tartalom: Hajnal utca 290 m hosszon, átlag 4,0 m szélességben a meglévő zúzottköves 
pályaszerkezet helyszíni 30 cm mély remix marása hozzáadott kb. 3% cementtel, 2,5 %-os 
profilozással, 2 oldali padkanyeséssel, 2 oldali 0,5-0,5 m 0/22 zúzottkőből 10 cm tömörített 
padkakészítés, bitumenes felületzárással (3 réteg zúzalék és 2 réteg bitumen emulzió szórás), 100 
fm földárok (40 cm talpszélesség, 40 cm mélység) készítéssel. 
 
Forrás: Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének felújítási részében „Hajnal utca 
útstabilizálása” sor, melyet be kell tervezni a költségvetésbe 10 millió forint keretösszeggel. 
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: 2021.06.30. 
 
Fülöp Zoltán: A másik határozati javaslat a Csaba utca útépítési tervének elkészíttetésére vonatkozó 
határozati javaslat. 
 
Markó József: Nincs ilyen javaslat szerintem.  
 
Szilágyi László: De, 2 határozat van. 
 
Markó József: De így nincs értelme, ha amúgy szerepel az adott döntésben, ahol több utca van. 
 
Fülöp Zoltán: Nem, nem. Az előző, az külön volt a Hajnal utca. Direkt felhívtam a figyelmet. 
 
Markó József: A 64/2019. döntésben, amiben az van, hogy több utca fog elkészülni, köztük a Csaba, 
meg a Virágos, meg több. Tehát a Csabát ebből kiragadni, ebből a döntésből nincs értelme, van egy 
érvényes döntés, amiben több utca szerepel. 
 
Fülöp Zoltán: Nem, nem, azt átugrottuk, mert az minket nem illet. Elmondtam előtte. 
 
Markó József: De ez is megfelel nekem. 
 
Fülöp Zoltán: Én azt gondolom, hogy itt a terveztetést megszavazhatjuk. Tehát még egyszer a Csaba 
utca terveztetésének elindításáról döntünk most. 
 
Hlavács Judit: Függetlenül attól, hogy mit döntöttünk a költségvetésben vagy bárhol, bármikor. Minden 
utcáról külön ad hoc, majd akkor terveztetésről szavazunk. 
 
Fülöp Zoltán: Pont erről volt szó, hogy nem így kéne, de most itt van az előterjesztés. Dönteni kell róla. 
Döntsünk most. 7 igen, 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadtuk. 
 
A Képviselő-testület 7 „igen” és 2 „tartózkodik” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta. 
 

325/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
felkéri a Polgármestert, hogy a Csaba utca útépítési tervének elkészíttetésére vonatkozó beszerzési 
eljárást folytassa le. 
 
Forrás: Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének beruházási tartaléka. 
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Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: 2020.11.30. 
 
Fülöp Zoltán: Következő napirendünk. Javaslata a Komlókert utca és a Kóczán Mór utca felújítására. 
Előadó a beruházási osztály. 
 
20) Javaslat a Komlókert utca és a Kóczán Mór utca útfelújítására 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 
Espár Zsolt: Ezt, a vihar utáni teljes várost, mikor átnéztük, hogy milyen károk keletkeztek, akkor vettük 
észre, ez nem ahhoz kötődik, csak abban az időszakban ezt egy útellenőri bejáráson tapasztaltuk, hogy 
ebben a két utcában jelentős alépítményi problémák miatt olyan mértékű útfelgyűrődések, nyomvályúk 
vannak, melyek balesetveszélyesek jelenleg. Itt buszközlekedés van, és az egyik utca, ugye a Komlókert 
utcán keresztül lehet megközelíteni a legnagyobb bölcsődéjét a városnak. Ez egy forgalmas utca, illetve 
utcák. Megvizsgáltuk és teljes pályaszerkezet cserével lehet csak megoldani. Ugye ez egy régi hagyaték, 
ha jól tudom. Tehát, hogy nem a város építtette ezeket az utakat. És sajnos erre, nem tudom, hogy idén 
még le tud-e zajlani ez a közbeszerzés, mert elég nagy költségigénye van, de hogy el kellene kezdeni, 
az biztos, mert jelenleg balesetveszélyes. Ezért hoztuk ide be döntésre, ennek a támogatását kérném 
szépen. 
 
Fülöp Zoltán: Szilágyi Lászlónak megadom a szót. 
 
Szilágyi László: Nekem is ez volt az első észrevételem. Ugye határidőnek 10.30-a van, tehát szerintem 
egy hónap alatt egy ilyen eljárást nem lehet lefolytatni. Tehát szerintem én mindenféleképpen 
javasolnám, hogy ezt a határidőt, mert úgy szól a határozat, hogy készítse el és bonyolítsa le. Szerintem 
egy hónap alatt nem lehet egy ilyen közbeszerzést lefolytatni. Akkor itt majd mindenféleképpen kérnék 
szépen valami ésszerűbb javaslatot tenni, hogy milyen dátumra módosítsuk. A másik, ami szintén ugye 
a határozatnak a szövegezésére vonatkozik, ugye 2020. (VII.) hó, tehát ott is majd (IX.) vagy (X.) 
javaslok majd. És egy kicsi pikantériája legyen a történetnek. A Berzsenyi utcánál egyébként 100 métert 
sikerült volna eredetileg 65 millió forintért, most mégis 400 méter 70 millió forintért, tehát négyszer 
olcsóbban kijön mégiscsak egy utcafelújítás, mint a Berzsenyi utca tekintetében. 
 
Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak megadom a szót. 
 
Hlavács Judit: A Berzsenyi utcában egész más volt a műszaki tartalom, csapadékvíz elvezetés, burkolt 
árok. Nem ez a Képviselő-testület rendelte meg a terveket. Nem, egy olyan tervek alapján készült, akkor 
kellett volna ezt megvitatni, amikor azokat a terveket elfogadták és akárhányszor elő fog jönni még 
egyszer a Berzsenyi utca, majd mindig meg fogom említeni, hogy 36 millió forint nem gödi, hanem 
pályázaton szerezhető pénzről mondott le a város. Nem épült ez alá semmi, és igenis az a véleményem, 
hogy a Képviselő-testületet fel kell oszlatni. 
 
Fülöp Zoltán: Osztályvezetők kértek szót. 
 
Ujlaki Anikó: Köszönjük szépen a módosító javaslatot a határidőre tekintettel, azt mindenképp 
befogadnánk, és itt szeretném is megjegyezni, hogy ugye a közbeszerzési eljárás lefolytatásánál 
szeretnénk keretszerződést kötni, tehát hogy több éve letudjuk hívni egy-egy utcának a felújítására, ha 
vannak tervek, ugye. 
 
Szilágyi László: A határidőre nem mondtam időpontot. 
 
Ujlaki Anikó: A határidőre nem, igen, csak hogy kértem, hadd módosítsuk. Nagyon nehéz meghatározni 
a határidőt, mert ugye elküldtük már a hóeltakarításnak, illetve a csapadékvíz elvezető árkoknak a 
tisztítására vonatkozó kész anyagot is a közbeszerzési tanácsadó részére, de még nem állt össze az 
anyag, szóval szeretném a határidőt december végéig kitolni. Úgyhogy ez a módosító javaslatom lenne. 
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Fülöp Zoltán: Tehát szövegszerű módosító javaslat a határidő december 31-ére javítani. További 
hozzászólót nem látok. Én a magam részéről annyit jegyeznék meg, hogy igazából nem látom azt a 
hihetetlen nagy különbséget a Berzsenyi utca javára, ami a négyszeres árkülönbséget indokolja, de 
biztos, hogy én nem látok valamit a képen. Döntsünk a határozati javaslatról. 9 igen egyhangúan 
elfogadtuk. 
 
A Képviselő-testület 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

326/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a jelenleg balesetveszélyes Komlókert utca – Baitz József altábornagy utca és 
Kóczán Mór utca közötti szakaszát – valamint a Kóczán Mór utca teljes szakaszának útburkolatát 
felújíttatja. 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Bákonyi és Somogyi Ügyvédi Irodát 
(székhelye: 4028 Debrecen, Ajtó utca 25. adószám: 18995334-2-09; képviseli: Dr. Bákonyi László 
ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói lajstromszáma: 00342, KASZ: 
36056748), hogy készítse el és bonyolítsa le a Komlókert utca és Kóczán Mór utca útfelújítására 
vonatkozó közbeszerzési eljárást.  
 
Forrás: Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének beruházási tartaléka, mely 
várhatóan bruttó 71,2 millió forint. 
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: 2020.12.31. 
 
Fülöp Zoltán: Következő napirendi pontunk, azaz a Csíz utcai útcsatlakozások aszfaltozására címmel, 
ismét a beruházási osztály. 
 
21) Javaslat a Csíz utcai útcsatlakozások aszfaltozására 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 
 
Espár Zsolt: Volt nyáron egy online lakossági fórum, azon is elhangzottak erre vonatkozó kérések, 
jelzések, illetve mi is tapasztaltuk most, ahogy itt a korábbi napirendekből is látszott, hogy bejártuk 
Neveleket több ügyből kifolyólag. Tehát, hogy a Csíz utca útcsatlakozásai, a kanyarodó mozgások, az 
elindulás, fékezések miatt nagyon ki vannak kátyúsodva, mélyülve, ami balesetveszélyes is helyenként. 
Mivel csak a Csíz utca egy nyomon van leaszfaltozva. Ennek a jelenleg 6 db burkolatlan 
útcsatlakozásnak a 10-10 méterét javasolnánk, hogy rendes pályaszerkezettel aszfaltos útként épüljön 
ki. Ennek várható költsége 9 millió forint. Ennek a beszerzési eljárását szeretnénk lefolytatni, ehhez 
kérnénk a támogatást. 
 
Fülöp Zoltán: Szilágyi Lászlónak megadom a szót. 
 
Szilágyi László: Nem tudom, ezt tapasztalatlanságból kérdezem, hogy a Csíz utcát mennyire fogja 
érinteni, vagyis ez a projekt mennyire fog érinteni, hogyha mondjuk a csatornázás szóba kerül. Mert 
ugye ebből a szempontból akkor javasolnám azt, hogy a beruházást ténylegesen úgy megvalósítani 
jövőre, hogy amikor a csatornázás megvalósult, akkor utána. És hát ahogy továbbra is jeleztem, tehát 
hogyha Pest megyének van erre más lehetősége, akkor minél több útépítést, karbantartást lehetőleg 
abból az alapból vegyünk majd igénybe. 
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Fülöp Zoltán: Andrejka Zombornak megadom a szót. 
 
Andrejka Zombor: Bocsánat, hogyha olyat kérdeznék, ami egyértelmű, csak én itt a leírásban nem láttam 
azt, hogy ez egyébként itt szegélykövekkel is el lesz ez az ív látva vagy pedig ez csak simán csak az 
aszfaltról beszélünk? 
 
Espár Zsolt: Akkor először Szilágyi úrnak válaszolnék. Tehát ugye nem a szennyvízcsatornára gondolt 
képviselő úr. Hát van ott egy csapadékcsatorna projektünk, ugye nekünk is. Valamennyire érinti ezt is, 
illetve a szennyvízcsatornának nem ismerjük a terveit, hogy hol lenne ez megvalósítva, milyen nyomon, 
de ez akut probléma, balesetveszélyes. Úgy gondoljuk, hogy ez már nem tűr tovább halasztást. A Pest 
megyei későbbi kilátásokba egyéb mást is bőven be lehet majd emelni. Úgy gondolom, hogy talán erre 
sem érdemes várni. Andrejka képviselő úrnak pedig azt mondanám, hogy ugye jelenleg a Csíz utcán 
sincs szegély, tehát ide sem terveztünk szegélyt, annak okán sem, mert föl fog ez még bontódni, sajnos 
több alkalommal is vélhetően a következő években. Azért csak egy ilyen 10-10 méteres bajuszokat 
úgymond stabilizálnánk, viszont más költségtakarékosabb megoldás nincsen erre, mert a kanyarban az 
elindulásnál kimorzsolódik minden, ami nem lezárt felület. 
 
Andrejka Zoltán: Lehet kérdéseket feltenni? Egyébként nem láttam a városban sehol, de ma már nem 
gyakorlat ezt a rázókövet rakni, amikor az aszfaltburkolat és a földútnak a találkozása van, hogy 
elkerüljük azt, hogy a szennyeződés föl legyen taknyolva a nedves időben például? 
 
Espár Zsolt: Igen, valóban ez egy régi, nagyon jó módszer volt erre, de most már az élő munka igénye, 
illetve a szakemberhiány miatt nem alkalmaznak ilyet sajnos. Ezt a citromköves, sárrázós, klasszikus 
kialakítást. Tehát olyan nagy az élő munka igénye, illetve nincs is rá képzett szakember, hogy nem 
alkalmaznak mostanában ilyet sajnos. Jó megoldás lenne egyébként. 
 
Fülöp Zoltán: Szilágyi Lászlónak megadom a szót. 
 
Szilágyi László: Nagyjából egyébként, amit Zombor mondott, azt én is felhoztam volna itt a szegélykő 
tekintetében, úgyhogy azt köszönöm szépen, én is észrevettem. Magát a terveztetéseket azokat 
általánosan mindig támogatni tudom, viszont itt elhangzott az, hogy valószínűleg ehhez hozzá kell 
nyúlni. Így egy kicsit bizonytalan lettem a szavazatom tekintetében, hogy elköltünk most megint 9 millió 
forintot, hogy lehet, hogy jövőre vagy két év múlva megint hozzá kell nyúlni, és akár, mint egy 
feneketlen kút, dobáljuk bele a közpénzt. Tehát így kicsit lehet, hogy akkor szeretném, ha meggyőzne a 
beruházási osztály, hogy ez egy kicsit hosszabb lesz, mint mondjuk egy éves időtartam. 
 
Fülöp Zoltán: A beruházási osztály tud válaszolni? 
 
Espár Zsolt: Köszönöm, ez egy képviselői kérés volt, körzeti képviselői, illetve mondom, ezen a 
lakossági vagy akkor egy neveleki képviselő, tehát most nincs jelen sajnos, de ezen a lakossági fórumon 
is elhangzott vezetőktől. Mi erre kaptunk kérést, hogy ezt készítsük elő. Én meggyőzni nem tudom és 
nem is szeretném önöket, dönteni kellene. 
 
Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak megadom a szót. 
 
Hlavács Judit: Amióta Nevelek csatlakozott Gödhöz, azóta minden egyes kérés azzal lett elhárítva, hogy 
majd, ha a csatornázás megoldódik. Azt gondolom, hogy most ezek a 10 méteres bajuszok és ez a 
költség, nyilván megfontolandó minden kidobott fillér. De, azért valamilyen szinten muszáj költeni arra, 
hogy ott élhető környék legyen. Akkor is, hogyha egyszer csak kiderül majd, hogy holnap kapunk egy 
értesítést arról, hogy holnapután elindul a csatornázás, nyilván visszavonhatjuk ezt a döntést. De én azért 
ebbe olyan nagyon nagy bizodalmat nem vetnék az eddigi évek tapasztalatai alapján. Olyan sok 
mindenre bevállaljuk a plusz pénzeket, hogy én ezt nem sajnálnám most azért, hogy a neveleki 
csatlakozó utcák lakói a Csíz utcára fel tudjanak hajtani. 
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Fülöp Zoltán: További hozzászólót nem látok. Kérem, szavazzunk. 5 igen, 4 tartózkodás mellett a 
határozatot elfogadtuk. 
 
A Képviselő-testület 5 „igen” és 4 „tartózkodik” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozta: 
 

327/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
felkéri a polgármestert, hogy a Csíz utcai jelenleg stabilizálatlan 6 db útcsatlakozás 10-10 méteres 
szakaszának aszfaltos pályaszerkezettel történő ellátására folytasson le beszerzési eljárást. 
 
Forrás: A 2020. évi Ök. költségvetés Beruházási tartalék sora. 
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: 2020.11.30. 
 
Fülöp Zoltán: Következő napirendi pontunk. Javaslat a Sellő utca helyreállítására, a korábbi döntés 
visszavonása. Előterjesztő beruházási osztály. 
 
22) Javaslat a Sellő utca helyreállítására, korábbi döntés visszavonása 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 
Espár Zsolt: Nagy levegőt kell vennem, mert ez egy hosszú történet, de most már megpróbálnánk 
lezárni. Nemrégiben, múlt hónap, illetve kicsit több mint egy hónapja hozott egy döntést a Képviselő-
testület, melyben jó szigorú, tehát az önkormányzat érdekeit megfelelően képviselő, határozati javaslat 
került elfogadásra, illetve közútkezelői hatáskörben döntött a testület. Ezt a vízmű részben elfogadható 
indokokra soknak tartotta. Az elmúlt napokban, hetekben, most már nagyon szoros együttműködésben 
voltunk, és többször helyszíni bejárások és műszaki megoldások cseréltek gazdát az elmúlt időszakban, 
és úgy néz ki, hogy egy kompromisszumos megoldással, tehát az eredeti célt megtartva, hogy kétoldali 
szegélykővel épülne teljes kopó réteggel, illetve újítódna fel egy szakasz, ezt szem előtt tartva, a zúzott 
kőalapnak a fölfrissítésével meg tudna valósulni ez, amit tegnapi napon kiküldtem minden képviselőnek, 
tehát nem az eredeti lenne, hanem lenne egy módosító javaslatunk. Akkor fel is olvasnám: Göd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 285/2020 (VIII. 27.) számú Ök. határozatát, és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sellő utcában a Bocskai utca és a Duna út közötti 200 méter 
hosszon a teljes felújításhoz közútkezelői hozzájárulást adjon ki a DMRV Zrt. számára. 2020. november 
30-i befejezési határidővel. Ehhez kérnénk a támogatást.  
 
Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak megadom a szót. 
 
Hlavács Judit: Én még annyi kérdést tennék ehhez hozzá, hogy mi kell ahhoz, hogy a maradék szakaszon 
minél hamarabb az önkormányzat a saját beruházásában a már elhatározott felújítást meg tudja rendelni 
vagy szerződjön róla? 
 
Fülöp Zoltán: Osztályvezetőnek megadom a szót. 
 
Espár Zsolt: Igen, ebben nem tértünk ki erre, mert amit az osztályvezető asszony is említett, hogy egy 
keretszerződést szeretnénk kiírni, illetve több oldalról jött ilyen javaslat is. Mi is ezt tartjuk célszerűnek, 
tehát egy keretszerződés keretében ez majd lehívható lesz, és amint a jövő évi költségvetésben 
megjelenik ennek az összege, akkor el tudjuk majd végeztetni. 
 
Fülöp Zoltán: Én a magam részéről megint csak ott tartok, hogy egy kicsit nekem az előterjesztés 
káoszos. Tehát én most egy kicsit elvesztettem a fonalat ismét. A Sellő utcánál az volt az eredeti mondás, 
hogy a felújításhoz a DMRV közműcserét végzett, majd a közműcsere után lesz a helyreállítás. Sikerült. 
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Előző körben, ha jól értettem, a DMRV-vel egy olyan megállapodást kell kötni, hogy nem hosszában 
végzik el a helyreállítást vagy nem keresztbe viszik el a helyreállítást, hanem hosszában. Az azt jelenti, 
hogy a hossz egy részén a DMRV teljes egészében helyreállítja, a maradékot megcsináljuk mi. Most 
ehhez képest ez a mostani változás pontosan mit jelent, én ezt szeretném megérteni, mert ez nekem most 
így nem teljesen világos. Ebben kérném a beruházási osztály segítségét. 
 
Espár Zsolt: Ez ugyanarról szól. Tehát a vízműnek volt egy, illetve, nem volt nekik egy javaslatuk 
konkrét méterre, hosszra vonatkozóan, hanem beárazták a teljes 600 méteres szakasznak a költségét. Ezt 
mi kiszámoltuk, hogy mennyi lenne a sávos helyreállításnak a díja, ezt arányosítottuk, és ezt 
visszaszorozva kijött ez egy ilyen 250 méteres hossz. Amit említettem, amit elfogadott 08.27-én a 
testület, és ezt sokallta a vízmű. Erre jött egy 172 méteres javaslat tőlük, amit nekem sikerült 200 méterre 
föltornázni. Ami mondom, részben elfogadható, és ezért is javaslom ezt, mert azok. Most nem mennék 
bele ilyen pályaszerkezet-tervezési dolgokba, tehát túlzóak lettek volna és indokolatlanok a mai 
helyzethez viszonyítva. 
 
Fülöp Zoltán: A dolog lényege az az, hogy marad az eredeti konstrukció. 
 
Espár Zsolt: Igen. 
 
Fülöp Zoltán: Csak mi vállaljunk belőle többet, ez a kérés? 
 
Espár Zsolt: Igen. 
 
Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak megadom a szót. 
 
Hlavács Judit: Igen, ez ugye így van. Ugye kellett egy ilyen kis alkudozás a DMRV-vel azt hiszem, de 
a szót azt még azért kértem, hogy én aggódom a Sellő utca miatt elég komolyan most már. És nagyon 
örülnék annak, hogyha ez a keretszerződés felújításra és építésre minél hamarabb lebonyolódna. Az idei 
költségvetésben van 30 millió forint a Sellő utca felújítására, ami most nem tudom, hogy elegendő-e 
vagy nem, de ha idén kötnénk keretszerződést és akár a Sellő utcát, akkor ez jövőre, amint a hőmérsékleti 
viszonyok lehetővé teszik, megindulhatna. Egyébként pedig arra fogunk várni, hogy mikor fogadjuk el 
a 2021-es költségvetést, és aztán komolyan el nem tudom képzelni, hogy a Sellő utca mikor kerül sorra. 
Azt szeretném kérdezni, hogy nyilván ehhez az első dolog az, hogy a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása, hogy tudom, hogy ilyen értelemben nem szigorúan ennek a napirendnek a tárgya, de az 
előzőeknek is, meg a következőknek is, hogy mikorra várható az, hogy ez a közbeszerzési eljárás 
elinduljon és lezáruljon. 
 
Fülöp Zoltán: Osztályvezetőnek megadom a szót. 
 
Espár Zsolt: Mi is erre tettünk már korábban is javaslatot. Most értünk el oda, hogy igazából van egy 
szakértőnk, illetve műszakilag is össze tudnánk tenni most már. Tehát van egy kiindulási pontunk, ami 
két évvel ezelőtt volt érvényben. Ez egy jó alap, de szeretném úgy átdolgozni, hogy belekerülhessen 
ilyen remix. Amikről mostanában döntöttünk, hogy tényleg mindent le tudjunk hívni. Ez egy több tíz 
oldalas excel dokumentum, hogy minden sor benne legyen. Erre kérünk egy kis időt, de szerintem nem 
ezen fog múlni. Tehát ezt egy hónapon belül én meg fogom csinálni, hogy belekerüljön minden olyan 
tétel, amiből utána később tudunk dolgozni, akár járdát építeni, remixezni, stabilizálni, bármire 
fölhasználható legyen. Ezt a télen le fogjuk biztos folytatni, és ahogy mondta a képviselő asszony, várjuk 
a startpisztolyt, a 21-es költségvetést, amint meg van szavazva, részünkről úgy gondolom, hogy nem 
lesz akadálya ennek. 
 
Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak megadom a szót. 
 
Hlavács Judit: Akkor arra nincs remény, hogy ez a közbeszerzés idén lebonyolódjon. Illetve akkor még 
egy kérdés, hogy ez jó, hogy minden belekerül, de ez egy eljárásban, tehát én egy kicsit attól tartok, 
hogy nehogy az legyen, hogy minden benne van és nincs olyan cég, aki hajlandó vagy tud járdát is, 
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remixet is, aszfaltot is, bármit is, úgyhogy ezt valahogy olyan módon javaslom majd összeírni, hogy 
akár részenként is lehessen szerződést kötni, mert különben jöhet a három hónap után az újabb 
közbeszerzési eljárás. 
 
Fülöp Zoltán: A megfelelő határozathozatal érdekében először is az a kérdésem, hogy az eredeti 
határozati javaslatot, a kiküldött határozati javaslatra cseréljük le, ha jól értem. Akkor a képviselők 
számára megismétlem azt a határozati javaslatot, amit most az előterjesztő javasol megszavazni. A Göd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 285/220 számú önkormányzati határozatát 
- ugye ez az, ami a korábbi megállapodást tartalmazza a Sellő utca felújításáról - és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Sellő utcában a Bocskai utca és Duna út közötti 200 méter hosszan a teljes 
felújításhoz közútkezelői hozzájárulást adjon ki a DMRV Zrt. számára. 2020. 11-30-i befejezési 
határidővel. Még egyszer meg kell kérdeznem a beruházási osztályt, hogy ez a november 30-i befejezési 
határidő ez mennyire látszik tarthatónak, reálisnak? 
 
Espár Zsolt: Leegyeztettem a vízművel. Ők javasolták ezt a határidőt. Fogják tudni tartani ígéretük 
szerint. 
 
Fülöp Zoltán: Én egy perc technikai szünetet kérnék, valamit szeretnék megnézni a térképen, csak hogy 
ne essünk jelentős tévedésbe. 
 
Espár Zsolt: Ha még szabad, akkor közben mondanék a Sellő utcához, illetve az úttervezésekhez és a 
keretszerződéshez kapcsolódóan annyit, hogy ugye március elején lett elfogadva a költségvetés idén és 
ebben kettő utca szerepelt, mely később kibővítésre került a Sellő utcának a maradék jelenleg burkolatú 
szakaszával. Erre lefolytattuk a tervezési beszerzést és most a tervező jövő héten jelezte, tehát a sződi 
Áldás és Sellő utcákra vonatkozóan, hogy félidőben van, két hónapnál tart, bemutatná a terveket. Először 
egy szűkebb szakmai körre gondoltunk, utána hogyha ez megfelelő, akkor természetesen közre fogjuk 
adni. Meg itt a vírushelyzetre való tekintettel nem akartunk olyan nagyon nagy lakossági, meg egyéb 
fórumot tartani egyelőre. Tehát átnéznénk szakmailag, tehát csak azt mondom, hogy négy hónap a 
tervezési idő, utána a következő két-három hónap az engedélyezés, tehát ezeket tárgyévben nagyon 
nehéz, véleményem szerint nem lehet megcsinálni. Ezért is jó, hogy akkor bevárjuk a Sellő utcával ezt 
a szakaszt és már az építéssel egybevonva lehetne például megcsinálni. Lesz ez a keretszerződés, 
engedély is meglesz és minden. 
 
Fülöp Zoltán: Annyi kérdés jött hozzám így menet közben, amit most itt szeretnénk megnézni, hogy 
minthogyha ez a szakasz, ez a Bocskai és Duna út közötti szakasz, az kevesebb lenne, mint 200 méter. 
Úgyhogy erről kinek mennyire van fogalma, hogy ez ténylegesen ennyi-e? Ilyen taktikai hibát ne 
kövessünk el. Osztályvezetőnek megadom a szót. 
 
Espár Zsolt: Ezt több technológiával, többen lemértük. Ez ennyi. 200 méter. 
 
Fülöp Zoltán: Még egy kérdésem van, hogy az a határozat, amit visszavontunk, az a határozat én úgy 
emlékszem, hogy magát ezt a megállapodást írta körül, hogy nem szerencsésebb-e ennek a határozatnak 
a módosítása vagy ez a határozat leírja azt, hogy egyik felét a DMRV, a másik felét mi, satöbbi. És itt 
én úgy érzem, hogy valójában a konstrukció nem került ki vagy nem került le a napirendről, hanem 
egész egyszerűen csak az arányok változtak. Határozati szempontból kérem részben a beruházási 
osztályt, részben jegyző urat, hogy mennyivel szerencsésebb visszavonni és egy más típusú határozatot 
hozni vagy ezt a határozatot módosítani. Megadom a szót. 
 
Espár Zsolt: Mint látszik és mondtam is, hogy folyamatosan egyeztettünk, tehát tegnap délben 
konkretizálódott, azt hiszem, azután küldtem ki a képviselőknek ezt a módosított javaslatot. Ezért egy 
ilyen szűkebb javaslatot javasolnék most elfogadni, de ugyanúgy kidolgozásra kerülne az a 
közútkezelői, amire hivatkozik alpolgármester úr, csak nem volt idő a műszaki tartalom pontosítása 
végett, nem volt idő azt teljesen átdolgozni, hanem ezen rövid forma, de szerintem ez egészen jól leírja 
és megköti mindkét félnek a kezét, tehát nem lesz eltérés attól, ami korábban volt, csak konkrétan nem 
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volt idő átdolgozni ezt a műszaki tartalmat. Mert még napokon, órákon belül is volt változás és közelített 
a határidő. 
 
Fülöp Zoltán: Szilágyi Lászlónak megadom a szót. 
 
Szilágyi László: Most nálam lett egy kicsit a fonal elvesztve. Hát akkor most végül is nem tudjuk, hogy 
a DMRV az most milyen technológiával fog ott utat helyreállítani? Tudjuk? Rendben. A javaslatom az 
lenne, hogy szerintem, akkor viszont kapásból a 200 métert szerintem fel se kéne tüntetni egyébként, 
hanem azt mondani, hogy a terjesztés úgy van az e-mailben megírva, hogy a Sellő utcában, a Bocskai 
utca és a Duna út közötti szakaszon a teljes felújításhoz. Szerintem a 200 métert bele se írjuk, akkor 
már. 
 
Fülöp Zoltán: Semmiképpen ne írjuk bele, mert az alaptérkép szerint, ez 190 méter. 
 
Szilágyi László: Azért mondom, hogy akkor ne írjunk bele 200 métert, hanem akkor szakasz legyen 
feltüntetve. 
 
Espár Zsolt: Befogadom, hogy ha ez segítség. 
 
Szilágyi László: A másik, hogy. Megvagyok bonyolódva, mert itt eredetileg a Hunyadi utca - Regös 
utcáról van szó, az előterjesztés szövege is úgy kezdi a felvezetést. És most ehhez képest a Duna útnak 
a jobb oldalára mentünk el. 
 
Hlavács Judit: A Hunyadi – Regős a DMRV vette föl, nagyon nem tudom támogatni, hogy le legyen 
aszfaltozva egy olyan rész az utcában, aminek a Bocskai utcáig vadonatúj aszfalt van. A Duna utca le 
van aszfaltozva, a kettő között, akkor most, az utca egyik végétől a Duna utcáig le lenne aszfaltozva. A 
Hunyaditól a Thökölyig sose volt leaszfaltozva. A Regőstől a Dunáig föl van túrva. Most egy olyan 
köztes szakaszra lenne leaszfaltozva, miután keresztül járnak a munkagépek, mind az egyik, mind a 
másik irányba, bármit is aszfaltozunk, szerintem az egy lábon lőttük magunkat variáció, és az 
semmiképp sem lenne jó. Az aszfaltos szakaszok csatlakozzanak egymáshoz. 
 
Fülöp Zoltán: Akkor ezzel a módosítással, nem mondom, hogy sikerült lemérni, alaptérkép szerint 190 
méter. Az elég pontos szokott lenni. Akkor viszont ezzel a módosítással, hogy a méter kikerül belőle, 
ezzel a módosítással kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozatot, kérem szavazni. 
Köszönöm szépen. 8 igen, 1 tartózkodás mellett a határozatot elfogadtuk. 
 
A Képviselő-testület 8 „igen” és 1 „tartózkodik” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta. 
 

328/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
visszavonja a 285/2020. (VIII. 27.) számú Ök. határozatát és felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Sellő utcában a Bocskai utca és Duna út közötti hosszon a teljes felújításhoz közútkezelői 
hozzájárulást adjon ki a DMRV Zrt. számára 2020.11.30. befejezési határidővel. 
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: 2020.10.30. 
 
Fülöp Zoltán: A következő napirendi pontunk Felsőgödi úszómű létesítése és Felsőgödi Csónakház 
szerződés meghosszabbítása. Előterjesztő Szilágyi László képviselő.  
 



1277 

23) Felsőgödi úszómű létesítése és a Felsőgödi Csónakház szerződés meghosszabbítása 
Előterjesztő: Szilágyi László Lajos képviselő 

 
Szilágyi László: Ez egy nagyon régóta húzódó ügy a gödiek életben. Felsőgödön egy úszómű, egy mobil 
úszómű létesítésére szeretne Bejczi Károly egy megállapodást kötni a gödi városi önkormányzattal. Itt 
a különböző bizottságokon megjárta az év elején és nyáron a javaslat és több módosításra is sor került. 
Ennek az összevonása, eredménye az, hogy a felsőgödi Csónakház szerződése, aminek lejár a 
szerződése. Ezzel kerül összevonásra az előterjesztés és hosszabbítása. A Pénzügyi Bizottságban volt 
pár észrevétel javaslat még a hétfői napon. Kondorosi Mátyás ügyvéd egyébként ezt a szerződésben 
módosította és ez a módosítás került már a későbbiekben feltöltésre. Így kérem a képviselőket, hogy 
szavazzanak. 
 
Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. Bejczi úr jelezte, hogy személyesen is szeretne ehhez hozzátenni. 
Fenntartja még ezt a szándékát? 
 
Bejczi Károly: Tisztelt alpolgármester úr és tisztelt Képviselő-testület, több mint hét éve üzemeltetem a 
felsőgödi Csónakházat és közel ugyanennyi ideje sportol és evez mindkét gyermekem Alsógödön. Az 
eltelt hosszú idő alatt egyre erősödött bennem az a szándék, hogy mint Alsógödön is, mint Felsőgödön 
is jelentkező Duna-partot érintő problémák orvoslása érdekében egy Göd városát érintő fejlesztést 
hozzak ide önök elé. A fejlesztés három problémára összpontosít. Az első probléma az Alsógödön 
sportoló gyerekek biztonságosabb vízre szállásának a megoldása, amely a horgászcsónakok 
korlátozásával történne meg. Meg szeretném kérni Makai urat, hogy képpel szeretném mindezt 
illusztrálni, hogy egyértelműbb és átláthatóbb lehessen ez a pont. Ez a kép egyértelműen azt megmutatja, 
hogy a gyerekek egy részét mutatja be, akik a hét napjából hat napot, nap, mint nap a vízen vannak, akik 
Göd városnak megszámlálhatatlan dicsőséget szereztek eredményeikkel. 156 gyermek sportol az 
egyesületben és több tucatnyi hobbi evezős. A következő kép is mutatja őket, itt most Alsógödről 
beszélünk. És a következő az pedig egy videó, ami a gyerekek azon veszélyét mutatja be, amely a 
beszálló stégük mögött, cirka 20 méterre lévő horgászcsónakok okoznak. Kérem, figyeljék ezt az 
állapotot, jobb oldalon van a beszálló stégük, de északi irányból jön a sodrás, a gyerekek, hogy ki és 
mint most éppen azt látjuk, hogy a kiszállást igyekeznek megtenni a stég mögött lévő horgászcsónakok 
között. 
 
Fülöp Zoltán: Kérem, hogy az időre figyeljen majd, mert nagyon megy. 
 
Bejczi Károly: Komoly probléma ugye, ha beesnek a vízbe nem tudnak kijutni a partra, nagyon 
veszélyessé tud válni ez a helyzet. A negyedik kép, az a horgászcsónakok parton lévő állapotát mutatja 
be, amely gyakorlatilag, azt kell, hogy mondjam, hogy tűrhetetlen és ezen változtatni szükségeltetik. A 
második projekt, ami ugye gyakorlatilag megcélozza ezt a problémának a megoldását. A harmadik pedig 
a Felsőgödön jelentkező, a víz szerelmeseire irányuló megoldás, amely a kulturált körülmények között 
szeretnének a vízre szállni a gödi lakosok. Tehát a következő, a hatodik, ez a kép mutatja, hogy a 
Felsőgödi partszakaszon a vízen kívánni járó emberek hogyan és milyen körülmények között tudják a 
vizet megközelíteni. A hetedik kép pedig azt mutatja, hogy ez a Göd felső egész partszakasza 800 méter 
hosszú. Ezen a területen két egység működik, egy szabadstrand és egy révkikötő. Mindez a két egység 
100-100 métert vesz igénybe a 800 méterből, 600 méter van szabadon a felsőgödi partszakaszon 
kihasználatlanul. A következő kép az pedig az alsógödi partszakaszt mutatja, amely 200 méterről szól, 
és ezen a 200 méteren öt egység is működik műszaki egyetemi kikötő, révkikötő, szabadstrand, Kajak-
kenu Szakosztálynak a kikötője és a horgászcsónakok. Éppen emiatt a felsőgödi Duna-part fényévekkel, 
sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy le van maradva az alsógödihez képest, amiből általam bemutatott 
fejlesztés kilendítené Felsőgödöt. A fenti célok, tehát ezt a három célnak az elérése érdekében 
elengedhetetlennek látom, hogy egy úszómű létesítése megtörténjen Felsőgödön. Ezért ebben az év 
februárjában elkezdtem ezen a dolgon munkálkodni és a 9-es számú pdf anyag, amely önöknél is 
feltalálható. 
 
Fülöp Zoltán: Az időt tartsuk. 
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Bejczi Károly: Szponzorok bevonásával igyekeztem ezt a fejlesztést megvalósítani. Samsung, Ovit, 
Kammerer Zoltán, Generali Biztosító vezérei mind pártfogolják és támogatják ezt a fejlesztést. Az 
országos illetékes hatóságok, miszerint a Hajózási Felügyelet, a Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság és a 
Katasztrófavédelemtől mind az elvi engedélyek beszerzése megtörténik. Ezek után, ahogyan Szilágyi 
úr is elmondta, a főépítész irodán keresztül telepítési tanulmánytervet kellett és egy műszaki tervet 
kellett elkészíttetnünk. A főépítészi iroda mindezek által elfogadásra javasolja az úszóművet. Már csak 
három mondatot kérek szépen. 
 
Fülöp Zoltán: Nagyon röviden. 
 
Bejczi Károly: Tárgyalt a Városvezetési Bizottság, a Városvezetési Bizottság is elfogadta és támogatta 
mind az úszó-, mind a felsőgödi Csónakház szerződésének a hosszabbítását. Ezek után tárgyalt a 
Pénzügyi Bizottság, és ahogyan Szilágyi úr is említette, a módosítások, a tegnap előttin történt Pénzügyi 
Bizottságon kért módosítások megtörténtek, ami a legfontosabb, hogy a fejlesztés nem kerül a városnak 
pénzébe és az üzemeltetése sem. Így kérném a testületet, hogy támogassák ezt a fejlesztést. 
 
Fülöp Zoltán: Hozzászólásra valaki, egyelőre nem, akkor én a következőről tájékoztatnám a tisztelt 
képviselőket és Bejczi urat, mivelhogy ő maga is a helyzet veszélyességére hivatkozott. Egy kicsit így 
a napokban, merthogy ez nekem új volt, aztán a napokban ez előkerült és átgondoltam a dolgot, és én 
valamiért azt gondolom, hogy ha a Simiéknek az elmúlt 20 évben ez a helyzet nem jelentett veszélyt és 
ki merik engedni a gyerekeket és nem jelezték azt, hogy itt valamit tenni kéne, akkor lehet, hogy erről 
lehet azt mondani, hogy veszélyes, de én megmondom őszintén, én a Simiékben eléggé megbízok, 
hogyha ők oda merik engedni a gyerekeket, akkor ez mégsem lehet annyira életveszélyes. Úgyhogy 
tájékozódtunk a kajak szakosztálynál, akik meglehetősen hasonlóképpen gondolkodtak arról, hogy 
lehet, hogy nem annyira a legszebb az, hogy ott vannak azok a horgászladikok, mert a horgászladik az 
ritkán szép, de úgy egyébként ez a gyerekekre nézve semmilyen különösebb veszélyt nem jelent, az 
elmúlt 25 évben sérülés sem volt ebből, nemhogy komolyabb baleset. Úgyhogy a kajak szakosztály az 
én tudomásom szerint nem tudta megerősíteni, hogy az az alapvetés, hogy itt mekkora balesetveszélyt 
kell elhárítani, ez egy aktuális probléma lenne. A másik, hogy én ezt személyesen is jeleztem, erről 
fogalmam nincsen, hogy akinek Alsógödön van horgászcsónakja, horgászladikja, az szeretne-e átmenni 
Felsőgödre vagy nem. Ezt nem tudom, azt tudom, hogy a horgászcsónakokkal foglalkozni kell, azok 
maguktól nem maradnak ott. Tehát kis víz, nagy víz, jobbra kell tenni, balra kell tenni. Ez nyilván egy 
bizalmi kérdés is a horgászok részéről, hogy valaki foglalkozik a hajójukkal vagy nem. Úgyhogy én 
igazából azt látom, hogy számomra néhány alapvető kérdés nem igazolódott vissza. Andrejka 
Zombornak megadom a szót. 
 
Andrejka Zombor: Én is azt gondolom, hogy az alsógödi állapotok szempontjából mérvadó és 
figyelembe lehet venni, amit a szakosztálynak a vezetői mondanak. Ettől függetlenül az én véleményem 
az, hogy a felsőgödi Duna-partnál is egy ilyen jellegű beruházás az pozitív hatású. Már csak azért is, 
mert ott is vannak vízre járó emberek, nyilván nem versenysportolók, de én azt gondolom, hogy a hobbi, 
illetve tömegsport, vízi tömegsportnak a fejlődésében egy nagy mérföldkő lehet az, hogyha kulturált 
módon tudnának vízre szállni, tekintve egyébként azt, hogy a felsőgödi Csónakházban is jó pár bérlő 
van, aki lehet, hogy jobban használná a hajóját, de mindenesetre lenne lehetősége rá, hogy ne szügyig 
kelljen pláne a hideg időszakba belemászni a vízbe. Praktikus okokból, tehát ezek a neoprén csizmák is 
nem megoldások, illetve, hogyha gumicsizmával kombinálja, akkor ezt egy térdelős kenuba 
gyakorlatilag lehetetlenség levenni, amikor az ember elindul evezni. Azt gondolom, hogy ez 
mindenféleképpen egy pozitív változás lenne a felsőgödi Duna-partnak. Itt még amíg létezett a VKB, 
addig volt egy pár aggályunk. Én úgy gondolom, hogy azokra az aggályokra került válasz, illetve utána 
már csak pénzügyi szempontból, pénzügyi és jogi szempontból kellett ezt az ügyet tisztázni. Ha a 
Pénzügyi és Jogi Bizottság azt mondja, hogy az aggályok vagy a problémák vagy a garanciaigények 
kielégítésre kerültek, én akkor azt gondolom, hogy ez tényleg csak javíthat a felsőgödi Duna-partnak a 
szolgáltatásában, minőségében. Aztán hogy a horgászok ezt hogyan fogják lereagálni, ezt majd 
szerintem a gyakorlat meg fogja mutatni. 
 
Fülöp Zoltán: Szilágyi Lászlónak megadom a szót. 
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Szilágyi László: Abszolút egyetértek Zomborral. Ezt is olyan fura kimondani. Abszolút azt gondolom, 
hogy a felsőgödi úszómű tekintetében a város csak nyerne ezzel a projekttel. Már csak azért is, mert a 
Duna az mindenkié, nemcsak a gödieké, hanem az egész országé. És bárki, aki ide akar jönni, akkor 
most Felsőgödön nehezebben tud vízre szállni. Ebből a szempontból én mindenféleképpen támogatni 
tudom, hiszen a gödi önkormányzatnak ez egy forintjába nem kerül egyébként ez az úszómű. Nekünk 
csak elvi engedélyt kell adni ahhoz, hogy ez az úszómű, ez ott legyen. A másik fele, ami részben az 
önkormányzatot érinti, az a Csónakház szempontjából. Ez most is egy létező szerződés, viszont az idén 
lejár a szerződése. A Pénzügyi Bizottságon már többször szintén megjárta. Mindig előkerültek, hétfőn 
is előkerültek olyan dolgok, amiket később jeleztem is az elején, Kondorosi Mátyás beépítette a 
szerződésbe, így az én részemre abszolút támogatni tudom az erőterjesztéses javaslatot. 
 
Fülöp Zoltán: Lőrincz Lászlónak megadom a szót. 
 
Lőrincz László: Két kérdés lenne. Az egyik az, hogy ha ez az úszómű bekerül, akkor milyen feltételekkel 
lehet beszállásra használni. Tehát, hogy ezt ingyenesen használhatja, aki szeretné. Illetve ugye, a 
kikötési feltételek. Ugye most arról beszélünk, hogy milyen lehetőséget biztosítunk, hogyha ez mondjuk 
olyan árba kerül a gödi lakosoknak, akkor nem biztos, hogy túl nagy lehetőséget biztosít. Illetve a 
Csónakház szerződéssel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy most olvastam a szerződést, 10 éves 
időtartam van beleírva. Ezt én egy kicsit sokallom, azt hiszem az előző szerződés is talán egy éves volt. 
Tehát ott javasolnám, hogy 1 éves időtartamra kössük meg a szerződést és utána, ha tud, a város eddig 
is Bejczi úrral nagyon jól együtt tudott működni. Ha ez az együttműködés továbbra is így marad, akkor 
biztos vagyok benne, hogy a Képviselő-testületnek nem lesz semmi ellenvetése, hogy folytatódjon ez 
az együttműködés. Úgyhogy ez a két észrevételem lenne. 
 
Fülöp Zoltán: Markó úrnak megadom a szót. 
 
Markó József: Nem pont ehhez kapcsolódik, de elmondanám az előző hozzászólásomhoz fűzve, hogy 
szintén sok-sok hónapja kértem, avagy nyolc, hogy a város vezetése számoljon be a folyó peres ügyek 
állásáról. Jöjjenek ide az ügyvédek, mondják el, milyen ügyek vannak, hogy állnak, amennyiben most 
értesültünk, hogy mennyit kell fizetni. Ugye a homokos, leomlott, 45 milliót én 100 fölött számoltam, 
tehát végül is azt kell mondanom, hogy ez nem alakult pénzügyileg nagyon megterhelően, de nem 
kapunk ilyen beszámolót. Az egyik ilyen fontos per, a Duna Csárda ügye. A Duna Csárdát emberi 
számítás szerint és ha van igazság a Földön, 2022 táján a városnak meg kell kapnia egy forintos díjfizetés 
ellenében, amit a jelenlegi tulajdonos minden eszközzel akadályozni fog, akadályozza 10 éve. Ami a 
szerződésben neki jó volt, az érvényes, ami nekünk volt jó, az mind érvénytelen. Ilyen az alapállapot, 
pereskedünk sok éve, de egy éve egy büdös szót nem hallottam arról, hogy hogy áll ez a per, mi történik. 
Van-e változás a stratégiában? Állítólag van. Megszüntettük azt a kiszámlázást, amit kiszámláztunk 
havonta egymillió forintot a terület használatáért, állítólag más a koncepció, mondta nekem Garabon 
Sándor, de szeretnék hivatalos álláspontot látni itt. A következő ehhez kapcsolódik, hogy a Csónakház 
is ennek az objektumnak a része. Amikor a Duna Csárda tulajdonviszonya számunkra kedvezően eldől, 
akkor a mögötte levő csónakház elég gyenge épület, és a miénk és az egész komplexum egyben 
kezelhető lesz. Tehát ezért nem szabad nagyon hosszú távra lekötni ott bármilyen bérlőt, aki aztán utána 
nehezen mozdítható. Ugyanez az úszómű kérdése, ahol még eddig ilyenhez fogtunk amikor 
közterületben valamilyen magánszemély, magánérdekből szponzorokkal fölvértezve pénzt tett bele, 
utána azoktól szabadulni nem lehet. Akkor se, hogyha a városnak szüksége lenne a partszakaszra, ki 
tudja pár év múlva, mi lesz. Tehát olyan szerződéseket kötni, amik örökös felhatalmazást adnak 
mondjuk egy úszómű üzemelésére, ez elhibázott. 20-30 évek, mindig elszaladnak, szoktam mondani, 
jegyző úr hiszen már 30 éve itt van lassan, tehát ez semmiség is. Ugyanakkor egy ilyen, teljesen 
megváltoznak a körülmények. De, ha ott van valaki, az alsógödi úszómű, mivel küzdöttünk tíz évet, 
mert ő maga megunta, kiöregedett a játékból, de nem boldogultunk vele. Nem tudtuk megoldani. 
Lehetetlen volt. Ott kifog kötni mindenki, aki arra jár, akármekkora hajó lesz. Még a mit tudom én, még 
az Elizabeth II. is kifog ott kötni. Ha éppen az jön el. És nem tudsz majd mit csinálni. Nem lesz, aki 
odamenjen, a vízi rendőrség nem foglalkozik vele. A tulajdonosoknak ez pénzt jelent majd persze, akik 
ott ebben részt vesznek, azok már nem fognak különösebben ágálni ellene. Tehát egy csomó probléma 
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lesz ebből. Tehát nagyon meg kell szabályozni azt, hogy ezt el lehessen fogadni, hogy a biztosíték a 
városnak meglegyen. Ha szüksége van a partszakaszra bármiért, akkor ezt meg tudja valósítani. Mert 
ott készül egy pár milliós úszómű és egy örökös jog kerül oda valakinek a kezébe. Az a pár millió nem 
olyan tétel, de még arra sem lesz módod, hogy megvedd vagy valamit csinálj, mert hát ott a joga, 
megkapta az engedélyeket, onnan az embert ki nem mozdítja többet. És a Duna mindenkié, ugye 
elméletileg, de azért inkább a gödieké. Tehát nekem nem feltétlenül kell ide, hogy mondjuk egy 
valamilyen jacht vagy bármilyen nagyobb motoros hajó akárhonnan is kikössön, és azért megy, ami a 
8000 köbcenti reggel, éjjel, bármikor. Mert az van, hogy éjjel is bármikor. Jól érzi magát, ott a csárda, 
ott a másik, ott van a Gátőrház, elvonulsz reggel 4-ig, aztán megy tovább. Tehát ezt nagyon meg kell 
fontolni. Nem akarom ezt teljesen elutasítani, de kicsit fontolgassuk ezt, hogy milyen 
következményekkel jár később a ránk vagy az utódainkra. És a Duna Csárdáról is szeretném látni, hogy 
mi a jogi helyzet. Miénk lesz vagy nem lesz a miénk? 
 
Fülöp Zoltán: Andrejka Zombornak megadom a szót. 
 
Andrejka Zombor: Lehet, hogy az előterjesztő célszerűbb lett volna, hogyha reagál, de igazából nekem 
csak az a kicsit olyan dejavu érzésem van, mert ezek, amit a Markó úr, meg Lőrincz képviselő úr is így 
felvetett, ezeken már túl voltunk. Tehát ezek voltak azok az aggályok, de még a VKB-ban, amikre aztán 
végül is a szerződésben, ha jól emlékszem, már a végleges formában benne van a garancia is és 
kötbérezés. Tehát gyakorlatilag ilyen szempontból nincsen kockázata az úszómű és kapcsoltan a 
Csónakház szerződésnek. Mi volt még? A jogi ügyek. Most ezt nem tudom, ezt lehet, hogy a jegyző úr 
kéne, hogy mondja, hogy amikor a jogi, tehát a jegyzői kabinetnek, a két plusz munkaerőnek a 
felvételéről beszélgettünk, még valamikor nyáron, lehet, hogy ezek segítettek volna ilyen jogi 
folyamatban lévő jogügyeknek a naprakészebbre tételében, de ezt nyilván én nem tudom. És akkor 
kíváncsi lennék egyébként az előterjesztőnek a hozzászólásához, a felvetésekhez. 
 
Markó József: Más példa, de a példa kedvéért mondom. Szakácskertben vendéglőépítés, villaépítés. Jött 
egy vállalkozó, azt mondta, betesz 200 milliót, de természetesen legyen az ő nevén az ingatlan, mert 
akkor kap rá bankhitelt. Ez volt a Duna Csárdánál is a játék. Azért kellett a nevére írni a Duna 
csárdásnak, mert arra kapott bankhitelt. Így került az ő nevére. A mi házunk egyébként. Még azt is 
előírtuk, hogy milyen téglából legyen meg, hogy milyen színű legyen az ablak. És mondom, mondja az 
ember, hogy hát akkor ő már 200 milliót befektet. Mondom, rendben van, de milyen garanciát kapunk, 
hogy visszakapjuk 25 év múlva az épületet. Szerződés. Minden benne lesz és minden garancia benne 
van, hogy természetesen 25 év múlva megkapjátok az épületet. És ott volt vele egy idős ügyvéd, és hát 
odaszól ez a jól szituált úriember, hát Ferikém, milyen garanciát tudunk még adni a polgármester úrnak, 
hogy övék lesz az épület? És azt mondta a Ferikém, ide figyelj, semmi ilyet nem tudunk adni. Adhatunk 
mi bármit, hogy te utána nagyon őszinte ember vagy. Hogy utánad ki jön, ki lesz a tulajdonos? Kinek 
lesz a tulajdonában? Mire fog emlékezni? Ki ül majd itt, teljesen kilátástalan, tehát az is elveszik, amit 
odaadtál, soha vissza nem kapod. Még ha benne is van a szerződésben, mert természetesen az új 
tulajdonos, legyen az bárki, egyből azt kezdi keresni vagy majd az örökös - hogy hogy lehet ebből 
kibújni. Ez az első gondolata. Van egy szerződés, hogy lehetne ebből kibújni. De, ez csak magyar 
tulajdonság, ez máshol nincs így, de ez így működik, ez a valóság. Tehát úgy ki kell kötni mindent, hogy 
ne legyen belőle hátrányunk. 
 
Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen Szilágyi Lászlónak megadom a szót. 
 
Szilágyi László: Igyekszem mindre válaszolni, akkor mennék időrendi sorrendbe vissza. Az első 
határozat az úgy szól, hogy az úszómű elhelyezését támogatja. Ez egy kicsit teljesen más történet, mert 
itt nem arról van szó, hogy itt egy épület van és ezt mi átadjuk vagy ezt bérelni, mert mondjuk a 
Csónakház esetében már ott egy bérleti szerződés van. A Duna az nem a mi tulajdonunk, mint Göd 
városé. Tehát nekünk, mi csak támogatni tudjuk azt, hogy ez az egész projekt megvalósult, de ezt nem 
anyagilag tesszük, hanem ha jól tudom, akkor ugye a vízművek vagy nem is tudom, bocsánat, a 
Dunamenti Ipoly? Ők adják meg azt az engedélyt, velük lehet bármilyen szerződést kötnie majd a 
projektgazdának. Zomborra válaszolva. Ő már részben kivette egyébként, és azért jelentkeztem is be, 
hogy részben válaszoljak, részben meg azért, de aztán már láttam, hogy Hlavács Judit is szót kér. Ott 
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pont azt szerettem volna elmondani, hogy amikor rögtön megkerestek ezzel a projekttel kapcsolatban, 
az elsők között Juditot felhívtam és megkérdeztem, hogy a VKB-n hogy történtek, mik voltak a dolgok, 
el is mondta nekem, hogy mikre figyeljek, mik voltak a kérések, hogy mentek a folyamatok. Ezek szépen 
be is épültek egyébként minden kérésre. Tehát még a hétfői Pénzügyi Bizottságon is, ami elhangzott, 
azok beépültek a szerződésbe. Én azt gondolom, hogy az megfelelő garanciát jelent, hogy 200 ezer 
forintos kötbért kell fizetnie, hogyha nem a megállapodás szerint járna el az üzemeltető ebben a 
történetben, és az szerintem egy nagyon nagyon szép gesztus, hogy maga a bérleti szerződés 
vonatkozását is a Csónakházra felajánlotta, pont azért, hogy egyfajta plusz biztosíték legyen, hogy azt 
bármikor fel tudjuk mondani a Csónakház tekintetében, és ha belegondolunk, ez az egész projekt csak 
egyként kezelhető. Tehát nincs értelme igazából valakinek egy úszóműre, hogyha a Csónakházat nem 
tudja üzemeltetni. Én akkor arra válaszolnék még, hogy én úgy tudom, de ezt nem jogásztól kérdeztem 
meg, hogy 10 LE alatt lehet csak ilyen úszómű tekintetében kikötni, tehát mint ahogy a közutakon is a 
KRESZ-t be kell tartani, a szabályokat itt is. Tehát a vízirendőrség is, hogyha meglátja, hogy az adott 
szakaszon egy úszóműnél nagyobb legyen, akár egy utasszállító hajó kikötne, akkor az természetesen 
jogszabálysértő és a tulajdonosát büntetné meg ebben a történetben. 
 
Bejczi Károly: Fülöp úr, szeretnék szót kérni. 
 
Fülöp Zoltán: Egy pillanat türelmet. Hlavács Juditnak megadom a szót. 
 
Hlavács Judit: Szilágyi képviselőtársam is utalt rá, ezzel az egész projekttel iszonyú régóta 
foglalkozunk. Ugye eleinte a VKB-ban ugyanezek az aggályok fölmerültek, megpróbáltuk 
körülbástyázni jogilag amennyire tudtuk, eljutottunk valameddig, aztán a VKB meg is szűnt, de 
egyébként is úgy éreztük, hogy amit városfejlesztésileg hozzá tudtunk tenni, ezt mi hozzátettük és így 
került át a pénzügyi jogi bizottság védőszárnyai alá, hogy úgy mondjam. Beszéltünk erről többször is 
Szilágyi képviselőtársammal azt gondolom, hogy bár nekem is ugyanannyi kétségem volt, mint amennyi 
Markó úrnak vagy akárkinek, és abban én se látok garanciát, hogy az alsógödi halászcsónakok 
átköltöznek. Sem azt nem látom, hogy ez tényleg annyira életveszélyes lenne, bár nekem mondták ott a 
csónakházban, hogy kétségtelenül sokkal több halászcsónak van ott, mint régebben. De hogy 
felbontható a csónakházas szerződés rendes felmondással három hónap alatt, össze van kötve a 
csónakház és a szerződése ennek az úszóműnek az üzemeltetésével. Az úszómű üzemeltetésére egy 
külön együttműködési megállapodás született, amiben azt kell, hogy mondjam, tulajdonképpen minden 
kétséges pont, ami egyáltalán fölmerült, az valamilyen módon rendeződött. Ezt még nem említette senki, 
de az egész projekt legelején pont a legérintettebb környékben lakók körében felmérést is készítettem. 
Tehát nekem is voltak kétségeim, sok, menet közben, aztán egyes kétségek elmúltak, újabbak merültek 
föl. Én azt látom, hogy a mostanára összehozott jogi szövegek körbeveszi ezzel az önkormányzat 
érdekeit, amennyire ez egyáltalán lehetséges. 
 
Fülöp Zoltán: További hozzászólást nem látok. Egy pillanat, mert itt látok egy módosított előterjesztést. 
 
Szilágyi László: Szerződések vannak, mert ugye a Pénzügyi Bizottságban voltak ugye megállapítások, 
hogy a szerződésben legyenek módosítások. Őszinte leszek, most nem emlékszem pontosan arra, hogy 
egy-két dologra mit kellett módosítani. És akkor mindjárt Károly el fogja mondani. És ezeket a 
szerződéseket Kondorosi Mátyás még hétfőn megcsinálta és ez került ugye az eredetiben szereplő 
szerződések helyett, ezek a Pénzügyi Bizottságon aggályként felmerültek rá a válasz. 
 
Fülöp Zoltán: Lőrincz Lászlónak megadom a szót. 
 
Lőrincz László: Csak közben, hogy olvasgatom, még így felmerült, én továbbra se értem, hogy itt - nem 
vagyok jogász és nem is akarok az lenni -, hogy 10 éves határozott időtartamra kötünk egy szerződést, 
de 90 napos indoklás nélküli felmondással felmondhatok. Kérdezem itt a jogászokat, hogy ennek mi 
értelme van? Indoklás nélkül. Legalábbis amit én olvasok, nem tudom. Indoklás nélkül, 90 napos 
felmondási idővel megszüntetheti. 
 
Fülöp Zoltán: Igen. 5.2. pont. 



1282 

 
Lőrincz László: Tehát én az 5.1-et, meg az 5.2-t azt teljesen ellentmondásosnak érzem, minek 10 éves 
határozott időtartamra kötni egy szerződést, ha azt indoklás nélkül 90 nappal felmondhatom. Most itt a 
jogászokhoz teszem fel ezt a költői kérdést. 
 
Fülöp Zoltán: Annyi kiegészítés van, hogy az 5.1-es pont az bérleti jog, viszont 2021. november 1-től 
kezdődően 10 éves határozott időtartamra 2030. november 30-ig jön létre. Ez az 5.1-es és erre jön az 
5.2-es, hogy bármelyik fél rendes felmondással indoklás nélkül. 
 
Lőrincz László: Illetve még egy egyszerű kérdésem lenne, ha mint egy átlag gödi polgár lemegyek a 
csomagtartón leviszem a kenumat, akkor itt ezen a stégen, ezen minden további nélkül betehetem a 
kenut majd és utamra tudok indulni. A lakosságot ez fogja a leginkább érdekelni, hogy ez az opció 
fennáll-e nekik? Ez lenne még a kérdésem. 
 
Fülöp Zoltán: Jegyző úrnak megadom a szót. 
 
dr. Szinay József: Még Bejczi úr előtt, itt az alpolgármester úr által föltett kérdése.  A 10 éves időtartam 
nyilván nem jogi kérdés, hogy 10 vagy 2 vagy 27. Nyilván a 10 év azért került bele a szerződésbe, mert 
nyilván van egy invesztíció, aminek valamilyen szinten meg kell térülnie a beruházónak, gondolom. A 
90 napos felmondási idő pedig azért a Markó által felvetett, hogyha úgy alakul az önkormányzat élete, 
hogy valamilyen szinten, valamikor a közeljövőben 1-2 év vagy akár 10 éven belül szüksége van erre a 
partszakaszra, akkor nyilván 90 napon belül felmondással élhet, ami végeredményben különös, 
ugyanakkor, hogy ha mindkét fél elfogadja, akkor szerződési peremfeltétellé válik, így hát akkor 90 
napon belül lehet érvényesíteni ezeket a jogosítványokat indokolás nélkül. 
 
Fülöp Zoltán: Én is azt gondolom, hogy ez itt, érdemi magyarázat nem hangzott el, főleg azért, mert a 
Csónakház tekintetében, invesztícióról én nem tudok. Értem, de ez a 10 év, de felmondható, ez a 
Csónakház tekintetében merült fel, tehát itt semmilyen efféle dolgot nem igazán látok. Egyébként a 
Csónakház és az úszómű összefüggését én pont nem értem, mert a Csónakházhoz közeli sólyapálya, 
meg a Kék Duna sólyapályája között nagyjából félúton van ez az úszómű, pont elegendő távolságra 
ahhoz, hogy egyikből se lehessen kényelmesen használni az én meglátásom szerint. Úgyhogy én 
változatlanul nem értem ennek a dolognak a koncepcióját, de nyilván van, aki érti. Markó úrnak 
megadom a szót. 
 
Markó József: Pintér úr nincs itt, és ő járt lent a parton, és ezt írja - lehet, hogy csak nekem írta vagy 
másnak is -, hogy a Bocskai utcától legalább 200 méteres távolság betartását várná el. A 4.1 pontban 
100 méter van csak, merthogy a szabadstrandhoz nagyon közel lenne ez a 100 méterre lévő, egyébként 
maga az úszómű, de oda rá kell közlekedni a megfelelő eszközökkel, amik azért több helyet igényelnek. 
Tehát ő 200 métert javasol, amennyiben elfogadnánk a tervezetet, akkor a Bocskai utcától északra 200 
méteren belül ne legyen az úszómű, utána legyen. Nem tudom, hogy elfogadható-e, nem láttam a 
helyszínt ilyen szemmel, de ez meg már majdnem a Kék Dunának lesz a csónakházánál. 
 
Fülöp Zoltán: Ez a kettő között pont középen. 
 
Markó József: A kétszáz méter? 
 
Fülöp Zoltán: Igen, és hozzáteszem, hogy ez így jó, hogyha itt kiszúrtad, elnézést, hogy közbe vágtam. 
A 4.1. pont az arról szól, hogy úszómű nem akadályozhatja a felsőgödi szabadstrand működését. 
Természetes fürdői határtól, Bocskai utcától legalább 100 méter távolságra északi irányban kell 
elhelyezni. Ez nagyjából egészében a rév. Ugye a korábbi bejáráskor és korábbi megbeszéléskor nem a 
strand, hanem a rév volt támpont, hogy a révtől a rév működéséhez biztonságos távolságra kell 
elhelyezni. Tehát ilyen szempontból én is változatlanul nem látom át ezt a konstrukciót, én nem tudom 
támogatni. 
 
(Jegyzőkönyvvezető-váltás: Muhi Adrienn) 
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Fülöp Zoltán: Bejczi úrnak kettő percben megadom a szót. 
 
Bejczi Károly: Köszönöm, alpolgármester úr. Lőrincz alpolgármester úrnak a felvetésére szeretnék 
válaszolni, hogy ki és mennyire használhatja ezt az úszóművet. Bárki és ingyenesen használhatja, aki 
kézi hajtású vízi járművel szeretné a vizet járni, azaz kajak, kenu, egyebek, satöbbi, satöbbi. Tehát 
ingyen és bérmentve. A garancia vállalások azok, ahogyan Hlavács képviselőasszony is ezt elmondta, 
hogy nagyon komolyak és nagyon megfontoltak voltak, nem véletlenül van ide beépítve a 200 ezer 
forintos büntetési szankció. Nem véletlenül van összemosva a felsőgödi Csónakház bérleti 
szerződésével kapcsolatosan, hiszen ahogy már ez elhangzott, a kettő együtt tud csak teljes mértékben 
kiteljesülve működni. Az egy éves szerződéshosszabbítást a csónakházra szólóan azért nem tudom 
elfogadni, mert mindig is ötéves szerződések voltak. A legutóbbi egyéves, az csak azért történt, mert 
ugye akkor történtek az önkormányzati választások alkalmával a változások és Balogh Csaba, jelen 
polgármester úr nem kívánta hosszabb időre, mint egy évre meghosszabbítani a csónakházat, hiszen 
nem volt még abban az időben, amikor ez téma volt, teljes mértékben e témában kellően informálva. A 
Markó úrnak szeretnék válaszolni, miszerint tudniuk kell, hogy igen, a terület az állami tulajdon, és nem 
Göd városé. A garanciavállalásokkal kapcsolatosan, itt még a 200 ezer forint és a csónakházzal, a 
csónakházon felül, itt még ha és amennyiben mi meg kívánnánk szüntetni a mi általunk történő 
üzemeltetését az úszóművekkel kapcsolatosan, a megállapodási együttműködésben benne van, hogy a 
Göd városának elővásárlási joga, akár bérleti, bérleti vásárlási joga... Ennyi lett volna a hozzászólásom. 
Nagyon fontos lenne, hogy ezek a felvetett problémák benne vannak a szerződésekben, 
megállapodásokban, és mind megnyugtatóan lettek orvosolva. Köszönöm szépen. Engedje meg, 
köszönöm. Még egy... 
 
Fülöp Zoltán: Sajnálom, tartsuk az időt, jó? További képviselői hozzászólást nem látok, úgyhogy kérem, 
hogy döntsünk a javaslatról. Bocsánat egy pillanat. álljunk meg, álljunk meg! Ugye két javaslat van, az 
egyikhez szóbeli módosító érkezett. Lőrinc képviselő úr, alpolgármester úr jelezte, hogy a 10 éves 
időtartamot egy évesre kívánja módosítani. Úgyhogy azt javasolnám, hogy a két határozati javaslatról 
külön-külön szavazzunk. Az előterjesztésben, sorrendben, előbb van a… Az úszómű van előbb? 
 
Bejczi Károly: Engedje meg, hogy én is módosító javaslattal éljek. 
 
Fülöp Zoltán: 582, megvan. Tehát most megnéztük még egyszer a határozati javaslatot. A határozati 
javaslatban, amikor a képviselő tájékoztatására még egyszer összefoglalom a határozati javaslatot. A 
határozati javaslat első pontja, hogy az úszómű elhelyezését támogatja. Második pontja, hogy a telepítési 
tanulmánytervet elfogadja, harmadik pont, hogy az együttműködési megállapodást elfogadja, a 
negyedik pont a bérleti szerződést elfogadja. Gondolom, ez vonatkozik a csónakházra, és az ötödik pont 
pedig egy megállapodást elfogadni, ami nem tudom, micsoda. 
 
Bejczi Károly: Fülöp úr, az utolsó határozati javaslati pont az a megállapodás, amely a csónakház jelen 
szerződését felbontja, és születne helyette egy új szerződés. 
 
Fülöp Zoltán: Nagy tisztelettel én megmondom, teljes mértékben elvesztettem a fonalat és jegyző urat 
vagyok kénytelen kérdezni. Itt az szerepel, hogy felek rögzítik, hogy közöttük az egy pontban 
meghatározott ingatlan, ingatlan részére határozott idejű bérleti szerződés jött létre. A határozott idejű 
bérleti szerződés és a 90 napos felmondás az nekem egyszerűen nem áll össze. Jó, én egy 10 perc 
olvasási szünetet rendelek el, mert ez kibogozhatatlan számomra. Köszönöm szépen. … Bocsánat, itt 
közben nagyjából konszenzust kezd kialakulni, hogy ennek a napirendnek a tárgyalását napoljuk el.  
 
Fülöp Zoltán: Akkor tisztelt képviselőtársak, sikerült kibogozni a dolgot. Folytatjuk az ülést. Azt sikerült 
kideríteni, hogy nem tudjuk kideríteni a megfejtést. Úgyhogy azt javaslom, hogy a kérdés tárgyalását 
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12-ei ülésünkre napoljuk el. Megpróbáljuk a 12-ei ülésen ezeket a kérdéseket már nem újra elővenni, 
hanem csak a felmerülő kérdéseket. Kérem, aki egyetért az elnapolással, az igennel szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 6 „igen”, 1 „nem” és 2 „tartózkodik” szavazati arány mellett a napirendi pont 
elnapolása mellett döntött.  
 
Fülöp Zoltán: Most 10 perc szünetet tartunk. 
 
Szünet. 
 
Fülöp Zoltán: Jelen pillanatban Szilágyi és Andrejka képviselő úr nincsenek a teremben, de heten 
megvagyunk, határozott képesek, folytathatjuk az ülést.  
 
Fülöp Zoltán: Következő napirendi pontunk, Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szerződései 
címmel. Előterjesztő polgármester úr lenne. Kérdezem a jegyző urat, hogy hivatal részéről …? 
 
24) Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szerződései 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
 
Jakab Júlia: Elnézést, csak keresünk gyorsan egy előterjesztést hozzá, mert ugye ez két héttel ezelőtt 
készült, és most épp a jegyzői megbeszélésről érkeztem, de amit elsőre el tudok mondani, hogy a 
veszélyes hulladék begyűjtés… 
 
Szilágyi László képviselő megérkezik az ülésterembe.  
 
Jakab Júlia: Megtörtént lakossági beszállítással szeptember 19-én és 20-án, és az erre való szerződést 
szeretnénk, hogyha jóváhagyná a Képviselő-testület és felhatalmazná a polgármestert, hogy alá tudja 
írni. Ez az előterjesztésnek a szerződéskötés szükséges, annál a pontjánál volt, és akkor itt is maradnék. 
Az őszi önkormányzati zöldhulladék gyűjtési akció szintén szerződéskötést kíván. Valószínűleg ismert 
mindenki előtt, hogy körülbelül három hétig az önkormányzat minden ősszel akciót hirdet a lakosság 
részére, ahol két módon gyűjti be az őszi lombot. Az egyik az, hogy kinyitja a lakosság számára hat 
alkalommal a lerakót és oda mindenki a saját járművével beszállíthat, a másik pedig igényelni kell az 
elszállítást a Nonprofit Kft.-től, és előzetes regisztráció és befizetés után kerül elszállításra a házak elől, 
akinek nincs olyan gépjárműve, hogy alkalmas lenne rá. Ez az elszállítás nem ingyenes. Ez eddig 100 
Ft/zsák árral jött ki, azonban az idei évben, ahogy emelkedtek a költségek, a jelenlegi kalkuláció szerint 
146 egész valahány tized forint, ezt nem tudom, tehát körülbelül 150 forint. És itt kellene döntést hoznia 
a Képviselő-testületnek, hogy ezt az összeget a lakóktól átvállalja-e vagy sem. Tehát eddig 50%-ot 
vállalt át a Képviselő-testület a lakók költségeiből. Itt az megfontolandó, hogy nagyon sok zsákról van 
szó, tehát gyakorlatilag minden egyes embernek be kell menni és kifizetni. Nincs még arra módszer, 
hogy átutalással valaki az 50 forintokat, vagy most már a 75 forintokat ki tudja fizetni, és ezért az a 
javaslat született, hogy az önkormányzat vállalja át a teljes összeget, amire máris mondom, hogy becsült 
1,9 millió forintot számoltunk a tavalyi elszállított zsákok alapján. Azért gondolom, hogy ez nem haladja 
meg az idei év ezt az összeget, mert sok zöld most elszállításra kerül azáltal, hogy összegyűjtjük a 
kárelhárítási zöld hulladékot. Ez lett volna a két szerződéskötési és gyorsan a szerződésmódosításra 
térnék át. Tavaszi önkormányzati zöldhulladék elszámolásnál az ártalmatlanítási díj növekedése miatt a 
szerződés szerint jár, a bruttó 27 ezer forint/tonnára kellene megemelni. Ebben benne van a szállítási 
költség is. És itt a volt zöldhulladék akcióból 101,66 tonna zöldhulladék elszámolása maradt el. Ennek 
a bruttó értéke 2,7 millió forint. Erre is kérjük a Képviselő-testületet, hogy adjon felhatalmazást a 
polgármesternek erre a szerződésmódosításra, illetve a közterületről beszállított zöld hulladéknál is pont 
ugyanemiatt a módosítás miatt, hogy emelkedett a zöldhulladék ártalmatlanítási díja, kérjük, hogy 
emeljék meg a zsák árakat 250 forintról 400 forintra, illetve a köbméteres zöldhulladék ártalmatlanítását 
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4000 forintról 5500 forintra. A harmadik, ami szerződésmódosítást igényel, a Képviselő-testület döntése 
alapján 19 darab új köztéri edény került kihelyezésre, és ennek az ürítése az augusztustól decemberig 
terjedő időszakra 322 821 forint, ami meghaladja a kétszázezret. Az előterjesztés végén, amiket most 
elmondtam, négy határozati javaslatban olvasható, mindegyiket a tisztelt Képviselő-testület döntése 
alapján vagy elfogadja, vagy módosítja. Ehhez kérném a hozzászólásokat. 
 
Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak megadom a szót. 
 
Hlavács Judit: Nekem több problémám van ezzel a terjesztéssel. A legalapvetőbb az az, hogy az indoklás 
az a zöldhulladék ártalmatlanítási díj növekedéséről szól és semmiféle alátámasztása nincsen, tehát nem 
látom, hogy eddig mennyiért vették át tonnánként a Hulladékgazdálkodási Kft-től, és ezen túl mennyi 
lesz. Azt kell, hogy mondjam, hogy például a zsákos esetén 250-ről 400-ra az egy nagyon durva 
áremelés, ez nem 10-20-30 százalék, hanem majdnem a duplája, hogy ennek mi az indoklása? Nyilván 
meg lehet indokolni, és én el tudom képzelni azt, hogy miért ennyi. De hát azért derüljön már ki, amikor 
van egy élő szerződésünk és módosítani szeretné a Hulladékgazdálkodási Kft., hogy mégis mire 
alapozza ezt a brutális emelést. Nem tudom támogatni az ingyenes zöldhulladék elszállítást elvi alapon. 
Mégpedig azért, mert ezzel egyáltalán nem ösztönözzük se a komposztálást, se semmit, ami azt 
gondolom, hogy alapvető lenne a város szempontjából. Ha már itt mindenféle nyilatkozatokat fogadtunk 
el a legelső testületi ülésünkön, akkor pláne. A másik pedig egy igazságossági szempont, amiben Markó 
úrral értünk egyet mindig 100%-ig, hogyha a város ingyen elviszi a zöldhulladékot, akkor azt végső 
soron azoknak kell fizetni, akiknek vagy nincs kertjük, vagy maguk megoldják azt, hogy komposztálnak, 
vagy bármi egyéb módon helyben kezelik a saját hulladékukat. Úgyhogy alapvetően ez a két dolog az, 
ami a legsúlyosabb, és van egy olyan kérdésem is, hogyha az az indok, hogy ne kelljen sorban állni, 
akkor miért nem lehet kidolgozni másmilyen módokat a befizetésre? Akár azt, hogy egy megfelelő 
zsákot vásárolni a gazdaboltokban. Valamekkora összegért akár azt, hogy befizetjük csekken, akár azt, 
hogy kiszámlázza a cég azoknak, akikkel van hulladékgazdálkodási szerződése, akár elektronikusan át 
lehetne utalni ezt a pénzt valamilyen megjegyzéssel körítve. 2020-ban vagyunk, de nehogy már egy 
Hulladékgazdálkodási Kft. egyetlen módozatát a pénzbeszedésnek abban találja meg, hogy az emberek 
sorban állnak a Kisfaludy utcában. 
 
Fülöp Zoltán: Én hosszabban nem fogok hozzászólni, mert most az az eset állt elő, amikor Hlavács 
Judittal mindenben egyetértek. Vagy ő velünk. Szilágyi képviselő úrnak megadom a szót.  
 
Szilágyi László: Hát igen, most engem meg a Fülöp előzött be ilyen szempontból. Én is ezt akartam 
mondani, de nekem most ez jobban tetszett. Judit ért velünk egyet inkább. Abszolút, és talán emiatt azt 
gondolom, hogy inkább arról kéne beszélnünk, hogy az előterjesztés az úgy jöjjön vissza, hogy mit 
szeretnénk beletenni és ténylegesen átgondolni azt, hogy a jövőben, amiket Judit elmondott, azokat 
hogyan tudnánk akár 2021-ben bevezetni, és azért mégiscsak egy kertváros vagyunk. Gondoljunk a 
jövőre és a kertre. 
 
Fülöp Zoltán: Én azt javasolnám, hogy a részben a Hlavács Judit által említett alátámasztásokat 
mindenképpen be kellene mutatni az előterjesztésben. A másik az, hogy én személyesen megmaradnék 
annál a csaknem egy évvel ezelőtt én most nem tudom pontosan megmondani, mikori vitákban, 
kikristályosodott állapotoknál, amiről korábban szó volt, hogy egyrészt a hulladékért mindenki fizessen, 
másrészt a hulladékdíjat nem lehet túllőni, mert akkor illegális hulladéklerakás fog következni. Nyilván 
itt egy arany középutat kell találni. Például a második pontban javasolt 40 százalékos emelés 250-ről 
400 forintra. Ez egy lépésben nyilván nem tehető meg. A másik oldalról nyilván ennek az alátámasztását 
is jó lenne látni. Úgyhogy én azt kérném, hogy átdolgozva kerüljön vissza elénk ez a javaslat. Hlavács 
Juditnak megadom a szót. 
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Hlavács Judit: Igen, ugyanakkor azt szeretném megkérdezni, mert hogy azt sem értem, hogyha itt ez az 
áremelés valamikor bekövetkezett, akkor miért abban a pillanatban kell ezzel foglalkoznunk, amikor a 
körmünkre ég a dolog. Tehát szeretném látni, hogy mindjárt elkezdenek hullani a levelek, hogy erre az 
eddigi évek alatt kikristályosodott gyakorlat az működni fog, tehát hogy el fogják tudni vinni a a gödiek 
a hulladékokat, vagy elvitetik. 
 
Fülöp Zoltán: Osztályvezetőknek megadom a szót. 
 
Jakab Júlia: Természetesen átdolgozásra fog kerülni. Annyit hadd mondjak el védekezésül, hogy arról 
volt szó, hogy Pintér úr is, aki ennek az anyagi hátterét jobban látja, illetve valamelyik ügyvezető is a 
Hulladékos Kft-től itt lesz ezen az ülésen, és csak jobb híján maradtam én, mint előterjesztő. Ők ezeket 
a számokat sokkal inkább meg tudnák indokolni, hiszen az ő számításuk alapján készült. Arra viszont 
szeretném kérni a Képviselő-testületet, hogy a veszélyes hulladékszerződés megkötését, ami ezektől 
teljesen független, és már egy megtörtént akcióhoz kapcsolódik, azt legyen kedves jóváhagyni. Mindjárt 
mondom, hányadik határozati javaslatban. A harmadik határozati javaslat, hogy ha a többi nem is kerül 
megszavazásra, de ezt az egyet legalább fontolják meg. 
 
Fülöp Zoltán: Szilágyi Lászlónak megadom a szót. 
 
Szilágyi László: Többször el szokott hangzani, hogy a Nonprofit Kft.-nek, a Gödi Kommunikációs 
Nonprofit Kft.-nek az ügyvezető igazgatója nincsen jelen, amikor egy adott pontot tárgyalunk. Ugyanez 
igaz azt gondolom, akkor a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-re is. És az előterjesztésen látom 
egyébként, hogy ha talán ez igaz, akkor meg se lett hívva egyébként, már nem tudom, hogy az e-mailben 
kiment-e az anyag, de én is örültem volna, hogyha itt látom, és amit Jakab Júlia elmondott, tehát azt a 
határozatot, azt én is el tudom fogadni és azt meg tudom szavazni. A másik három esetében viszont 
megkérném, hogy akkor jöjjön vissza a testületre. 
 
Fülöp Zoltán: Aljegyző úrnak megadom a szót. 
 
dr. Nagy Atilla: Csak annyi az egész, hogy ő is meg lett hívva. Tehát mind a Hulladékgazdálkodás Kft. 
és ugyanezen a hivatalos e-mail címén itt a kolléganőnk jelzi. 
 
Fülöp Zoltán: Az elhangzottak alapján a szavazást következőképpen javaslom lebonyolítani. Külön 
szavazzunk a harmadik határozati javaslatról, amelyik a lakossági veszélyes hulladék begyűjtés 
költségének megtérítéséről szól, és külön szavazunk egyben a másik három pontról, amelyik a 
zöldhulladékkal kapcsolatos határozati javaslatok. Ha ez ellen nincsen ellenvetés, akkor először a 
veszélyes hulladékot tennénk fel szavazásra. Tehát a veszélyes hulladék begyűjtés költségének 
megtérítéséről szavazunk most. 
 
A Képviselő-testület 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 
 

329/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
felhatalmazza a polgármestert, a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel bruttó 6.731 MFt 
keretszerződés aláírására a 2020. szeptember 19-20-án megtartott lakossági veszélyes hulladék 
begyűjtés költségeinek megtérítésére. 
 
Forrás: „Környezetvédelmi feladatok ellátása 2020” 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. október 30. 

 
A Képviselő-testület 8 „igen” egyhangú szavazattal dönt arról, hogy 1-es, 2-es és 4-es pontban lévő 
zöldhulladékot érintő határozati javaslatok átdolgozását kéri a hivataltól.  
 
25) Műemlékvédelem, Buchwald-örökség 

Előterjesztő: Vajda Viktória képviselő 
 
Fülöp Zoltán: Következő napirendi pontunk az eredeti meghívó 31-es napirendi pontja. A 
„Műemlékvédelem Buchwald-örökség” címmel. Előterjesztő Vajda Viktória lett volna. Az a kérdésem, 
hogy a hivatalból tudja-e valaki az előterjesztést segíteni? Nincs. Akkor az előterjesztésre magára 
tudnánk támaszkodni. Röviden ismertetem, az előterjesztő egy helyi védelmi programot javasol indítani 
az épített örökség összefüggésében. Szilágyi Lászlónak megadom a szót.  
 
Szilágyi László: Azt gondolom, hogy az első kettő tekintetében fogunk tudni szerintem szavazni, a 
harmadik esetében nem látom azt, hogy konkrétan valami cselekvési terv lenne, hogy induljon el 
tervezve, ennek milyen költségvonzata van. Tehát én a harmadik határozati javaslat tekintetében azt 
gondolom, hogy nem tudunk arról szavazni. A másodiknál ugye a kerítés renoválásának ajánlattételi 
felhívást ír ki. Nem tudom, hogy ez milyen összeg, de szerintem hogyha az óvodánál 18 millió forintról 
beszélgetünk, akkor valószínűleg itt is azért gondolom, hogy ez az összeg környékéről beszélhetünk 
esetleg. Nem tudom, nem vagyok kerítés-renoválásban járatos, de hallottam itt korábban rossz példákat, 
hogy hogy oldották meg a jelenlegi állapotot. És az elsőnél pedig azt gondolom, hogy maga a szempont 
az jó, viszont lehet, hogy itt is egy kicsit jobban ki kellene dolgozni, pontosan mit szeretnénk elérni és 
úgy elindulni. 
 
Fülöp Zoltán: Lőrincz Lászlónak megadom a szót. 
 
Lőrincz László: Szilágyi úrhoz szeretnék csatlakozni én is, hogy igaziból, tehát ami le van írva a 
határozati javaslatokba, azok jól hangzanak, de igazándiból én nem látok bennük kibontott tartalmat. 
Azt, hogy ez milyen összegeket jelentene, illetve ezt az előterjesztő milyen formában szeretné 
megoldani. Ennek a koncepcionális leírása. Illetve tényleg, ha most itt a műemlékvédelem alá veszünk 
villákat, és ezeknek a szövegbe is be van írva, hogy az állagukat megóvja az önkormányzat, itt lehet, 
hogy olyan beavatkozásokat, olyan építészeti dolgokat kell csinálni, amik komoly, súlyos milliókat 
terhelnek az önkormányzatra. Nem tudom, hogy ezeknek a villáknak egyáltalán az állaguk fel van 
mérve, tudjuk milyen állapotban vannak, vagy előbb meg akarjuk óvni őket, majd utána mérjük fel őket, 
és derül ki, hogy mennyi pénzt kell rá költeni. Úgyhogy nekem elég sok kérdésem van ebben az 
előterjesztésben. Maga az ötlet teljesen jó, de úgy gondolom, hogy ezen még van mit dolgozni.  
 
Fülöp Zoltán: Én is annyit szólnék hozzá, hogy az elvi nyilatkozat az állag- és műemlékvédelmi program 
felállításáról az maximálisan támogatható. Azt egy óvatlan kitételnek érzem, hogy állagukat megóvja. 
Ezek a villák többnyire magántulajdonban vannak, ezen magántulajdonú villák állagmegóvására 
kötelezettséget vagy elvi nyilatkozatot tenni, azt gondolom, hogy meredek. Az örökségvédelmi 
értékleltár, helyvédelmi program kidolgozása, stb., ez megint csak támogatható. Az előterjesztő 
hiányában én megmondom, nem szedném szét a szöveget, hanem azt javasolnám, hogy nagyon sürgős 
dolgot nem látok benne, hogy várjuk meg az előterjesztőt, és úgy vitassuk meg ezt a kérdést. Azzal 
együtt, hogy hangsúlyozom elvi egyetértésemet, az előterjesztésnek a módosítását, javítását viszont az 
előterjesztőre tekintettel nem szeretném az előterjesztő távollétében kezdeményezni. Hlavács Juditnak 
megadom a szót. 
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Hlavács Judit: Igen, itt ezen a megóvó helyen nem akadnék fel annyira, mert az a mondat, hogy a 
program felállításának a szándékáról nyilatkozunk, és a program keretében óvja meg, tehát hogy a 
programban kerül ez kibontásra, hogy ez mit jelent. Nyilván szerencsésebb lenne, hogy a megóvását 
valamilyen módon ösztönzi az önkormányzat. A kettesnél én azt látom egy kicsit problematikusnak, 
hogy ehhez az ajánlattételi felhíváshoz szükség lenne valamiféle felmérésre, vagy hogy mondjam, egy 
szakmai javaslatra arról, hogy hogyan történik az ilyesmi, mert ugye egy helyi védett kerítésről 
beszélünk, hogy itt milyen típusú felújításra van szükség, hogy ezt egy egyszerű díszmű kováccsal meg 
lehet-e oldani, vagy konkrétan restaurátor bevonását tartjuk szükségesnek, és akkor utána itt a költségek 
a csillagos ég. Úgyhogy azt gondolom, hogy nyilván tovább gondolásra érdemes a javaslat. Esetleg, 
amit mi most itt megvitattunk, ennek tudatában az előterjesztő képes lesz jobban kidolgozni ezt a dolgot, 
most, hogy már elmondtuk, amit mondunk. 
 
Fülöp Zoltán: Akkor ezzel az előterjesztéssel is az a javaslatom, hogy a tárgyalását szüntessük meg és 
kérjük meg az előterjesztőt az előterjesztés részletesebb kidolgozására. Aki ezzel egyetért, kérem 
szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 8 „igen” egyhangú szavazattal úgy dönt átdolgozásra visszaküldi az anyagot az 
előterjesztőnek.  
 
Fülöp Zoltán: Következő napirendi pontunk Gödi Nemeskéri Parkerdő kezelése. Előterjesztő 
polgármester úr lenne, kérdezem a hivataltól, hogy valaki tudja-e? Az osztályvezetőknek megadom a 
szót. 
 
26) Gödi Nemeskéri Parkerdő kezelése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
 
Jakab Júlia: Azzal kezdeném, hogy megmondjam, hogy az első határozati javaslatot szeretném levenni 
újra, vagyis hát kérem, hogy adja vissza újra dolgozásra, ugyanis tévesen került be a két táblázat, tehát 
inkább a második napirendi pontról beszélnék, mert az egyértelmű és ott megfelelőek az adatok is. A 
második napirendi pontban, a Nemeskéri Parkerdőben jelen pillanatban nem történhetett még meg a 
viharkárok felszámolása, mert először ezt fel kellett mérni és benyújtani az erdészeti felügyelethez, aki 
ezt jóváhagyja, és utána történhet meg maga a kárelhárítás. Nagyságrendileg el tudom mondani, hogy a 
beadott anyagban és az szerepel is az előterjesztésben, hogy 191 darab fát és 217,73 köbméter faanyagot 
érintett ez a pusztulás. Elég nagy mértékű, és erre kértünk be egyelőre csak tájékozódó jellegű 
árajánlatot, és ezért lett a határozati javaslatban, a kettes határozati javaslatban 2,25 millió forint 
keretösszegig a szerződés meghatározva, természetesen ugyanúgy a beszerzési szabályzatnak 
megfelelően kiírjuk a pályázatot, de mivel már ilyen tájékozódó árajánlat van, ezért ezt szeretnénk, mint 
keretösszeget előzetesen kérni a képviselő testülettől, hogy hagyja jóvá. Maga a munkálat ott tart, hogy 
most az erdészeti hatóságra várunk, hogy a munkákat engedélyezze, ez kb. 20 nap és utána tudjuk ez 
alatt az idő alatt, az ajánlatkéréseket is be tudjuk szerezni. 
 
Fülöp Zoltán: Szilágyi Lászlónak megadom a szót. 
 
Szilágyi László: Csak egy kis technikai észrevétel, hogy a határozati javaslat nem napirendi pont, mert 
úgy hangzott, az első határozati javaslatot szerintem.  
 
Jakab Júlia: Igen az lenne.  
 
Szilágyi László: Ide még egy kicsit megjegyezném, hogy számomra egy kicsit ellentmondás, hogy azt 
írja, hogy a Nemeskéri Parkerdőben elvégzett, illetve elvégzendő szakértői munkákról szerződést írjon 
el. Most akkor elvégezték, vagy most elvégzendőre. Tehát nekem egy picit ez így ellentmondás nélkül. 
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Jakab Júlia: A későbbiekben fog megtörténni ezért ez a megfogalmazás. 
 
Szilágyi László: Ebben is van fura, hogy valaki elvégez egy munkát, abban bízva, hogy majd egyszer ki 
lesz fizetve. 
 
Jakab Júlia: Ameddig nem volt feltöltve az a keret, addig csak abban bízott, hogy ki fogjuk fizetni, 
hiszen korábban is végzett már szakértői munkát nekünk. 
 
Szilágyi László: A másik, hogy itt a 2,25 millió forint esetében is elhangzott egyébként. Én azért örülnék, 
hogyha lett árajánlat kérve, akkor hozzá lenne téve az, hogy ki az, aki egyébként adott 2,25 millióra 
bruttó ajánlatot, költségbecslést, hogy ez a szám hogyan jött ki, ez a 2,25 millió forint. 
 
Fülöp Zoltán: Igen, én is pontosításként ennyit szeretnék rámutatni, hogy nagyon jó és részletes 
kárfelmérési dokumentáció van. Csak arról nincs egy hang sem az anyagban, hogy ez a kárelhárítás ez 
pontosan mit jelent. Valójában 2,25 millió van, ebben mi van benne. Ez teljes egészében a sérült, 
problémás fák letermelését, erdőből kihordását és lerakóban való megsemmisítést, vagy valamilyen 
módú kezelését jelenti, vagy csak a gödi ideiglenes lerakóba, vagy csak az erdőszélre kihordásra. Mi 
van benne? Ezt így igen jó lenne tudni. Úgyhogy nekem most az a problémám ezzel, hogy megint egy 
picit be vagyunk szorítva, mert ez valószínű sürgős lenne. Másik oldalról pedig valójában nagyon kevés 
az információ számomra a döntéshez. Ez kibír ez a dolog, amit 12-én visszahozunk. 
 
Jakab Júlia: Miután most kezdődik el a húsz nap, végül is igen. 
 
Fülöp Zoltán: Jó, akkor ezt is kérünk pontosítani. Illetve az lenne a másik kérésem, hogy témájában úgy 
látom, hogy az egyes határozati javaslat és a kettes határozati javaslat között azon kívül, hogy erdőről 
van szó, azon kívül semmilyen összefüggés nincsen. Úgyhogy kérném két külön előterjesztésbe tenni. 
Hlavács Juditnak megadom a szót. 
 
Hlavács Judit: A szakértői munkákat szerintem én azt gondolnám, hogy ez nekem megnyugtató módon 
előadta először. Jó, értettem. 
 
Fülöp Zoltán: Ott meg az előterjesztő részéről, vagy a gyakorlatban lévő részen elhangzott. Jó, akkor 
átdolgozásra visszaadjuk a hivatalnak. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 8 „igen” egyhangú szavazattal dönt arról, hogy visszaküldi az előterjesztést 
átdolgozásra a hivatalnak.  
 
Fülöp Zoltán: Következő napirendi pontunk Göd város önkormányzata lakáscélú gazdálkodásával 
összefüggő koncepciója. Előterjesztő polgármester úr lenne, kérdezem a hivatalt. Akkor 
osztályvezetőnek megadom a szót. 
 
27) Göd Város Önkormányzata lakáscélú gazdálkodásával összefüggő koncepciója 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
 
dr. Kármán Gábor: Egy pillanat, megnézem magát az előterjesztést. Annyit kell tudni, hogy ezt az 
előterjesztést én a múlt héten olvastam. Én szakmailag, főleg ezt a táblázatos részét, ami kifejezetten a 
bérlakásoknak a konkrét bérleti díját határozza meg, hogy mi alapján kerülnének be ezek az értékek. Ezt 
én kifejezetten üdvözlöm. Mármint úgy, mint osztályvezető is ugye, akik ezzel foglalkozunk. Itt egy-
két helyen lehetne esetleg még úgy gondolom csiszolni a dolgokon. Én például a támogatási 
koncepciónál, a B típusú támogatási koncepciónál ott például a sávokat sűrűbbre húznám, tehát én 
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belemennék a 10%-os küszöbökbe is. Egyébiránt én ezt az előterjesztést elég alaposnak tartom. 
Ilyenekről kellene még majd dönteni a testületnek, én még ilyeneket szívesen látnék benne, hogy a 
jövőre vonatkozóan, hogy milyen bérlakás-vásárlások lennének, éves szintre lebontva ezeket lehetne 
még akkor konkretizálni. Ami nekem kifejezetten tetszik, az az, hogy egy több mint tíz éves problémát 
oldana meg ez a táblázat, hogy megfordítaná az egésznek a rendszerét. Tehát lenne egy havi bérleti díj, 
és ahhoz képest ez egy piaci alapú lenne, ahogy én látom, és ahhoz képest jönnének hozzá a mindenféle 
jövedelem alapú rászorultsági alapú kedvezmények. Ez mondjuk a hivatalra igen komoly többletmunkát 
hárít, viszont én úgy gondolom, hogy egy objektív, de mégis differenciált bérleti díjrendszert hozna létre 
rászorultsági alapon. És akkor nem négyzetméter alapján lenne egységesen az egész rendezve, hanem 
akkor egy ilyen visszaszámítási alapon, tehát kedvezmények nyújtásával. És azt persze mindenkinél a 
jövedelmi viszonyokhoz mérten mindenki mást és mást jelentene. Akkor ez persze éves felülvizsgálatot 
is jelentene, tehát a munka lenne bőven, de én úgy gondolom, hogy egy igazságosabb helyzet felé terelni 
a mostani számítási rendszert, ami már, én úgy tudom, hogy évek óta vita tárgya volt mind bizottsági 
üléseken, mind Képviselő-testületin is. Szerintem egy elég jó tárgyalási alap lenne. Ennyit szerettem 
volna ezzel kapcsolatban mondani. 
 
Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. Megadom a szót Lenkei képviselő úrnak. 
 
Lenkei György: Két napja kaptuk meg ezt a, pontosan tegnapelőtt kaptuk meg ezt a koncepciót. 
Úgyhogy a bizottság nem tudta megtárgyalni. Dr. Kálmán Gábor átnézte és jónak tartja. Kérdezem, 
elfogadjuk-e. Ha a többieknek nincs ellenvetése, én száz százalékig megbízom a Gábor ítéletében, és 
kivételesen a bizottság összehívása nélkül is el tudom fogadni, ha Kármán Gábor ezt javasolja. 
 
Fülöp Zoltán: Szilágyi Lászlónak megadom a szót. 
 
Szilágyi László: A Lenkei urat pont kérdeztem volna, hogy a bizottság tudta-e tárgyalni, mert emlékeim 
szerint a pénzügyi bizottságon se járt az anyag. Tehát azt akartam hozzátenni, hogy a pénzügyi bizottság 
se tárgyalta és azt gondolom, az egyik legfontosabb pont a szociális bizottság lenne, hogy egy ilyen 
témában kifejtse a véleményét. Magával az anyaggal tényleg nekem sincsen semmi bajom, viszont egy 
megjegyzést tennék, hogy emlékeim szerint azt is kértük, mert mindig elhangzott egyébként az, hogy a 
jövőbeni stratégia, a jövőbeni fejlesztések, koncepciók a város számára mik lennének a lakásokkal, és 
milyen irányvonalban mozduljon el Göd városa. Én úgy látom, hogy erre a kérdésre nem kapok választ 
ebben a lakáskoncepcióban.  
 
Fülöp Zoltán: Megadom a szót Lőrincz Lászlónak. 
 
Lőrincz László: Én se kisebbíteném Kármán Gábor szerepét ebben, de szerintem ő is megnyugodna, 
illetve a testület tagjai is szerintem támogatják azt, hogy még egy kört fusson a bizottságon. Így biztos, 
hogy minden szűrő felkerül a helyére, és amúgy véleményem szerint is jó munkát végzett Gábor, de 
futtassunk még egy kört, hátha még egy-két dolgot lehet benne csiszolni. 
 
Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak megadom a szót! 
 
Hlavács Judit: Én azt szeretném mondani, hogy ezt a jövőben, meg milyen alapon vásároljunk lakást, 
meg ilyesmi, nos, ez az, amit muszáj lenne a politikusoknak róla valamiféle állást foglalást tenni. És 
akkor erre azt mondom, hogy akár a szociális bizottság, vagy SZELB-en, vagy akár a pénzügyin akár 
mindkettőn, de hogy jó lenne, hogyha a képviselők ott lennének, és elmondanák a véleményüket, vagy 
akár írásban hozzátennék, mert különben hiába megy át a két bizottságon, nem kerülnek be ezek a 
szempontok, és megint ide kerül, de nem jutunk egyről a kettőre. És akkor itt hadd mondjam azt, hogy 
tényleg, amikor koncepciót alkotunk akár arról, hogy a krízis keretről mi legyen, tehát, hogy ott Lenkei 
úr tényleg abszolút módon nyitott volt mindenféle jó ötletre, és befogadta, ott akkor ugye a Göd 
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Fejlődéséért Frakciónak nem volt ott egy tagja is, ami nyilván nem szemrehányásként mondom, mert 
bármi okotok lehet rá, de hogy ezeken az egyeztetéseken akkor részt kell venni, hogy bekerüljön és ne 
itt agyaljunk, hogy mi legyen még benne. És akár úgy is, hogy írásban mindenki elküldi a javaslatát 
valakinek, aki ezt a projektet viszi, és akkor úgy tudunk valamennyire előre lépni. 
 
Fülöp Zoltán: Én nekem elég nehéz egy ilyen szakmai koncepcióról beszélni most jelen helyzetben, 
mert szakmai koncepciók esetében én szeretek a szakmáról beszélni, és nem politikai hozzászólásokat 
tenni, de én most elég vastagon kettős mércét érzek, mert polgármester úrnak az anyagát látjuk, amit 
úgy terjesztett be, hogy az összes olyan kelléke hiányzik, amit a mások által beterjesztett anyagból 
folyamatosan hiányol. Hiányolja az egyeztetést, hiányolja a hivatallal való egyeztetést, hiányolja azt, 
hogy nem volt idő átnézni, úgyhogy ezeket a muníciós megjegyzéseket én most ennyire korlátoztam, 
tekintettel arra, hogy nincs itt. Én is azt javasolnám, hogy a bizottságokban tárgyaljuk meg, a 
bizottságokban kerüljenek akár észrevételek hozzá, akár dicsérő megjegyzések. Nem előlegezném meg, 
hogy mi fog történni a bizottságokban, de a bizottsági vita és a megfelelő - ahogy Hlavács Judit mondta 
- a megfelelő politikai vita után kerüljön vissza a testület elé. Én azt javaslom, hogy a következő rendes 
testületi ülésre kerüljön vissza. Addig folytassuk le a szükséges vitákat. Abban én nem látok különösebb 
aggályt, hogy ez vita alapnak jó, ezzel lehet dolgozni, ténylegesen van benne olyan gondolat, amihez 
lehet viszonyulni, lehet egyetérteni, egyet nem érteni, de vannak benne olyan gondolatok, amihez lehet 
viszonyulni, és amihez lehet kiegészítéseket, akár módosító javaslatokat fűzni. A magam részéről ezt 
javaslom. Még egy megjegyzés, hogy miért gondolom, hogy hozzuk vissza a következő alkalomra. Ez 
egy igen hosszú távú, a város bérlakás helyzetével, vagy a várostulajdonban lévő lakások helyzetét 
nagyon hosszú távra meghatározó anyag, ha ezt elfogadjuk, akkor tényleg hosszú évekre határozzuk 
meg azt, hogy hogyan kívánunk a lakásainkkal gazdálkodni, és milyen módon kívánjuk őket kiadni. 
Sem a városvezetésnek, sem ezeknek a lakásoknak a jelenlegi, illetve leendő bérlőinek nem érdeke, 
hogy ehhez sűrűn hozzá kelljen nyúlni. Úgyhogy inkább gondolkozzunk rajta még egy kört. Köszönöm 
szépen. Osztályvezetőnek megadom a szót.  
 
dr. Kármán Gábor: Még annyit hozzáfűznék, hogy akkor egyértelműbb legyen az én véleményem is, 
mert én teljesen egyetértek a felvetettekkel, úgy fogalmaznék, hogy feltétlenül ez legyen az alapja a 
lakáskoncepciónak, mert én is úgy gondolom, hogy egy koncepcióban teljes, hogy nem merem 
kimondani, hogy teljes, de nagyfokú konszenzusnak kell lenni egy önkormányzaton belül, annál is 
inkább, mert ugye nagyon keményen erre fog majd épülni a lakásrendeletnek az átdolgozása, a 
módosítása. Tehát tulajdonképpen ezért is tudom ennyire üdvözölni, hogy született egy koncepció, 
nevezzük koncepció tervezetnek, de feltétlenül kiindulási alapnak nagyon jó lesz. Mindenkinek kell 
hozzátenni valamit, mert itt többféle elképzelések lesznek, többek között majd a felújítási munkálatoktól 
kezdve egy csomó mindenről kell majd a lakáskoncepcióban rendelkezni, hogy az milyen elvek alapján 
történjen. Ez most megint egy kiragadott példa volt. Ami nekem kifejezetten tetszik, az a számítási 
rendszer. Biztos, hogy ebben is lesznek majd hozzászólások különböző szempontok szerint, de az a 
lényeg, hogy legyen egy olyan rendszer, ami alapján ugye ez megállapítható lenne, és nekem pontosan 
ezért tetszik nagyon. Bár nem én készítettem, csak ugye az elején részt vettem ezekben a tárgyalásokban. 
Itt azért erre kiutalnék, hogy amikor a koncepció készült, még év elején, a polgármester úrnál többször 
is találkoztunk. Bizottsági elnök asszony, meg még jó páran, akik ebben részt vettünk. Több bizottsági 
elnök is ott volt, mi is ott voltunk. Ott készült egy nagyon szemléletes táblázat, hogy mi alapján lehetne 
például a bérlakás vásárlások, stb, dehát sajnos, illetve nem sajnos, akkor még olyan helyzet volt, amikor 
még nem volt kialakítva a különleges gazdasági élvezet, és ezzel most szerintem mindent elmondtam. 
Ez a koncepció már egy módosított változat. Valószínűleg ez volt az indoka, hogy azok a tervek már 
redukálódtak ebből a szempontból. Ebben teljesen biztos vagyok, hogy áprilisban megtörtént az, ami 
megtörtént. Mindazonáltal én azt mondom, hogy tényleg ez egy alapot képezhet, de én úgy gondolom, 
hogy ezt több bizottságnak is meg kell majd tárgyalnia. Mindenkinek bele kell tennie a saját javaslatát, 
és az alapján egy kikristályosodott valamit kellene visszahozni a testülethez. Amikor a testület 
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konszenzusra jutott és megszavazza a koncepciót, akkor az alapján lehet akkor teljesen újra átgondolni 
a helyi lakásrendeletünket.  
 
Fülöp Zoltán: Megadom a szót Lenkei úrnak. 
 
Lenkei György: Igen, akkor legyen így, és javaslom, hogy a pénzügyi bizottság is tárgyalja. Most a 
járványügyi helyzet alakulása miatt hétfőnként van a bizottságunk. Hétfőn kilenc óra, tehát valamelyik 
hétfői nap kilenc órára fogom ezt napirendre tűzni, aki részt akar venni rajta. A mostani meghívó már 
kiment, most nem, valószínűleg a következő hétfőre, úgyhogy aki részt akar venni rajta, az így 
kalkuláljon az idejével. 
 
Fülöp Zoltán: Kérdezem a képviselő testületet, hogy elfogadja-e, hogy bizottsági tárgyalás után 
következő rendes testületi ülésre kérjük az anyagot. 
 
A Képviselő-testület 8 „igen” egyhangú szavazattal úgy dönt, hogy az októberi rendes Képviselő-
testületi ülésen tárgyalja a napirendi pontot.  
 
(Jegyzőkönyvvezető-váltás: Szabó Cintia) 
 
28) Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. beszámolója 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
 
Fülöp Zoltán: Következő napirendünk javaslata az okos város koncepcióval kapcsolatos szakértői. Ja, 
bocsánat, elnézést, kimaradt. Eredeti 35-ös napirendi pont. Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
beszámolója. A napirendi pont előzménye, hogy kértünk egy beszámolót a Nonprofit Kft.-től. A 
Nonprofit Kft. vezetése a beszámolót, illetve a kitekintést előállította. A Képviselő-testületnek 
megküldésre került. Gondolom, hogy még nem volt mód ezt áttekinteni. Úgyhogy az a kérdésem, hogy 
olvasási szünetet kértek-e. Jó, akkor egy tíz perc olvasási szünetet rendelek el.  
 
Hlavács Judit: Én azt gondolom, hogy nagyjából elmegyek ide. Itt kezdtem az olvasást. Mondjuk a tíz 
perc olvasási szünet elegendő is. Én nem örülök, hogy egy olyan napirendet tárgyalunk, aminek pár 
órája, tehát az ülés közepén kaptuk meg az anyagát. Azt gondolom, hogy itt egy csomó mindent 
levettünk a napirendről. Őszintén szólva, ha már itt van az ügyvezető asszony, szívesen feltennék neki 
egy-két kérdést, de nem bánnám, hogyha magát a beszámolót nem ezen az ülésen fogadnánk el, hanem 
a következőn. 
 
Fülöp Zoltán: Köszönjük szépen! Akkor most 10 perc olvasási szünet. 
 
Szünet. 
 
Fülöp Zoltán: Kedves képviselőtársak, kedves érdeklődők. Folytatjuk a testületi ülésünket, a Gödi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. beszámolója című napirenddel. Megadom a szót Lőrincz Lászlónak. 
 
Lőrincz László: Tegnap felügyelőbizottsági ülést is tartottunk, illetve az ügyvezető asszony is a kedves 
képviselők rendelkezésére áll, ha kérdéseket szeretnének feltenni, illetve hogyha az anyaggal 
kapcsolatban kérdés van az ügyvezető asszony, illetve a felügyelőbizottság tagjai, vagy én személyesen 
a felügyelőbizottság elnöke is rendelkezésre áll.  
 
Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak megadom a szót. 
 
Hlavács Judit: Az alap véleményem az, hogy bár láthatólag rajtam kívül kevesen használták az olvasási 
szünetet olvasásra, és ezt nincs jogom számonkérni, mert bárki ismerhette az anyagot előttem, és én ezt 
is kevésnek tartom. Én azt gondolom, hogy erről nem kéne most szavaznunk az egészről, mivel nincs 
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alkalom a felkészülésre. De azért átfutottam, ahogy tudtam. Fölfedeztem benne például egy olyan 
apróságot, hogy a beszámoló és kitekintésnek a negyedik oldalán két egymás alatti mondatot nem tudok 
értelmezni így együtt, az egyik úgy szól, hogy a munkavállalók bérköltsége és az ügyvezető megbízási 
díja jelenleg havi bruttó 2450-2000 forint. Értem, és akkor utána az alatta pedig a nettóra, vagy a 
bruttóra, tehát nem. Utána van egy következő járulékokkal együtt, kb. 3 millió 750, tehát mi a bruttó, 
meg milyen járulékokkal együtt? Azt gondolom, hogy tényleg átfutni tudtam. Én ez alapján még 
kérdéseket se nagyon tudok föltenni, nem, hogy 10 perc olvasási szünet után nem, hogy jó lelkiismerettel 
megszavazzam. Alpolgármester úr öt különböző fájlban küldte át az anyagot, amiből valahogy ki kell 
hámoznom, hogy ki mit akar. Van benne egy SZMSZ, azt felteszem az új SZMSZ-re vonatkozik, meg 
egy előterjesztés, és ha az ember elég ügyes, akkor fölfedezi, hogy az egységes tájékoztatási rendszernek 
a legproblémásabb része, amit nem került többször napirendre, az most itt becsempésződött ebbe. 
Vagyis a god.hu hivatalos oldalnak a kft. általi üzemeltetése, amit akár átláthatóan próbálnak lenyomni 
a torkomon, akár így titokban, belecsomagolva valami másba. Mindenféleképpen mélységesen 
felháborítónak tartom, és nem is azért, mert bármit is gondolok a Kft. működőképességéről, hanem azért, 
mert egyszerűen kivitelezhetetlennek tartom a lehető legjobb szándékkal is azt, hogy amikor történik 
egy testületi ülés, és x nap délben növekednek az anyagok, és másnap lesz az ülés, 24 óra múlva. Itt a 
hivatali dolgozók földolgozzák és föl tudják tenni a god.hu honlapra. Ha ezt egy kft-nek kell továbbítani 
és ott valakinek erről intézkednie, egyszerűen elképzelhetetlennek tartom azt, hogy a gödi lakosság 
számára ez átlátható előterjesztéseket eredményezzen. Ennyit a beszámolóról majd alkalomadtán 
szeretnék kérdezni is még az ügyvezető asszonytól egy-két dolgot. Így van. 
 
Fülöp Zoltán: A felvetéshez én csak annyit tennék hozzá, hogy ez egy feladat, amit meg kell oldani 
egyrészt, másrészt sajnálatos módon a god.hu-n egyes részek teljesen idejétmúltak és elavultak, ennek 
a folyamatos frissítéséről gondoskodni kell, számos fontos és releváns információ nem kerül ki. Ennek 
a frissítéséről gondoskodni kell. Én azt gondolom, hogy ha komolyan vesszük azt, hogy átláthatóságot 
szeretnénk csinálni, akkor oda valódi lépéseket kell. Értem, hogy lehet szép nyilatkozatokat tenni, de a 
szép nyilatkozatoknál a tényleges intézkedések szerintem többet érnek. Mindenképpen azt gondolom, 
hogy lépni szükséges és célszerű. Szilágyi Lászlónak megadom a szót. 
 
Szilágyi László: Én csak jelzem, hogy 12:21-kor érkezett e-mailben az anyag, és elolvastam. Köszönöm 
szépen. 
 
Fülöp Zoltán: További hozzászólást. Andrejka Zombornak megadom a szót. 
 
Andrejka Zombor: Délben ért ki az anyag, vagy délután egy kicsivel, én nem tudtam átolvasni. Nem 
tudok érdemben állást foglalni sajnos ebben az ügyben. 
 
Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak megadom a szót. 
 
Hlavács Judit: Én azt szeretném megkérdezni ügyvezető asszonytól, ha már itt van, hogy hogy történik 
a Gödi Körképnek a készítése, szerkesztése. Tehát milyen szabályok vonatkoznak a főszerkesztő 
megbízására. Milyen módon lett kiválasztva a jelenlegi megbízott főszerkesztő? Mik a tervek? Tehát, 
hogy ő meddig látja el ezt a feladatát. Nagyjából ennyi, aztán lehet, hogy kérdeznék még mást is ezzel 
kapcsolatban. 
 
dr. Tóth Ágnes Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető: Igen. 
 
Fülöp Zoltán: Bocsánat, kérdem a mikrofont bekapcsolni. 
 
dr. Tóth Ágnes: Szóval mivel az előző főszerkesztő nem vállalta a feladatot a továbbiakban, így 
elkezdtem keresgélni a korábbi főszerkesztők között, és kettővel sikerült is beszélnem, akik egyébként 
ezek az idei hatos számú lapszámnak, vagy hatos lapszámnak az elkészítésével mind a ketten 
közreműködtek. Tehát a kiválasztás gyakorlatilag így történt, hiszen nyilván ember nincs főszerkesztő 
sem, szerintem, aki arccal rohan egy ilyen helyzetben, ahol kiszámíthatatlan mindenféle körülmény, 
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hiszen a kft-nek jelenleg kettő darab lapszámra van megbízása, illetve adásvételi szerződése van. Elég 
nehéz így előre tervezni. 
 
Hlavács Judit: Értem. Tehát meghívásos alapon történt a megbízás. Meddig szól ez a megbízás? 
 
dr. Tóth Ágnes: Először egy lapszámra szólt, együtt tudtunk működni a jelenlegi főszerkesztővel, ezért 
az októberi számra is felkértem. 
 
Hlavács Judit: Tehát akkor most egyelőre egy ilyen számon kénti. És van terv, hogy mikor és milyen 
alapon vagy hogyan kerül kiválasztásra egy hosszabb távú főszerkesztő? 
 
dr. Tóth Ágnes: Hát ez még a jövő zenéje, hiszen az elmúlt két hétben a 06.29. óta fennálló állapotokat 
próbáltuk stabilizálni. A kft-ben ugye több munkavállaló otthagyta a kft-t, és a most már hat 
munkavállaló van. Eddig ugye öt volt, két héttel ezelőttig az ötből kettő kolléganő vitte gyakorlatilag a 
feladatok zömét. Erejükön felül teljesítettek. Egyébként innen is köszönöm szépen a munkájukat. 
 
Hlavács Judit: Abban tud segíteni, hogy milyen szabályozás vonatkozik a Gödi Körkép főszerkesztőinek 
a kiválasztására? Tehát ez ügyvezetői hatáskör, vagy szól róla, bármilyen szabályozás? 
 
dr. Tóth Ágnes: Hogy nekem kellene-e kiválasztanom?  
 
Hlavács Judit: Nem, hanem hogy én nem tudom, és te hátha igen, hogy a Gödi Körkép főszerkesztőjének 
kiválasztása az a Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének az egyéni kompetenciája, vagy van róla valamiféle 
rendelkezés. 
 
dr. Tóth Ágnes: Tudomásom szerint az előző főszerkesztőnk sem külső körülmények hozták a kft-hez, 
hanem az ügyvezető, maga a kft. bízta meg, hiszen ez egy adásvételi szerződés keretében van az 
önkormányzat felé értékesítve. Eddig sem pályáztatás, semmiféle kiválasztási módszer, speciális 
kiválasztási módszernek volt arra nézve, hogy mik az erre vonatkozó szabályok. Tudtommal az előző 
főszerkesztő sem pályázati úton lett oda helyezve. 
 
Hlavács Judit: Azt most, hogy van, azt nem tudom, azt tudom, hogy amikor a Koditek Bernadett először 
megjelent a Gödi Körképnél, akkor én képviselő voltam, akkor ő egy pályázaton lett kiválasztva, és a 
Képviselő-testületnek is volt bármilyen kompetenciája ebben az ügyben. De ez persze, tehát hogy azóta 
akárhányszor megváltozhatott. Azért kérdeztem, hogy neked van-e tudomásod bármilyen egyéb 
szabályozásról.  
 
dr. Tóth Ágnes: Úgy gondolom, hogy a tűzoltás jelleggel túl sok mindent nem is nagyon tehettem az 
elmúlt két hétben. Amióta egyáltalán a végzés megérkezett, június 29-e óta. 
 
Hlavács Judit: Mi az oka annak, hogy ennyi ideig tartott, hiszen a kinevezésed, vagy hogy mondjam, a 
Képviselő-testületi döntés, az jó régi, tehát az valami július eleji. Ugye? Jól emlékszem. 
 
dr. Tóth Ágnes: Nem tudni, ugyanis a saját praxisomban ez két-három nap maximum. De mostanában 
3-4 óránál több időt nem vesz igénybe az, hogy a sima változás bejegyzési eljárás a kérelem elküldésétől 
számítva a megfelelő kérelemnek a végzés megérkezzen. Fogalmam sincs, hogy itt ki hibázott és hol, 
és ez a csúszás minek köszönhető, de igencsak működésképtelen állapotot eredményezett a kft-ben. 
Hiszen egy gazdasági társaság gyakorlatilag július 29-től szeptember 15-e volt, azt hiszem, a megfelelő 
végzés megérkezése, addig lehetetlen állapotok uralkodtak. 
 
Szilágyi László: Szerintem a Hlavács Judit képviselő asszony ismeri Tóth Ágnesnek az e-mail címét, 
szerintem akkor írásban tedd föl neki és egyszerűbb lett volna, mint hogy Képviselő-testületi ülésen 
most minden kérdést felsorol. 
 
Fülöp Zoltán: Szerintem jól van. Jegyző úrnak megadom a szót. 
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dr. Szinay József: Visszatérnék az előző problémához, a god.hu helyzetéhez. Szakmai véleményem 
szerint jobb helyen lenne, ha maradna továbbra is a polgármesteri hivatalnál. Vannak olyan jellegű 
feladatok, közadat, a Képviselő-testületi ülés meghirdetése, anyagok feltétele és a többi, aminek a 
gyorsaságát a polgármesteri hivatal tudja garantálni ezekben a kérdésekben, de ha a Képviselő-testület 
úgy dönt, akkor konkrétan a Viktor végezte ezeket a munkálatokat, tehát neki kell olyan hozzáférésnek 
maradni, vagy olyan jogosultságnak maradni, amivel ezeknek a feladatoknak aggálytalanul és a kellő 
gyorsasággal meg tud felelni a hivatal. Tehát akkor kérem, hogy ezt így, ha mégis az a döntés születne, 
vagy a javaslatom ellenére az a döntés születne, ami le van írva, akkor ezt ily módon lehetne eszközölni. 
 
Fülöp Zoltán: Annyi kérdésem lenne, pontosító kérdésem lenne, hogyha ez ennyire fontos, hogy 
polgármesteri hivatal, ha jól tudom, Viktor az önkormányzat alkalmazottja. 
 
dr. Szinay József: Nem, a hivatal alkalmazottja. 
 
Fülöp Zoltán: Jó, akkor ez így rendben van. Andrejka Zombornak megadom a szót. 
 
Andrejka Zombor: Csak egy gyors kérdésem lenne az ügyvezető asszonyhoz, hogy a körképnek a 
főszerkesztőjének az eseti megbízása az mikorra datálódik ez a megállapodás az első már megjelent 
példányra. Azt nem tudja, így véletlenül fejből. 
 
dr. Tóth Ágnes: Hát ez így fejből nem tudom.  
 
Andrejka Zombor: Jó. De utána lehet nézni, úgy azt kérhetem. Köszönöm. 
 
dr. Tóth Ágnes: Igen, persze. 
 
Fülöp Zoltán: Markó úrnak megadom a szót!  
 
Markó József: Tehát, mikor a testületi döntéssel meghatároztuk, hogy jelenjen meg két szám, akkor 
előírtunk határidőket is, hogy a megbízásban, a szerződésben ott kötbérezzük az újságot, ha nem jelenik 
meg. Tehát azért viszonylag gyors munkát kellett végezni, ugyanakkor nem volt, aki aláírja, mert ugye 
elmondta, hogy ügyvezető asszony, hogy nem volt, aki akármelyik szerkesztővel vagy munkatárssal 
szerződést kössön, mert nem volt aláíró. Így egy bizonytalan munka volt, amit meg kellett kezdeni annak 
ellenére is, hogy nem lehetett írásban megbízni őket. Azt hiszem, ez evidens. A Gödi Körképet, hogy 
jelenjen meg, azt én itt szorgalmaztam, emlékeztek, azért, mert 30 éves múltja van, és az első perctől 
kezdve részt vettem a Gödi Körkép megalakításában a különböző főszerkesztőkkel való vívásban, 
harcban, elküldésben, megdicsérésben. Most azt kell mondanom, hogy megjelent Gödi Körképnél a 
feltételek, legalábbis részemről az volt az elképzelés, hogy az előző számokkal, nem az áprilisival, 
hanem az előzőekkel, az évek során felgyülemlett tapasztalat, minőség, kivitel jelenjen meg. Ennek két 
feltétele volt, hogy azok a kollégák, akik ebben részt vettek, ha legyenek hajlandók folytatni ezt a 
munkát, be is álltak gyakorlatilag szinte mindenki, talán technikai oldalon nem, ugyanakkor erős érzelmi 
kötődéseik voltak, hiszen itt olyan viharos időszak volt, amelyben az embereket polarizálta, hogy az 
egész város polarizálta a mi működésünket, vagy egyesek működése. Ennek ellenére az újság maga, ami 
megjelent, azt kell mondanom, korrekt. A régi színvonalat hozza a cikkek, korrektek, nincs benne semmi 
olyan, amit el kellene ítélni, bár volt némi félreértés abban, hogy a sajtóközlemény megjelenhet, vagy 
nem. Itt utólag ugye, hogy mi van aláírva, hát nem az volt, de arra lesz majd válasz, gondolom. A 
szakmailag az újságkorrekt. Az, hogy a főszerkesztő egyéb civil szférákban miket nyilatkozik és 
mondott, ez az ő nagy hibája. Tehát azokat nem kellett volna ott, ahol ezeket elengedte. Ha ez nem 
oldódik meg, akkor lesz majd más főszerkesztő, gondolom, hogy ha mi itt ezt nagyon kifogásoljuk, vagy 
nem tudunk megbarátkozni vele, akkor már lesz más, de nincs nagy választék. Tehát olyan embert, aki 
ismeri Gödöt, itt él azért van egy beágyazódása, nem könnyű leakasztani. Fölmerült, legalábbis bennem 
még más volt, főszerkesztők is, de nagyon rosszul jártunk volna szerintem némelyikkel, hogyha azokat 
kerestük volna meg, vagy én is próbálkoztam, hogy ki, egyáltalán ki hajlandó megcsinálni. Az újság 
meg kell, mert itt szerződés volt, testületi döntés volt, hogy létre kell hozniuk. Megtették, én ezt 
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megköszönöm. Szerintem a szám jó, még ha nem is mindenkinek szája íze szerint. Úgyhogy a 
továbbiakban is jelenjen meg, én nagyon sokan ragaszkodnak az idősek közül, és épp polgármester úr, 
amikor a saját operatív irányítása alá vonta a Gödi Körképet, meg az egész kft-t, akkor azzal indokolta, 
hogy az időseknek nagyon fontos, hogy legyen egy fix tájékozódási pont. Ezzel szemben folyamatosan 
azon munkálkodott, hogy a Gödi Körképet ellehetetlenítse. Ezért nem jelent meg idén legalább három 
szám, aminek még a felelősét, mint egyszer már jeleztem, meg kell keresnünk, majd mikor olyan helyzet 
lesz, hogy ráérünk ezzel foglalkozni. 
 
Fülöp Zoltán: Lőrincz Lászlónak megadom a szót. 
 
Lőrincz László: Csak egy gyors kérdés, ezt tegnap elfelejtettem megkérdezni. 14 millió forint, ami még 
kintlévőség van, mert a kintlévőségnek van leírva, ez már lejárt. Az önkormányzatnak ezt az összeget 
át kell utalnia a kft-nek. Tehát akkor ez egy lejárt? 
 
dr. Tóth Ágnes: Hát ez a támogatási összeg. 
 
Lőrincz László: Most így fejből nem tudom az ütemezést. 
 
dr. Tóth Ágnes: szeptember 5. napjáig kellett volna átutalni. Tény, hogy maga a szerződés 10-11. ilyen 
lett, úgy emlékszem aláírták az ötödikei határidő semmiképpen nem lett, vagy nem volt tartható. 
Mondjuk 11-én írtuk alá. 
 
Lőrincz László: Most már húsz nap eltelt lassan. Akkor jegyző úrhoz a következő kérésem, hogy ebben 
hogyha aktívan a döntéshatározat végrehajtásába segédkezzen majd.  
 
Fülöp Zoltán: Andrejka képviselőnek megadom a szót. 
 
Andrejka Zombor: Igen, meg mindig a Gödi Körképhez. Megértem, amit Markó képviselőtársam 
mondott. El tudom fogadni, mint indok, hogy igen sok olyan ember van, aki interneten nem követi az 
eseményeket, a város eseményeit. De ugyanakkor adódik a kérdés, hogy ez a már megjelent Gödi 
Körkép hány példányban és hova lett terjesztve, mert én speciel nem ismerek olyan embert, aki kapott 
is belőle. Tehát a hivatali beszerzésen kívül. 
 
Fülöp Zoltán: Markó úrnak megadom a szót. 
 
Markó József: Gödi Körkép terjesztése évtizedesen problémás. Már számos megoldást próbáltunk 
megkeresni és nem sikerült. A posta presztízskérdést csinál abból, hogy ő legyen a terjesztő. Mert hát ő 
a posta. Ez egy olyan munka. Nagyon olcsón csinálja. Pitiáner áron persze ebből nem is tudja megoldani 
rendesen. A kiadott alvállalkozók összecsomagolják mindenféle anyagokkal, mert olyan kevés pénzt 
kapnak, így éri meg nekik. Próbálkoztunk azzal, hogy a postai dolgozókat innen, a hivatalból, az 
önkormányzattól megsegítsük valamilyen formában, terjesztési jutalék vagy valami. Éves tárgyalás volt. 
Az összes szakszervezeten mindenkin keresztül kellett gázolni, és nem sikerült. A posta nem enged be 
külső befizetőt, mondván, hogy ez az ő kötelessége, ő ezt csinálja, ennek ez a munkája. Ezért többször 
volt olyan jelentésünk, hogy a postát bemószeroltuk a postánál, hogy nincs rendesen terjesztve, kijött a 
posta képviselője, megkérdezett 100 embert, és 95 ember azt mondta, hogy kapott. És ez többször 
megismétlődött. És 95 százalék volt a terjesztési szerződésben, hogy annyit kell teljesítenie neki, az már 
száz százaléknak számít. Na most magát a terjesztést a hivatal rendeli meg, vagy az önkormányzat nem 
tudom melyik, nem a kft, tehát aki a kft elkészíti, eladja az újságot úgy, hogy mi terjesztjük. A hivatalos 
szerződésben a postával, nem a kft. És a posta pedig ugye ragaszkodik ehhez a munkához, mert hát ettől 
posta volt, de 95 százalékot mindig hozta. Az volt a gyakorlat, hogy a kft embere, aki a Gödi Körkép 
embere, mert a kft-ből a Gödi Körkép egy elhatárolható egység. Igen, egy divízió, hogy mit mondjak. 
Na most az emberek, konkrétan ugye, ki volt ő? Nahát, ő személyesen elvitte oda, ahol írtak, hogy nem 
kaptak. Tehát aki jelezte, hogy nem kap a szerkesztőségben, annak valamilyen módon kihordták a 
körképet. A képviselők is hordtak, és le is volt rakva boltokba, egyebekbe, és nem tudom mennyi, de 
szerintem legalább 8500 példány megjelenik. 
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dr. Tóth Ágnes: 8400 van a szerződésben.  
 
Markó József: Ezzel lehet emelni esetleg, mert már nem lesz sokkal drágább, ha több, többet nyomna, 
tehát a nyomda és akkor a nyomdaköltség is viszonylag magas nyomdaköltséggel dolgoztunk, 
természetesen a környékbeli nyomdák képeznek egy kartellt, és igyekeznek azon, hogy a piacon 
megfelelő árat érjenek el az adott körzetekben, és most egy jobb nyomdát találtak, ami lényegesen 
olcsóbb és ugyanazt a minőséget hozta. Tehát sikerült egy jóval olcsóbb nyomdát itt a környéken 
fölhajtani, mert rést találtak ebben a rendszerben, és egy jó nyomdát, amit szintén dicséretet érdemel, 
hogy több százezer forinttal olcsóbb a 44 lapos újság, mint ahogy szokott lenni mondjuk a 35 lapos. 
Tehát több lap és olcsóbb. Probléma az, hogy a hirdetők természetesen valószínűleg elmentek, mert 
hónapokon keresztül egy bizonytalan helyzet volt, stabil hirdetői gárda volt, komoly bevétellel, ez 
biztos, hogy visszaesett, ezt újra kell építeni, mert az, hogy ne jelenjen meg, mert alapvetően, ha nem is 
volt deklarálva a testület előtt, hogy ne legyen körkép, de az összes folyamat erre mutatott, hogy ne 
legyen. Ezt tudom bizonyítani, mert ez mondjuk nem lesz nehéz. Valami oka volt ennek. Én szerintem 
helytelen irány volt, mert a digitalizált világ sem ad mindent meg, és kell a nyomtatott sajtó. 
 
Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak megadom a szót. 
 
Hlavács Judit: Igen, nagyon örülnék egyébként, hogy ezeket az információkat, amiket Mark úr tud, hogy 
most mennyibe kerül a nyomda, meg hány újságíró van, meg ilyesmi, ezeket mi is tudnánk, mert tényleg 
érdekes. Igen, én most egy kicsit bizonytalan vagyok, mert ügyvezető asszony írt a múltkor egy 
dörgedelmes levelet, nem konkrétan nekem, hanem a Képviselő testületnek arról, hogy ő csak a 
Képviselő-testületnek tartozik beszámolni és se a polgármester, se egy képviselő ne kérdezze őt. Én 
ebből kiindulva nem is kérdeztem, hanem gondoltam, majd itt fölteszem a kérdést, akkor most Szilágyi 
úr kioktat, hogy miért nem írtam e-mailben. Egy kicsit úgy érzem, hogy most akkor nem tudom, hogy 
jogkövető vagy, nem tudom, mindenkinek megfelelni akaró képviselőként mégis milyen módon 
tehetnék föl bármilyen kérdést a Szolgáltató Kft-vel, de látom, hogy az ügyvezető asszony készségesen 
válaszolt itt, tehát mégiscsak működik. Szerintem nyomdát találni nem ördöngösség, de nagyon örülök, 
hogy akkor tényleg sikerült olcsóbbat, mert ezen nagyon sok pénzt lehet spórolni, ha az ember 
megversenyezteti a nyomdákat. Én világ életemben azt csináltam, hogy a legolcsóbbnak még írtam egy 
javaslatot, hogy mennyit engedjen az árából, és mindig sikerrel jártam. Nyilván papírminőségen meg 
nagyon sok mindenen lehet spórolni. Amit aztán a tartalom javára lehet fordítani, egyszer mondjuk 
megfizetni az újságírókat, meg a korrektort, ha volna ilyen a világon, az olyan melengetni a szívemet, 
mint szakmabélit. Úgyhogy én mindenféle tájékoztatásnak nagyon örülnék, ami a kft. tájáról érkezik, és 
annak is, hogyha tudnám, hogy pontosan milyen módon tehetek fel én képviselőként kérdéseket, 
úgyhogy nem itt, hanem egyébként. 
 
Fülöp Zoltán: Azt gondolom, hogy képviselőként nyugodtan lehet e-mailben kérdezni, és azt nagyon 
remélem, hogy működni fog. További hozzászólót nem látok, úgyhogy akkor javaslom a tisztelt 
Képviselő-testületnek, hogy szavazzunk. 
 
Hlavács Judit: Kettes számú határozati javaslatot pontosan nem értem. Hogy ez minek a mije. Azt látom, 
hogy mik a feladatai, csak hogy? Tehát ilyet csinálunk? Hogy határozzunk a hulladékgazdálkodási kft. 
feladatairól? Van ilyen határozata, és mi értelme egy ilyennek? Tehát az SZMSZ-ben nyilván 
meghatározhatunk feladatokat ebben a pillanatban.  
 
Fülöp Zoltán: Igen, ez történik. Nem régen volt egy vita arról, hogy megfelelőek-e a Szolgáltató Kft. 
SZMSZ-ben felsorolt feladatai. Kérdés merült föl például a Gödi tévé kapcsán. Kérdés merült föl a Gödi 
Körkép kapcsán, a nyaralóházak kapcsán, ezért a társaság állandó feladatait pontosítani javasoljuk, ami 
úgy jobban fedi a valóságot. 
 
Hlavács Judit: Ennek nem az SZMSZ-ben kéne szerepelnie? 
 
Fülöp Zoltán: De. A Gödi Kft. úgy szól a határozati javaslat, hogy a… 
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Hlavács Judit: A határozati javaslat a kft feladatairól szól, nem pedig az SZMSZ-nek a módosításáról. 
Vagy az elfogadásról. Az SZMSZ-t tartalmazó mondatban pedig nincsen ige. 
 
Fülöp Zoltán: Köszönöm az észrevételt.  
 
Hlavács Judit: Semmiképpen nem tudom támogatni a www.god.hu honlap működtetését. A Gödi 
Körkép, az teljes mértékben rendben van, eddig is a kft. működtette. A god.hu hivatalos honlapot 
gyakorlati okokból sem gondolom működőképesnek. 
 
Fülöp Zoltán: Azt javasolnám, hogy az egyértelműség kedvéért határozati pontok, hogyha erre igény 
van, akkor egyesével szavazunk a határozati pontokról, és értelmezzük, ha erre nincsen igény, akkor 
szavazhatunk egyben. Szeretne valaki külön szavazni a határozati pontokról?  
 
Hlavács Judit: Mivel nem volt alkalmam felkészülni, megmondom őszintén, mindegyiknél tartózkodni 
fogok. Tehát az, hogy nekem ebből egy valami különösen egyértelműen nem, ez nem okoz problémát, 
úgyhogy miattam nyugodtan lehet egybeszavazni. Ha úgyis mindenki megszavazza. 
 
Fülöp Zoltán: Akkor egyben kérem szavazzunk. 
 
A Képviselő-testület 7 „igen” és 2 „nem” szavazati aránnyal az alábbi határozatokat hozta: 
 

330/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. melléklet szerinti beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Melléklet a 330/2020. (IX. 30.) Ök. határozathoz: 
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331/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységeit és feladatait kibővíti az 
alábbiakkal: 

- Nyomtatott média szolgáltatások (lapkiadás, egyéb nyomdai (print) feladatok) 
- Elektronikus, online média- és közösségi szolgáltatások (városi honlap és egyéb 

elektronikus médiák, közösségi elektronikus szolgáltatások) 
- Egyéb szolgáltatások 

 
A fenti feladatok körében a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. ellátja különösen: 

a) www.god.hu honlap, valamint Göd Város hivatalos Facebook oldala korszerűsítése és 
aktualizálása az alábbiak szerint:  

- tartalmi újratervezés 
- grafikai újratervezés 
- az „üvegzseb” törvény előírásai szerinti adatközlések frissítése 
- felkészülés az átláthatósági rendelet adatközléseinek fogadására 
- üzemeltetési, adminisztrációs feladatok ellátása 

 
b) www.godikorkep.hu és www.godiujsag.hu honlapok korszerűsítése és aktualizálása 

 
c) egy online gödi újság üzemeltetése 

 
d) a Gödi Körkép című városi közéleti magazin kiadása 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. SZMSZ-ét 
a határozathoz mellékelt formában elfogadja.  
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Melléklet a 331/2020. (IX. 30.) Ök. határozathoz: 
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332/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy működési támogatást ítél meg a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a 
következők szerint:  

 2020-ra 15,1 millió Ft 
o Folyósítás: 2020. 10. 20. 

 2021-es év első félévére 48 millió Ft a következő bontásban 
o 2021. 01. 08. 24 millió Ft 
o 2021. 04. 08. 24 millió Ft 

Egyben felhívja a Polgármestert a 278/2020 (VIII.27.) Képviselő-testületi határozat maradéktalan 
végrehajtására.  
 
Forrás: Feladattal nem terhelt működési tartalék  
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: ütemezés szerint 
 
Hlavács Judit képviselő elhagyta az üléstermet.  
 
29) Javaslat az Okosváros koncepcióval kapcsolatos szakértői, tanácsadói feladatokra 

vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 
Fülöp Zoltán: Következő napirendi pontunk, javaslat az okosváros koncepcióval kapcsolatos szakértői, 
tanácsadói feladatokra vonatkozó megbízási szerződés megkötésére. Előadója polgármester úr lenne, ő 
ugye nincsen jelen. Az a kérdésem, hogy a hivatal részéről tudja-e bárki az előterjesztést kommentálni. 
Akkor előterjesztés szerint. Itt volt egy eredeti előterjesztés, ehhez az eredeti előterjesztéshez látok egy 
kiegészítést, ami egy megbízási szerződést tartalmaz, egy kis pillanat türelmet kérek, csak próbálom 
összerakni az előterjesztést. Az eredeti előterjesztésben nem látok határozati javaslatot. A kiegészítésben 
van egy határozati javaslat, illetve hát, hogy most duplikátumként, vagy eltérő módon egy szerződés 
javaslat, azt nem tudom, de ha és amennyiben megszavazásra kerül, akkor nyilván csak a második 
szerződés javaslattal tudunk foglalkozni. Köszönöm szépen, hozzászólással megadom a szót Lőrincz 
Lászlónak. 
 
Lőrincz László: Ugye, itt én úgy gondolom, hogy az okos városnál először is a Képviselő-testületnek 
azt kéne eldönteni, hogy belefog-e ebbe a, az etapba, hogy egyáltalán belekezd. Itt a nem tudom, 
gondolom mindenki elolvasta magát az anyagot, ami hozzá kikerült. Én pár dolgot átnéztem benne, 
illetve az okos városról már sokat lehet hallani, gondolom mindenki más sokat olvasott utána, hogy ez 
mit is takar. A szélrózsa minden irányába rengetegféle lehetőség van az okos városban lévő 
kialakításokra. Itt az anyaggal kapcsolatban egy-két meglátás lenne, ilyen címszavakban. Van egy ilyen 
rész, az a dobozos vagy nem dobozos megoldások téma. Ugye, hogy nincs egyformán működő dobozos 
termék, úgy gondolom, hogy ezek a dobozos termékek ebből is már vannak például olyanok, amik jól 
működnek, és már kialakultak, nem szükséges újat feltalálni. Létezik egy alapdobozos megoldás, amely 
gyorsan hoz például látványos eredményt a fejlesztésekbe, amik utána finomíthatóak vagy bővíthetőek. 
Online offline egyensúly. Itt van egy olyan része, hogy online eszközökre irányuló igényt és 
testreszabást és offline módszerekkel szükséges megalapozni. Ez önmagában igaz, de most már itt a 
2020-ban, főleg itt a Covid hullám is rásegített, hogy már nem feltétlenül szükséges túl nagy mértékben 
offline támogatáson gondolkodni a digitalizáció kialakításakor, sőt kifejezetten kontraproduktív, a mai 
generációt offline dolgokkal próbáljuk meggyőzni az online világ használatára, mert szerintem a mai 
fiatalok már ebben az online világban nőttek fel, hogy itt a 3d ügyfélszolgálat téma. Ugye itt a 3d 
ügyfélszolgálat és egyéb 3d-s megoldások, ezek ilyen felesleges játékszerek egy okos városban. Jópofa 
lehet, de gyakran ezt inkább helyszínre telepített és kiszolgálásban valóban segítőkész, bármikor 
rendelkezésre álló emberszerű robotok valósítják meg. Ugye ez most viccesen hangzik, de már nem az 
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ember van ott, hanem szinte. Ugye itt az ütemtervre kitérnek, amivel kezdtem is az egész mondandómat. 
Itt az egész projektnek egy buktatója lehet, hogyha a testület szeretné, hogyha komplexen az egészben 
gondolkodik, ugye itt fő csapásirányokat kell kivenni belőle, azt az irányvonalat, amit mindvégig 
követni szeretne a Képviselő-testület, amit a városban meg szeretne valósítani, mert ugye túl széles a 
lehetőség. Ugye itt lehet akár az okos épületek, okos energia, okos közlekedés, okos technológia, 
gyógyászat, infrastruktúra, kormány, oktatás, biztonságtechnika, állampolgár. Természetesen egy 
nagyobb városban akár külön projektek is működhetnek, akár több egymás mellett futó projektet is lehet, 
de ezek külön büdzsével rendelkeznek. Egy adatvédelmi téma, ez nem szerepelt az anyagban. Szerintem 
nagyon lényeges lenne, nem tesz említést az adatvédelemről, hogy itt a dokumentum kiemelkedő 
fontosságú lehetne. Ugye okos városnak erről hivatalból is kiemelten kell gondoskodnia és az 
állampolgárok el is várják, nem szabad megvárni, hogy aggodalom merüljön fel városszinten az új 
fejlesztésekkel szemben. Ezt külön ki kell dolgozni. Az adatvédelmi részt. Illetve itt az 5g téma, az 5g, 
tehát a gyors netkapcsolat ez az alapja az egész fejlesztésnek. Tehát ennek a kiépítésére vonatkozó 
alapfeltétel nem kerül megemlítésre benne. Ez nem egy plusz dolog, hanem nincs digitális fejlődés, 
nincs okos város, hogyha mondjuk ez az 5G-s rendszer nincs kiépítve. Így ezek, amiket így egy-két 
dolgot így átolvasgatva, illetve szakemberekkel konzultálva találtam benne. De mindenképp 
visszakanyarodnék az elejére, hogy a testületnek kell eldöntenie azt, hogy ezen az irányvonalon szeretne 
elindulni és ezen az irányvonalon belül pedig melyik alternatívát választja, hogy melyik irányba melyik 
célt fogalmazza meg. Ennek szerintem testületi döntésnek kell lenni. Maga a kezdeményezés, hogy 
foglalkozunk evvel, ez szerintem jó ötlet. Aztán hogy hogyan tovább, az a testületre van bízva. 
Köszönöm szépen. 
 
Fülöp Zoltán: Szilágyi Lászlónak megadom a szót. 
 
Szilágyi László: Teljesen megdöbbentem, hogy Lőrincz Laci elég rendesen beleásta magát ebbe a 
témába. Így inkább én akkor most a technika részét venném alapul. A módosításban úgy van, hogy 
határidő azonnal, majd utána mellékelt … Ök. határozathoz. Gondolom, csak véletlenül maradt ott.  
 
Mészáros Tamás: Bocsánat, hogyha szabad akkor, tehát az nem véletlenül van ott. Azt jelenti, hogy még 
nincs száma az adott határozatnak. Tehát amint ezt esetlegesen elfogadná a Képviselő-testület, ezt a 
határozati javaslatot, akkor ez kapna egy számot, és az kerülne oda, hogy melléklet a pl. 352/2020. (XI. 
30.) Ök. határozathoz, tehát az maga a szerződés, ugye a melléklet.  
 
Szilágyi László: Azért mondtam, hogy a melléklet meg szeptember 29-i, tegnapi napra. Azért mondtam, 
hogy az elírás lesz, az a része. Mindig általában pont pontot szoktunk tenni. Most milyen kis túlbuzgók 
vagyunk? Már rögtön tudjuk, hogy a mai nap határozati száma 9.30-al fog szerepelni, és már volt rá 
példa, hogy későbbiekben pont ezért nem lehetett végrehajtani, mert másnap került aláírásra, és ugye 
akkor meg már másik dátummal volt az önkormányzati határozat. Egyelőre első körben ennyi, még 
gondolkodok. Van egy ötletem, egy módosítóm, de még ezt így fejbe tenném. 
 
Fülöp Zoltán: Engem ebben az előterjesztésben is az zavar, hogy nem tudom, hogy miről van szó benne. 
Tehát én látok egy ilyen nagyon jól hangzó, inkább így mondanám, hogy jól hangzó felsorolást. De nem 
látom azt, hogy mi az a. Nem is tudom. Tehát nagyjából. Mi az a projekt, amiben itt az önkormányzat 
elkötelezi magát. Tehát ezek már elnézést, tehát itt, aki ismeri a kifejezést, az tudja, hogy miről beszélek, 
hogy szerintem nagyjából a második oldal közepén, de hogyha nagyon jóindulatú vagyok, akkor a 
harmadik oldal végén már biztosan valaki kiabálna a bullshit bingón, hogy megvan, mert abszolút jó 
kulcsszavak vannak benne, de én a tartalmat nem látom, és ami még fontosabb, nem látom azt a 
projektet, amit itt elő kellene készíteni. Úgyhogy számomra ez, tehát azt én most így a magam részéről 
nem volt konzisztens a dolog, amit Lőrincz László kollegám itt eléggé beleásta magát, míg nálam jobban 
beleásta magát, ami némileg meglepő, de szerintem konzultált valakivel, mert tényleg eléggé beleásta 
magát. Úgyhogy én megmondom, hasonlóan néhány más korábbi előterjesztéshez ma itt sem nagyon 
érzem, hogy miről szól ez a történet valójában. Úgyhogy bennem nagyon sok a kérdőjel. 
 
Fülöp Zoltán: Lőrincz Lászlónak megadom a szót. 
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Lőrincz László: Nem akarom ismételni magamat, de szeretném alpolgármester urat egy kicsit 
megerősíteni, hogy hasonló véleményen vagyunk, tehát nagy általánosságban le van írva sok minden, 
ami jól hangzik. A Képviselő-testületnek kell eldönteni, hogy egyáltalán el akar ezen az úton indulni, 
ha meg ezen az úton el akar indulni, akkor azt ki kell dolgozni rövid időn belül, hogy amit az előbb itt 
próbáltam felvázolni, hogy a város melyik területén szeretnénk ebben eredményesek lenni, vagy hol 
szeretnénk valamit elérni vele. Vannak olyan részek meggyőződésem, ahol nagyon gyorsan, kis 
ráfordítással, kis anyagi ráfordítással lehet eredményeket elérni, vagy akár olyan, már most is működő 
rendszereket beintegrálni, berakni ebbe a rendszerbe, vagy elkezdeni ebbe a rendszerbe vele működni, 
amik vagy régebben működtek, vagy most is működnek. Szerintem vannak lehetőségek, de alapban egy 
testületi döntés, hogy egyáltalán szeretnénk-e vele foglalkozni.  
 
Fülöp Zoltán: Andrejka Zombornak megadom a szót.  
 
Andrejka Zombor: Mivel ez egy szakértői vagy tanácsadói részben megbízásról szól. Én azt gondolom, 
hogy hacsak nincsen valakinek olyan nagy mélységű és nagy áttekintése az okos városokkal 
kapcsolatban, akkor vagy meg kéne várni, míg az előterjesztő elmondja, hogy pontosan mik az érvek, 
vagy pedig, ha jelen van a tervezett megbízott, akkor talán megkérdezhetjük, hogy mi az, amiben ő 
előnyt tud nekünk nyújtani, és amiért ennek van relevanciája, vagy értelme, hogy egyáltalán most így 
mi beszéljünk róla? 
 
Fülöp Zoltán: Szilágyi Lászlónak megadom a szót.  
 
Szilágyi László: Még a választások elején is beszéltünk arról, hogy akkor még nem ez volt a neve, hanem 
egy ilyen koncepció szinten érdemes lenne a várost, akkor még 2020-ra gondoltunk, most már azt látom, 
hogy inkább 2021-ben jó lenne bevinni a várost a digitális világba. Így maga az elméletet, a felvetést 
azt abszolút tudom támogatni, ezt jó dolognak is tartom. Viszont megint a szakmaiságban van itt egy 
gyors leírás, amit nem tudom, hogy ki készített, és utána pedig egy megbízási szerződés, amit megint 
csak én személyesen nem tudom, hogy az adott személy, az erre a feladatra megfelelő referenciával 
képes-e. Nem tudom, ahogy Zombor is mondta, jó lett volna, ha itt lenne az előterjesztő, és akkor ő 
legalább el tudná mondani, hogy ezek hogyan zajlottak ezek a folyamatok. 
 
Fülöp Zoltán: Nekem annyi megjegyzésem van ehhez, ami nekem speciel ebből az anyagból fájóan 
hiányzik, hogy vannak persze mindenféle utalások, de azt például nem látom, ami itt az előző 
napirendnél többszörösen felmerült, hogy mennyire jó lenne, hogyha gyorsan és egyszerűen 
kerülhetnének ki például az előterjesztések, döntések, ilyesmi. Tehát azokat a ténylegesen mindennapi 
problémákat segítő megoldások, amikre tényleg szükségünk van. Ezt én utalás szinten sem láttam az 
anyagban, amit Markó Úr ma többször említett. Tehát ezeket, ha nagyon keresem, akkor persze valahova 
be lehet érteni. Jobb lenne, ha a Szilágyi Lászlónak megadom a szót. 
 
Szilágyi László: Az én értelmezésem szerint ez az előterjesztés végül is arról szólna, hogy egy külső 
szakértőt megbíznánk gyakorlatilag egy ilyen anyag összeállításával. Ezt havi 350 ezer forintos bruttó 
összegért tenné meg a külső szakértő. Kérdezem itt majd a hivatalt, illetve a jogászokat, hogy én azt 
látom, hogy Lőrincz László is elég jól beleásta magát ebbe a történetbe, hogy mint képviselő van-e 
lehetőség arra, hogy a Képviselő-testület megbízza mondjuk Lőrincz Lászlót egy olyan üggyel, hogy 
mondjuk egy ilyen anyagot előterjesszen. Nem tudom, hogy azt mikorra tudnád esetleg vállalni, hogy 
egy másik anyagot leteszel, október vége, november vége, vagy itt, ugye és az, hogy december végéig 
szól a szerződés. 
 
Fülöp Zoltán: Bocsánat. Jegyző úrnak megadnám a szót. 
 
dr. Szinay József: Néhány alkalommal már utaltunk arra, hogy Lőrincz László alpolgármester úrnak, de 
ez igaz Fülöp László alpolgármester úrnak is. 
 
Fülöp Zoltán: Zoltán. 
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dr. Szinay József: Zoltán, bocsánat, igen. Elnézést kérek. Igen-igen. Helyesbítek. Fülöp Béla 
alpolgármester úrnak. Tehát ez igaz az a tény, hogy ők jogilag alpolgármesterek, nekik jogilag a 
polgármester úr adhat megbízást, a Képviselő-testület nem. Azonban, ha ezt önként vállalja Lőrincz úr, 
bizonyára nincs akadálya. De itt a hatályos szabályozás szerint, illetve a kormányhivatal álláspontja is 
az, hogy az említett urak, Béla és Ferenc, gyakorlatilag ők alpolgármesterek, nem pedig képviselők 
ebben a kérdésben. És elnézést a humorizálásért. 
 
Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. Elnézzük ezen a sokadik órán. Aljegyző úrnak megadom a szót.  
 
dr. Nagy Atilla: Köszönöm szépen, csatlakoznék címzetes főjegyző úrhoz, hogy valóban feladatot nem 
szabhat neki igazából, de ettől ő még képviselő, tehát képviselő bármilyen előterjesztést tehet. Ha neki 
van joga, önkéntesen, előterjesztéséről, bármiről, akár erről is. Neki van joga bármely önkormányzati 
feladatkörbe tartozó dolgokra, akkor nyilván megteheti ezt. Tehát gyakorlatilag kérni kérhetik. Utasítást 
nem adhatnak nekik, feladatot nem szabad, de felkérik, informálisan biztos mehettek, de ettől ő még 
nem alpolgármester, hanem egyedi képviselő indítványt fogja behozni, és akkor lesz kétféle koncepció 
egymás mellett, amiből majd választhatnak. Egyetértesz velem jegyző úr? Hallgatás, köszönöm. 
 
Fülöp Zoltán: Ügyrendi javaslata van Szilágyi képviselő úrnak. 
 
Szilágyi László: Nem tudom, hogy a jegyzőkönyvbe felvételre került-e, hogy Lovász Judit elhagyta az 
üléstermet, csak így utólagosan jutott eszembe, hogy szerintem az nem hangzott el. És akkor utána 
mondanám az ügyrendit. Akkor átvágnám ezt a gordiuszi csomót az alpolgármesterek tekintetében, 
akkor én viszont Hives Gáborra gondolnék, hogy egy ilyen munkát le tudna tenni szerintem a következő 
időszakban. És akkor az lenne az ügyrendi javaslatom, amit majd mindjárt megfogalmazok pontosan és 
kérem majd akkor a hivatalnak a segítségét, hogy a Képviselő-testület felhatalmazza vagy megbízza 
Hives Gábor képviselő urat, hogy egy okos város koncepciót készítsen el. Volt konkrét irányvonal. 
 
Fülöp Zoltán: Még csak szólok, hogy ez nem ügyrendi. Ez normál módosító. 
 
Szilágyi László: Jó, akkor majd normális lesz. 
 
Fülöp Zoltán: Lőrincz Lászlónak megadom a szót. 
 
Lőrincz László: Amit Szilágyi úr elkezdett mondani, azt maximálisan támogatom, és ami eddigi 
tudásom van, azt nagyon szívesen át is adom Hives Gábor részére. Illetve, ami nagyon lényeges, és 
amiről az elején beszéltem, hogy mindenképp egy irányvonalat kell a testületnek megszabnia. Én azt 
gondolom, hogy a soron következő ülésre konkrétan azzal a tervvel kell érkeznie Gábornak, ha elvállalja 
ennek az elkészítését, hogy mi az a két-három lehetőség, amit érdemes lenne Gödre hozni okosváros 
szinten, és amit érdemes lenne megvalósítani, én továbbra is azt mondom, hogy ebből maximum egyet, 
legjobb esetben kettőt, de igazándiból egy aprócska dologgal kéne elindulni egy kisebb volumenűvel, 
és utána lehet azt tovább építgetni.  
 
Fülöp Zoltán: Andrejka Zombornak megadom a szót. 
 
Andrejka Zombor: Én nagyon örülök, hogy a képviselőtársak ilyen aktívak, és ez a téma megmozgatja 
a fantáziát. Azért nem tudok elvonatkoztatni azért az előterjesztéstől, ahol is a polgármester úr, mint 
tanácsadó, tehát megfelelő kapcsolati hálóval, valamint referenciával rendelkező, releváns tapasztalattal 
rendelkező tanácsadót kért meg szavazni ezen az előterjesztés alapján. Mint ahogy, amikor ügyvédet, 
mint jogi szakértőt meghatalmazunk vagy felkérünk, ott is nem mi kezdünk el jogászkodni, hanem az ő 
szaktudására alapozunk. De ettől függetlenül tényleg örülök neki, hogyha egy koncepciót így 
megbeszélünk magunk között, kvázi ingyen és utána pedig egy szakértővel ezt formába rakjuk. Amikor 
az előterjesztő is jelen van és újra tudjuk venni ezt az előterjesztést.  
 
Fülöp Zoltán: Lőrincz Lászlónak megadom a szót. 
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Lőrincz László: Ezzel kapcsolatban itt a kapcsolati tőke. Tehát szerintem Gábornak, vagy itt a 
képviselők zömének is elég nagy kapcsolati tőkével rendelkezik, lehet, hogy más-más irányba. 
Kimondottan eljut a projekt arra a szintre, amikor már konkrét kivitelezés van, egyértelmű, hogy csak 
szakemberekre lehet bízni. Én nem érzem, hogy ez a projekt ez egyelőre szerintem abban a fázisban 
van, hogy a testületnek el kell döntenie, hogy egyáltalán szeretne ezen az úton elindulni. Itt a 
végtelenségig szerintem, tehát okos város terén a végtelenségig lehet fejlesztéseket végezni. Itt ugye 
meg kell vizsgálni azt a részét is, hogy a büdzsé az anyagi rész mit enged az elkövetkező évekre, 
úgyhogy itt szerintem felelősségteljesen és hosszú távon kell ebben is gondolkodni, mert akkor nincs 
értelme belefogni, hogyha utána nem tudunk egy-egy projektet sem maximumra kivitelezni.  
 
Fülöp Zoltán: Markó úrnak megadom a szót. 
 
Markó József: Nagyon nagy gondossággal fordulnak a képviselőtársak a téma felé és nem kezelik Csáki 
számlájaként.  
 
Fülöp Zoltán: Szilágyi Lászlónak megadom a szót. 
 
Szilágyi László: Jogilag rendbe tennénk, hogy ez megfelelő legyen. Azt gondolom, hogy a 
közpénzeknek a helyes felhasználása tekintetében szerintem ezen az összegen úgy tudnánk spórolni, 
hogy amennyiben ugye elvállalja Hives Gábor, amit én felvezetek, akkor az arról szól, hogy a megbízási 
szerződést lehet kötni gondolom az önkormányzatnak képviselővel ilyen feladatnak az ellátására. Nem? 
 
dr. Szinay József: Okos kérdés. Szabad? Akkor én ezt úgy értettem, hogy Hives Gábor urat megbízza a 
Képviselő-testület, hogy szakértőt keressen erre a témára, nem pedig, hogy ő maga gyakorolja ezt a 
szakértői tevékenységet. 
 
Lőrincz László: Ebben benne van az, hogy szakértői díj, vagy költségtérítés. 
 
Fülöp Zoltán: Hát akkor szakértőt kell keresni.  
 
dr. Szinay József: Akkor annak ilyen értelemben nincsen díja. Tehát ő a képviselői dolgát végzi ezzel, 
nem pedig gyakorlatilag pénzért. Már bocsánat, nem akarom kivenni a zsebedből a pénzt, csak mondom, 
ez elég furcsa. 
 
Lőrincz László: Egészre, vagy azokra az egyéb költségekre, ami ezzel kapcsolatban felmerül, arra 
tudnánk neki egy keretet biztosítani. Nem neki, hanem egy fedezetet.  
 
Fülöp Zoltán: Megadom a szót aljegyző úrnak. 
 
dr. Nagy Atilla: Ne féljünk attól, hogy az általánostól a konkrét lépéseken haladunk igazából. Tehát 
hogyha a Képviselő-testület deklarálja először is azt, hogy igen aktívan kíván fellépni ezen a területen, 
de el akarja mozdítani, ez az első. Következő az, hogy igen, valamilyen módon, hogy aztán valami 
nagyon tág, de irányokat akár most is lehetne adni igazából. És utána a következő ülésen, tehát nem 
biztos, hogy ezeknek a dolgoknak egy-két hét alatt, tehát ez tipikusan az a dolog, ami bír heteket, még 
akár hónapokat is, csak alapos legyen, tehát nem ég a ház, és a kötelező feladatainktól túl sok erőforrás, 
se időben, se pénzben, ezért ne raboljon el, hadd javasoljuk ezt a dolgot. Tehát, ha odáig jutunk, csak 
ma a testületen, hogy igen, ezen a területen aktívak lenni, fejleszteni kíván, akkor ez az első pont egy 
határozatban teljesen jó. Utána pedig azt mondja, hogy igen, felkér mondjuk egy valakit. Ilyen politikusi 
színvonalon, tehát nem nagyon műszakilag belemenne, csak nagyon koncepcionális szinten legyen 
valami. Ha ez jelentősen eltér mondjuk a polgármester úrétól, és onnantól kezdve jöhetnek az aprópénzre 
váltások, és az apró munka, amire nyilván egyre inkább majd szakember kell. Hadd mondjam azt, hogy 
látom, hogy a jelenlegi állásom ez a projekt, ahol tart, ahhoz már szerintem, bocsánat, hogy így mondom, 
túlzottan belementünk. Nem kell ma megváltani a világot ebbe a dologba.  
 
Fülöp Zoltán: Csáki úr is szólt, 2 percben megadom a szót. 
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Csáki Zsigmond: Köszönöm szépen a tisztelt Képviselő-testület többen fölvetették, hogy mi a 
szakértelem. Nyolc évig voltam városvezető. Négy évig voltam megyei alelnök, öt évig megyei elnök. 
Több városnál is dolgozunk szakértőként. Az a felhatalmazás vagy az a kérés, ami a szakmai anyagra 
vonatkozott, az egy rövid összefoglaló anyag. Szeretném jelezni, hogy Göd esetében itt van 72 oldalban 
Göd város elektronikus ügyintézésének bevezetésére vonatkozó szakmai anyag, ami egyébként 
elkészült. Én kértem polgármester urat, hogy a kialakult politikai helyzetben ez a téma kerüljön a 
Képviselő-testület elé, és ne az ő személyes anyagaként lehessen erről az anyagról beszélni. 
Természetesen megértettem a Képviselő-testület hozzáállását, hogy ezt saját hatáskörben kívánjuk 
tartani és nem kívánunk külső szakértőt igénybe venni. Köszönöm szépen a lehetőséget! 
 
Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen. Esetleg azt megtudhatjuk, hogy ez az anyag egyeztetett anyag, az 
hangzott el, hogy ne polgármester úr nevében jöjjön be. Meg lehet tudni, hogy esetleg ez egy egyeztetett 
anyag már? 
 
Csáki Zsigmond: Polgármester úrral egyeztetett anyag volt, amelyen a nyáron dolgoztam, és mivel a 
kialakult helyzet volt a felfüggesztésére vonatkozóan, és három frakcióra szakadt a város, ezért azt 
gondoltam, hogy akkor van értelme okos városfejlesztéssel foglalkozni komolyan, hogy ha itt több 
frakció beleteszi a munkát, és nem én, egy külső szakértő fog valamit leírni. Szép anyagokat lehet 
egyébként színeseket is gyártani, de olyan, ami Gödön használható, annak csak akkor van értelme, ha 
mind a három frakció ezt komolyan gondolja. A példa az megmutatta, hogy itt ilyen típusú összefogásra 
nincs igény. Ennek a megvalósításához az szükséges, hogy a képviselők is belerakják a munkát. 
Nyilvánvalóan az előéletem tekintetében dolgozok megyei jogú várostól kezdve más településeken is, 
ha nincs politikai konszenzus, hogy mit és hogyan szeretnének, azt egy külső szakértő nem tudja 
megoldani. Köszönöm szépen! 
 
Fülöp Zoltán: Jó, én most azt kérdezném, hogy volt egy szövegszerű javaslat. 
 
Szilágyi László: Olyanra gondoltam, hogy lehetne ez ilyen szempontból, hogy nem három hónap alatt 
háromszázötvenezer forint. Hanem gyakorlatilag valamelyik képviselő. 
 
Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen, Markó úrnak megadom a szót.  
 
Markó József: Csáki úrnak mondanám, hogyha elfogadja, hogy én most találkozom önnel gyakorlatilag 
először. A nevét már nem egyszer hallottam különböző összefüggésekben számos irányból. Tehát ha 
egy ilyen munka már elkészült, és ön a frakciók együttműködésére, vagy azonos álláspontjára számít, 
valamilyen, akár formális, vagy informális speach-et folytathattunk volna, vagy legalább tudjuk, hogy 
van egy ilyen téma, itt van valamiről szó. Ez nem történt meg. Én most szembesülök az egész 
elképzeléssel. Vannak róla gondolataim, vannak információim, jók is, meg rosszak is, hogy mivé 
fejlődhet egy ilyen jellegű munka. Erről is van némi mondom én, olyan képem, amit nem tudom, hogy 
valós-e, de azért itt tudok hallani, hogy Csáki úr, az egy létező, entitás, aki számos színben és irányban 
mutatkozik meg. Most sikerült látnom, így fizikai valójában. Tehát lehetett volna beszélni erről, hogyha 
ön együttműködésre számított volna ebben a kérdésben. De lehet, hogy ez nem az ön dolga lett volna, 
hanem polgármester úré, de valakinek ezt meg kellett volna tenni. 
 
Fülöp Zoltán: Kérdezném akkor Szilágyi urat, hogy tesz-e módosító javaslatot. 
 
Szilágyi László: Nem tudom, nagyjából úgy szeretném megfogalmazni, csak ezért, hogy nézzen ki 
jogilag, hogy tudnánk összetenni, hogy költségtérítést biztosítani majd annak a személynek, 
képviselőnek, aki ennek az okos város koncepciónak utána járna. Az első kérdésem, hogy költségtérítést 
meg tudunk-e szavaztatni? 
 
Fülöp Zoltán: Jegyző úrnak megadom a szót 
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dr. Szinay József: Ha tényleges költségek merülnek fel, akkor a tényleges költségeknek az 
igénybevételére persze lehetőség van. De így általányszerűn ebben a kérdésben nehezen tudom 
elképzelni. Attila, ha kiegészítesz. 
 
dr. Nagy Atilla: A törvény, hogy a polgármesterek alpolgármesterének engedélyezhető a közvetlen 
költségtérítés és az elszámolás nélkül. Ezt úgy lehet megoldani egyébként, hogy ha felmerül, akkor is a 
kötelezettségvállalásokat, a pénzügyi folyamatokat, akkor is a polgármesteri vonalon kell megcsinálni, 
tehát ha gyakorlatilag felmerül, akkor lezongorázza a kötelező papírokat, és akkor is az önkormányzat 
lesz a számla, tehát a vevője igazából, tehát így akkor behordja, és nyilván megfelelő egyeztetéseket 
meg kell tenni a pénzügyi kormányzattal. Tehát nem közvetlen költségtérítés, hanem így. 
 
Fülöp Zoltán: Akkor kérdezném, hogy… 
 
Szilágyi László: Nem tudom, hogy nagyon sok a költségtérítés, hogy valami keretet lehet-e akkor 
biztosítani a képviselőnek.  
 
Fülöp Zoltán: Szakértő. Egy adott feladatra adott feladatot. Elnézést, adott feladatnak a menedzselését 
azt képviselőre is lehet bízni, költségkeret megszabásával, ilyesmi. De ez tehát konkrét feladat. Nem 
vagyunk a 32-2 alapján. Konkrét feladatra el kell döntenünk egy konkrét feladatot, el kell döntenünk 
egy költségkeretet, és ezt bármely képviselőhöz hozzá tudjuk rendelni. Andrejka Zombornak megadom 
a szót. 
 
Andrejka Zombor: Én azt gondolom, hogy a képviselői térítésünk az direkt úgy lett meghatározva, hogy 
egyéb költségeket mi nem támasztunk az önkormányzat felé, és hát igazából nem érzem erkölcsösnek 
ezt a dolgot. Gyakorlatilag az, hogy egy képviselő csinálja a dolgát, azért plusz térítést kérni, azt én. Hát 
az, hogy nem, az miért ne lenne az alapfeladata? Könyörgöm, hát egy olyan munkát végez, ami 
gyakorlatilag a város érdekében történik. Egy külső szakértő, az teljesen más dolog volt, a szakértelmét 
fizetjük meg. Egy képviselő, hogy ha teszi a dolgát, azért nem jár az én értelmezésemben külön díjazás.  
 
Fülöp Zoltán: Jegyző úrnak megadnám a szót. 
 
dr. Szinay József: Akkor most még egyszer letisztázza a dolgot, akkor itt válasszuk ketté a Képviselő-
testületet, az Mötv. 30. paragrafus alapján megbízza a Képviselő-testület, akkor részére a felmerült 
költségeit jogosult arra, hogy megtéríthesse. Valóban azon az útvonalon, amit az aljegyző vázolt, hogy 
azt a polgármester úron keresztül, tehát a polgármesteri utalványozással lehet megtenni. Ez az egyszerű 
dolga. Maga a szakértői tevékenységre a keret nem, hogy mondjam a képviselők kerete, hanem egy 
önkormányzati keret, amit biztosít erre az okos városszakértői tevékenységnek a létrehozására. 
Álláspontom szerint arra nincsen lehetőség, hogy az önkormányzat egy képviselőnek konkrét keretet 
adjon, és a képviselő, hogy mondjam, használja fel a pénzt, azt az önkormányzat használhatja föl. 
Természetesen a képviselő úrnak a javaslatai alapján adott esetben. 
 
Fülöp Zoltán: Igen. Jó. Lőrincz Lászlónak megadom a szót. 
 
Lőrincz László: Az lenne a javaslatom, hogy konkretizáljuk, tehát legalább három témában kerüljön 
kidolgozásra az okos város projekt. A három témát azt a Képviselő-testülettel egyeztetve kell meghozni, 
és ezeknek a kidolgozása kerüljön év végéig a Képviselő-testület elé. Év végéig legyen kidolgozva, és 
a januári rendes testületi ülésre kerüljön be. Ha Gábor elvállalja, akkor ugye Hives Gábort megbízná a 
Képviselő-testület és javaslatom az lenne, hogy egymillió forintos keretet szabjunk meg, amit 
felhasználhat. Szakértő, tehát külsős szereplők bevonására. Természetesen ezt a keretet, amit ő hoz, azt 
a polgármester úrnak kell gondolom, hogy ezeket a szerződéseket aláírni. 
 
Fülöp Zoltán: Aljegyző úr. 
 
dr. Nagy Atilla: Kollégák, itt kikeresik azt, amit az előbb idéztem, hogy szó szerint, akkor felolvasnám 
az Mötv 35. paragrafus harmadik bekezdését. „Az önkormányzati Képviselő-testület képviseletében, 
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vagy a Képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységgel összefüggő, 
általa előlegezett, számlával igazolt szükséges költsége megtéríthető. A képviselő költségek kifizetését a 
polgármester engedélyezi.” Ez eddig a jogszabály. Annyit tennék hozzá, és ez már nem jogszerűség 
kérdés, hogy engedelmükkel igazából, hogy ha az okos város projektet mindannyian fontosnak tartjuk, 
akkor vegyük számításba, hogy a polgármester úr engedélyezi ezeket a költség megtérítéseket, tehát 
mindenképp valamilyen fajta együttműködésre kényszerülnek. Ez kiterjedhet akár az előterjesztés 
eredeti szövegének valamilyen fajta súlyozására is.  
 
Markó József képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
Fülöp Zoltán: Menet közben fölmerült, hogy nem ezen a költségtérítési úton megyünk, hanem a 
képviselő feladatul kapja egy ilyen anyag elkészíttetését, amire egyfajta szakértői keretet biztosít a 
testület. Ez elhangzott egyébként ez az Mötv. 32. paragrafus 2. bekezdés e) pontja alapján lehetséges 
képviselőnek közvetlenül ilyen feladatot adni. Itt, ha jól értettem, akkor az Mötv. 32-2e alapján Lőrinc 
képviselő úr, alpolgármester úr javasolta, hogy Hives Gábor képviselőnek adjunk ilyen feladatot. Jegyző 
úrnak megadom a szót. 
 
dr. Szinay József: Amikor próbálom megismételni, hogy álláspontom szerint egy képviselő nem kaphat 
saját felhasználásra egymillió forintos keretet, bármely feladatnak a végrehajtására. A keretet. Az 
egymillió forintos keretet az önkormányzat létrehozhatja azzal, hogy arra adott esetben Hives úr tesz 
javaslatot, hogy akkor XY szakértőt szeretne alkalmazni, de erről a Képviselő-testület szükséges 
dönteni, nem pedig Hives Gábor úrnak az egyszemélyes döntése ez. 
 
Fülöp Zoltán: Ilyenfajta ilyen keretnek a felhasználását külön vissza kell hozni a testület elé? 
 
Markó József képviselő visszatért az ülésterembe. 
 
dr. Szinay József: Igen. Tehát egymillió forintos keret létrehozása az oké, létrehozott az önkormányzat 
egy egymillió forintos keretet. A Gábor gyakorlatilag azt a szakember felhajtó tevékenységet elvégzi. 
Ha vannak költségei, megtéríti az önkormányzat, azonban a Gábor javaslatára a Képviselő-testület dönt, 
hogy az okos város, vagy bármely más egyéb szakértői tevékenységre ezt a szakembert választotta, aki 
ezt javasolja, aki ezt és ezt a szakértelmet tudja biztosítani, és erről a Képviselő-testületnek szükséges 
dönteni. 
 
Fülöp Zoltán: Jó. Azt gondolom. 
 
dr. Szinay József: De itt most egymillió forintról van szó. 
 
Fülöp Zoltán: Jó. Andrejka képviselő úrnak megadom a szót.  
 
Andrejka Zombor: Hogy idézzem Fülöp képviselő társát, hogy most én veszítettem el a fonalat. Tehát, 
hogy van a polgármester úrnak, aki egészségügyi okokból nem tud jelen lenni. Van egy előterjesztése 
arra, hogy egy speciális ügyben szakértőt vonjunk be, hogy egy okos város projektbe. Ezt gyakorlatilag 
szavazás nélkül elutasítjuk, és az egyik képviselőtársunkat, aki egyébként nem szakértője a témának, 
ergo, csak egy valami, tehát nyilván fog csinálni valamilyen szellemi munkát, aminek költségei vannak. 
Gondolom, nem helikopterbérlés, vagy nem tudom, milyen költsége van annak, hogy egy képviselő 
szellemi munkát végez. Tehát ez gyakorlatilag már nem ugyanaz az előterjesztés, amiről szó volt. Tehát 
gyakorlatilag most mi gyártottunk egy olyan előterjesztést, ami igazából már nagyon távoli 
köszönőviszonyban van az eredeti előterjesztéssel és funkcióját tekintve meg teljesen fals vágányra 
mentünk, maximum biztosítunk kifizetést az egyik képviselőtársunknak egy vélt vagy valós, 
megvalósuló, remélhetőleg valamilyen munkára. 
 
Fülöp Zoltán: Szilágyi Lászlónak megadom a szót. 
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Szilágyi László: Ez a megbízási szerződés ez arról szól, hogy valakinek egymillió forintot adunk azért, 
hogy felkutasson szakértőket, tehát nem azt mondja Csáki Zsigmond sem, hogy ő szakértő, hanem ő 
felkutat, mint egy közvetítő és majd a későbbiekben ők fognak javaslatot tenni ennek a koncepciónak a 
kidolgozására.  
 
Fülöp Zoltán: Lőrincz Lászlónak megadom a szót.  
 
Lőrincz László: Zombor, ha kiszámolod, akkor nem hiába mondtam ezt az összeget, mert 50 ezer forint 
híján megegyezik azzal az összeggel, ami az előterjesztésben polgármester úrnál szerepelt. Ugyanúgy 
nem kimondottan speciális szakértőről van szó, ahogy Gábor se szakértő, viszont Gábor önkormányzati 
képviselő, illetve a helyi ügyekben jártas, illetve napi kapcsolata van a képviselőkkel. Ezáltal a 
képviselőkkel folyamatosan tud konzultálni, köztük veled is, hogyha gondolod, és tud egyeztetni, hogy 
te mit tartanál jónak. Most fogunk kapni, mert ha megszavazzuk ezt a részt, fogunk kapni egy konkrét, 
kidolgozott x milliós milliárdos projektet, amiről nagyjából azt sem fogjuk tudni, hogy miről van szó, 
illetve nem lettünk belevonva 99 százalékban ebben biztos vagyok, hogy eldöntsük azt, hogy mi is lenne 
jó a városnak. Az a baj, hogy így megy x ideje, hogy polgármester úr kitalál valamit, megálmodik 
valamit, elkészít egy koncepciót, kidob rá x 100.000 millió forintot, majd utána még a Facebookon is 
leszavazzák, hogy az az adott épület nem tetszik. Tehát szerintem el kéne kezdeni azokkal az emberekkel 
dolgozni, meg azokban az emberekben bízni, akik itt vannak, akik tudják azt, hogy mi kell a városnak, 
azoknak az embereknek, akik itt élnek, velük konzultálnak, és úgy kialakítani rendszereket. Én ezért 
próbáltam azt, hogy próbáljuk meg Képviselő-testülettel, és ne folyamatosan szakértő, innen szakértő, 
onnan játékot játszunk. Tudom, rengeteg szakértő van, a polgármesteri iroda valamikor zsúfolásig van 
bizalmi körben lévő szakértőkkel. Nem, a bizalmi körnek itt kéne lenni a testületnek, akik közösen, 
egymás kezét megfogva meg kéne próbálni a városért tenni. Én úgy gondolom, hogy nyolc képviselő 
hellyel-közzel ebben részt vesz. Ebbe kéne a maradék képviselőknek is beállni, és közösen tenni a 
városért. Szerintem többet is mondtam, mint amit akartam, de ez valahogy a szívemen volt, hogy ezt 
elmondjam. Köszönöm szépen. 
 
Fülöp Zoltán: Andrejka képviselő úrnak megadom a szót. 
 
Andrejka Zombor: Lőrincz képviselőtársam mintha egy Zuckerbrothers film lett volna. Így hirtelen a 
három perc alatt öt különböző történetből kaptunk ízelítőt vagy jelenetet. Addig nekem egyébként 
nagyon tetszett, tehát addig el tudtam fogadni, hogy igen, az egyik képviselőtársunk, vagy a másik, vagy 
többen úgy érezzük, hogy ez egy érdekes és egy jó téma, és előnyére válhat a városnak, és mondjuk 
extra munkát belerak. Eddig azt mondtam, hogy ez egy nagyon szép és üdvözlendő és támogatandó 
dolog, de ezzel az extra kifizetéssel, vagy úgynevezett költségelszámolással, vagy költségtérítéssel már 
erkölcstelen. Innentől kezdve ez olyan, mint az előterjesztésé, hogy csinálunk egy előterjesztést és azért 
kérnénk extra pénzt, mert nekünk költségünk volt azzal, hogy mit tudom én, a felsőgödi úszómű 
létrejöjjön. Tehát ezt nem érzem, nem érzem el kölcsönösnek, ne haragudjatok. 
 
Fülöp Zoltán: Én egy kicsit szeretném összefoglalni a vitát, mert most már sokadik körbe megyünk 
ugyanazon. Volt egy olyan javaslat, hogy a képviselőtársunk szakértő bevonásával készítsen egy ilyen 
javaslatot. A félreértések elkerülése végett a képviselők számára, hogy azt jegyző úr, aljegyző úr több 
körben tisztázta, a képviselő számára semmilyen kifizetés ez ügyben nem kezdeményezhető. Ha és 
amennyiben az adott képviselő, akinek a gondjaira van ez bízva, ő képviselői munkája mellett, saját 
munkáját ingyen beletéve, felkutat olyan szakértőt, aki ezt a testület számára összerakja, akkor ő 
bevállalta ezt a plusz munkát, a szakértő meg fogja csinálni azt a szakmai munkát, amire a testület 
megkérte, mire a testület forrást biztosít. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jelentősen mellé ment az 
érvelés. Itt most Lőrincz László tett egy indítványt, én azt javaslom, hogy mihamarabb zárjuk le a vitát, 
és erről az indítványról döntsünk. Jegyző úr bólint, hogy az indítvány érthető volt, ezt megfelelő 
határozati formában tudják önteni. Én azt javaslom még egyszer, hogy ha nincs ehhez több 
hozzátennivaló, akkor zárjuk le a vitát és szavazunk.  
 
Andrejka Zombor: Az eredeti előterjesztéssel akkor mi van? 
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Fülöp Zoltán: A 36-os előterjesztésről szavazni szükséges. Itt én azt javaslom a dolog természete végett, 
hogy külön szavazzunk az eredeti javaslatról és külön szavazzunk az új javaslatról. Lőrincz Lászlónak 
megadom a szót. 
 
Lőrincz László: Igen, csak annyit szeretnék, csak hogy egy picit. Attila mondta, hogy ráérünk, nem kell 
annyira sietni, de azért szabjunk egy határidőt. Tehát, hogy a Gábor a testületi tagok bevonásával, akár 
lakosság bevonásával a konkrét ötleteket, hogy melyik irányba induljunk el, ha elindulunk okosvárosba, 
azt mikorra hozza be, illetve a kidolgozásra, azon az ülésen tudunk a szakértő cégnek megbízást adni. 
Úgyhogy ezért is lényeges, hogy ez melyik ülés legyen. Kérdezem alpolgármester urat, hogy az október 
végén? 
 
Fülöp Zoltán: Azt gondolom, hogy az ötleteket október végi ülésre hozza be. 
 
Lőrincz László: A határozatba akkor ezt is rakjuk bele, akkor az október végi testületi ülésre, 
előterjesztés formájában, ezt Gábor terjessze elő és nincs semmiféle anyagi ráfordítás ebben az ügyben. 
 
Fülöp Zoltán: Köszönöm. Akkor két szavazás lesz. Az első, az egyik az eredeti. Hives képviselőtársamat 
kérdezem, hogy egyébként a feladatot elvállalja-e? 
 
Hives Gábor: Nagy örömmel elvállalom, ha már így megbíztatok bennem. Elvállalom, igen. Köszönöm 
szépen.  
 
Fülöp Zoltán: Szavazunk az eredeti előterjesztésről, tehát ez az eredeti, 36-os előterjesztéssel egyetért, 
az szavazzon igennel, aki nem ért egyet a szavazzon nemmel. 
 
A Képviselő-testület 1 „igen”; 3 „nem” és 4 „tartózkodik” szavazati arány mellett az alábbi határozati 
javaslatot nem fogadta el: 
 

Határozati javaslat: 
…/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a mellékelt szakértői tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést 
jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.  
 
Forrás: 2020. évi költségvetés Önkormányzat dologi előirányzatok költségvetési sor terhére  
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Melléklet a határozati javaslathoz:  
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Fülöp Zoltán: Lőrinc képviselő úr alternatív határozati javaslatáról kérem, hogy szavazzunk most. 
 
A Képviselő-testület 7 „igen” 1 „tartózkodik” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

333/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy megbízza Hives Gábor önkormányzati képviselőt, hogy az Okosváros 
koncepciójának tervezetét készítse el. 
 
Felelős: Hives Gábor képviselő 
Határidő: 2020. évi októberi rendes Képviselő-testületi ülés  
 
30) A Településellátó Szervezet igazgatói beosztásának betöltésére érkezett pályázatok 

elbírálása 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 
Fülöp Zoltán: Következő napirendi pontunk. Településellátó Szervezet igazgatói beosztásának 
betöltésére beérkezett pályázatok elbírálása, előterjesztő polgármester úr lenne. Ez a napirendi pontunk 
van, illetve nem, a biztosító, aztán egyebek, és aztán csak utána zárt. Kedves képviselőtársak jelen 
esetben az előterjesztés önmagáért beszél. Maga az előterjesztés az igen hosszú, mert a pályázók 
pályázati anyaga hozzácsatolásra került. Azt gondolom, nagyon röviden összefoglalva a történetet, hogy 
a sok harcon átment TESZ vezetői pozícióra. Én nagyon remélem, hogy most már egy tesztvezetői 
pozíció kapcsán most már nyugvópontra tudunk jutni. Minden létező formai követelménynek 
megpróbált a testület és a hivatal eleget tenni a közigáláson kiírt döntési módszer szerint rendes testületi 
rendes munkaterv szerinti ülésen döntünk. Úgyhogy ez a formai hívó is kiküszöbölésre került. Négy 
pályázónak érkezett be a pályázata, a négy pályázó közül a bírálóbizottság elég markánsan Nagy Sándort 
javasolta tesztvezetőnek. Kérdezem, hogy kinek van hozzászólása, Andrejka Zombornak ügyendi 
hozzászólása van, kérem.  
 
Andrejka Zombor: Az lenne a javaslatom, hogy hirdessük meg eredménytelennek ezt a pályázatot, 
ugyanis az én értelmezésem szerint a határidő az szeptember 16-án lejárt, és hogyha konzekvensek 
vagyunk, akkor volt már erre a TESZ igazgatói pozícióra egy pályázatunk, ami, ha jól rémlik, akkor 
február 24-én volt egy ilyen szintén lejárati dátum, amikor emiatt eredménytelennek hirdettük. Tehát, 
ha konzekvensek vagyunk, akkor most is ugyanezt kell tennünk. 
 
Fülöp Zoltán: Tájékoztatom a képviselőt, hogy ez sem ügyrendi indítvány. Teljesen releváns 
hozzászólás, de félreértés ne essék, csak formailag ez nem innen indítvány, hanem tartalmi. A tartalmi 
indítványnál azt tudom mondani, hogy a kiírás szerinti lebonyolításban azon, hogy 16-áig a Bizottság 
dönt a bíráló bizottság dönt. 16-áig a bíráló bizottság döntött, a kiválasztásra pedig nem szeptember 16-
ig, hanem a kiválasztásra a következő munkaterv szerinti ülésen kerül sor. Tehát a bíráló bizottság 
döntéseire volt 16-i dátum, ezt a bíráló bizottság betartotta. Most a testületen van a sor, hogy a következő 
aktust, az igazgatók kiválasztását megtegye a következő munkaterv szerinti ülésen. Ugye ezeknek a 
formai követelményeknek meg tudunk felelni. Egyébként a hivatallal és a munkaüggyel egyeztettem 
azért, hogy a bírálóbizottság 16. született. A bíráló bizottságnak a bírálata megszületett tizenhatodikáig, 
ez e-mailekben megszületett. Ennek alapján készítette el a hivatal az előterjesztést. Én azt gondolom, 
hogy ebben a kérdésben nincs probléma.  Andrejka képviselő úrnak megadom a szót.  
 
dr. Szinay József címzetes főjegyző elhagyta az üléstermet. 
 
Andrejka Zombor: Ez esetben már csak egyetlen egy aggályom van, hogy mi volt a kiírásban, miért 
szerepelt 25 milliárdos projekt referencia, amikor itt egy olyan cégnek a vezetőjére pályáztattunk, ahol 
ez gyakorlatilag 15 éves forgalomról van szó, vagy 10-15 éves forgalmáról a cégnek? 
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Fülöp Zoltán: Ezt megmondom teljesen őszintén, A, nem tudom, B, azt gondolom, hogy itt eredmény, 
vagy eredményről szóló döntésnél ez már kevéssé releváns. Volt négy jelentkezőnk. Nem kizárólag 
egyébként előnyt jelentett, de volt négy jelentkezőnk, én azt gondolom, hogy ahogy egy más pályázat 
ügyében polgármester úr szerint megfelelő volt a pályázatkiírás, hogyha volt rá három jelentkező. Én 
azt gondolom, hogy itt négy releváns jelentkezőnk volt. De ez egy pályázat kiírási kérdés, amit most így 
eredmény-megállapítás vagy eredményes, vagy a vezető kiválasztásánál szerintem most már az idejét 
múlt el.  
 
dr. Szinay József címzetes főjegyző visszatért az ülésterembe. 
 
Andrejka Zombor: Még akkor a jegyző útról szeretném megkérdezni, hogy valóban a bíráló bizottságnak 
a véleménye az döntésnek számít jogilag? Vagy egy ajánlásnak. Hogy tehát ilyen szempontból még 
mindig formailag stimmel a 16-i döntéshozatali határidő? 
 
dr. Szinay József: Ajánlásnak.  
 
Fülöp Zoltán: Köszönjük az aggályokat, és teljesen jó. Én azt gondolom, hogy bárkinek bármilyen jogi 
felvetése van, akkor vizsgáljuk meg, ne fussunk bele többet olyanba, hogy bármi probléma lehet. Én azt 
javaslom, hogy a bírálóbizottság döntése alapján Nagy Sándort válasszuk a teszt következő vezetőjének. 
Kérem, szavazzunk. 
 
A Képviselő-testület 7 „igen” 1 „tartózkodik” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

334/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
úgy dönt, hogy  
 
1. A Településellátó Szervezet igazgatói álláshelyére kiírt pályázat érvényes és eredményes. 

 
2. Az 1. pontra tekintettel a Településellátó Szervezet (székhely: 2132 Göd, Duna út 5., adószám: 

15394026-1-13) igazgatói (magasabb vezetői) beosztására 2020. október 1-től, 5 évre szóló 
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony létesítésével Nagy Sándor pályázót nevezi ki. A 
próbaidőt négy hónapban határozza meg. 
A vezetői megbízás határozott időre, 2020. október 1-től 2025. szeptember 30-ig szól. 
 

3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 66. § (8) bekezdése 
alapján Nagy Sándor részére munkáltatói jogkörben 100.000, - Ft vezetői pótlékot, a 
megbízás kezdetének időpontjában összesen bruttó 620.400, - Ft illetményt állapít meg. 
További juttatások és a munkavégzés egyéb szabályai vonatkozásában Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 

 
Felelős: Balogh Csaba polgármester 
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
(Jegyzőkönyvvezető-váltás: Farmasi Gabriella) 
 
Fülöp Zoltán: Következnek tárgyalásra az egyebek napirendi pontok. Tessék? 
 
Szilágyi László: Krízisalaposat. 
 
Fülöp Zoltán: Rendben, elfogadom.  
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A Képviselő-testület visszatér az 5. napirendi pont - „Kártérítési ügyek rendezésének kérdése” - 
tárgyalásához. 
 
Fülöp Zoltán: A korábbi, délelőtt tárgyalt napirendből, elnézést, én is fáradt vagyok egy kicsit. Tehát a 
délelőtti elhalasztott napirendet javaslom, hogy vegyük elő újra. A hivatal pontosítást indítványozott. 
Összefoglalom. A hivatal a következő észrevételt tette. A krízis alap felhasználásakor a felhasználásnak 
a technikai szabályait, a felhasználási eljárás rendjét javasolta szabályozni. Mégpedig oly módon, hogy 
a magánszemélyek számára a szociális juttatások, szociális ellátások vonalán. A nem magánszemélyek 
számára pedig a normál államháztartási törvény szerinti támogatási rendben javasolták a lebonyolítás 
szabályait rögzíteni. Ehhez a krízis alapról szóló rendelet, illetve a szociális ellátásokról szóló rendelet 
szabályainak módosítása szükséges. Napközben még némi együttműködés volt a hivatallal ez ügyben. 
Azt gondolom, hogy sikerült egy jó szabályozási környezetet kialakítani, és a krízis alapot még inkább 
működőképessé tenni úgy, hogy eközben az államháztartási törvény eljárási szabályainak is 
megfeleltünk, illetve a szociális rendszerünkön sem ütöttünk nehezen befoltozható lukat. Kérdezem a 
képviselőtársakat, hogy van-e ehhez észrevétel. Lenkei képviselő úrnak megadom a szót.  
 
Lenkei György: Egyetlen egy rövid gondolat. Köszönöm szépen a közreműködőknek, akik ezt 
összeállították. Nagyon gyorsan megtették, nagyon precízen, és most már megfelelő keretek. Eddig is 
megfelelő keretek voltak, de most már még precízebben körbe van határolva a bizottság lehetősége. Ami 
figyelembe véve a károk sokféleségét és nagyságrendjét. Meglehetősen széles. Tehát azt tudom mondani 
a napirendtől függetlenül, hogy akinek van, aki még nem jelentkezett és kára van, az jelentkezzen bátran, 
és megsegítjük. 
 
Fülöp Zoltán: Szilágyi Lászlónak megadom a szó. 
 
Szilágyi László: Csak egy kis értelmezésit szeretnék egyeztetni. Tehát itt most úgy látom, hogy hatvan 
napos lesz akkor a beadási határidő. Tehát akkor nem október közepe. Ezt csak a bizottság miatt 
mondom, hogy akkor ez azt jelenti, hogy október végéig lehet beadni ugye kérelmeket.  
 
Fülöp Zoltán: Igen. 
 
Szilágyi László: Jó, ezt csak Lenkei úrnak mondom, hogy akkor a jövőben, akkor majd lehet még ezt. 
 
Lenkei György: Én másképp értelmezem, de… szakértők jelentkeznek. Én szerintem az október 15. az 
erre vonatkozik, az augusztus 29.-ére, de ez a 2.§. ez nem csak erre vonatkozik, hanem a jövőben 
előforduló árvíztől kezdve földrengésig, hogy mindenféle rémséget mondjak. Arra vonatkozik a 60 nap. 
Az augusztus 29-i káresemény, az rendületlenül október 15.  
 
Szilágyi László: Ez volt a másik, hogy látom, hogy a támogatással megítélt összeg legfeljebb 500.000 
Ft-ra módosul. Tehát, hogy majd a kommunikáció. Mert ugye korábban, amikor a módosítást 
készítettem a hivatallal, akkor még ugye más összeg szerepelt. Maximum egy embernek 500.000 Ft-ra 
lesz lehetősége. És itt a legutolsó mondattal kapcsolatosan lenne, hogy itt a 3.§ előtti mondatról van 
pontosabban szó. A bekövetkezett kár összegét a javítási tevékenység végzésére jogosulttól származó 
árajánlattal kell alátámasztania. Ez most azt jelenti, hogy amikor azt mondja, hogy ő szeretne kérni 
valaki 300.000 Ft-ot, akkor kell vinni egy javítási, mondjuk árajánlatot a karosszériástól, hogy a 
kocsijára ráesett. Vagy ez inkább arra irányulna, hogy számlát kellene utólagosan benyújtania?  
 
Lenkei György: Szerintem arról van szó, hogy neki nyilatkozni kell. Tehát büntetőjogi felelőssége 
tudatában, tehát keményen meg van támasztva a dolog, hogy mennyi a kára. Úgyhogy ez az árajánlat ez 
egy szerencsétlen szó itt. Javaslom is, hogy cseréljük ki valamire. Mert az árajánlatot egy vállalkozó 
tesz, és a mögött komoly táblázat van, vagy számítás van. Itt pedig valaki azt mondja, hogy ennyi a 
károm, és nem kérünk tőle egy táblázatot. Mondjuk egy 75 éves nénitől, akinél eldőlt a fa, hogy miért 
mondja ő, hogy 100.000 Ft. Azért, mert aki kijött, azt mondta, hogy 100 ezer forintért takarítja el. Tehát 
akkor én javaslom Gábor, hogy ezt az árajánlat szót valami másra cseréljük ki. Kár érték vagy ilyesmi.  
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Fülöp Zoltán: Osztályvezetőnek megadom a szót.  
 
dr. Kármán Gábor: Tekintettel arra, hogy körülbelül egy óránk volt ezt így összehozni. Szerintem elég 
sok mindenre próbáltunk választ kapni. Az egész abból indult, ezt most egy picit akkor összegezném, 
hogy a pénzügyi osztályvezető asszony jelezte felénk, hogy a végrehajtással kapcsolatban van aggálya 
az elszámolásnál. Tehát tulajdonképpen minden, amit most itt látunk, az az elszámolás, az utolsó 
stádiumban lévő végrehajtási szakasznak, az elszámolásnál jelentkező problémákat próbálja megoldani. 
Mind a két rendelet ugye, ezért lett módosítva. Az eleje az egyértelművé vált így ezzel kapcsolatban, 
viszont itt, hogy a krízisalap, ez tulajdonképpen egy szakmai javaslat. Ugye így elég adekvátan lehet 
visszaellenőrizni ezeket a bekövetkezett kár, és annak az enyhítéséhez való hozzájárulást így le lehet 
követni. Az utolsó mondat, hát ez most így. Tehát így a legkevésbé aggályos, hogyha ez a mondat benne 
marad. Viszont természetesen, hogyha ezt még tovább szeretné a testület eltolni a szociális támogatások 
oldala felé, akkor én szerintem kihagyható ez a mondat. Nem. Jegyző úr rázza a fejét, tehát akkor 
valószínűleg nem. Tehát akkor tulajdonképpen annyi történt, hogy ennyivel szigorodott az egésznek az 
előírása. Pont ezzel az egy mondattal. Mert a többi az gyakorlatilag most is jelentkezik. Tehát a 
büntetőjogi felelőssége teljes tudatában, hogy így van megírva maga a kérelmező adatlap is. Ezzel az 
eggyel történne egy szigorítás, hogy ezt is be kell akkor nyújtani. Hogy valamilyen árajánlat és 
tulajdonképpen ez a határidő is azért lett egy kicsit kitolva. Pontosan emiatt, mert ugye itt még akkor a 
biztosítóval való egyeztetés, meg ugye a biztosítóval való kárigény egyeztetése az is bele fog férni. Ezért 
nagyon sokféle variációban próbálkoztunk ezalatt az egy óra alatt és ez lett a végkifejlet. Mi ezt tudjuk 
itt szakmailag letenni az asztalra. 
 
Fülöp Zoltán: Én a magam részéről elfogadhatónak tartom a hivatal változatát, hogy ha Lenkei úr, 
képviselő úrnak is elfogadható. Jegyző úrnak milyen? 
 
dr. Szinay József: Én is erre szeretnék tenni egy javaslatot. Gyuri, elsősorban neked mondom, hogy ez 
az árajánlat, ettől nem kell megijedni. Ha bármilyen biztosítási ügyed van, és a biztosító, ha nem konkrét 
számlákat kér tőled, vagy bárkitől, akkor az árajánlat egy teljesen bevett gyakorlat biztosítónál. 
Árajánlatot kell tennie. A vállalkozó röviden leírja, hogy ezt a kárt én ennyiért csinálnám meg. Tehát 
ennyit. Gyakorlatilag nem tudományos értekezést kell az adott vállalkozónak megtenni. Ettől nem kell 
megijedni. Javaslom, hogy az eredeti javaslat kerüljön megszavazásra. 
 
Fülöp Zoltán: Az a kérdésem, hogy ezt a javaslatot, így ebben a formában el tudjuk-e fogadni? Kérem, 
szavazzunk. 
 
A Képviselő-testület 8 „igen” egyhangú szavazattal elfogadta a rendelet módosítási javaslatot. 
 
Fülöp Zoltán: Most rátérünk az egyebek napirendi pontokra. Egy kis segítséget kérek a jegyzőkönyv 
irányából. 
 
dr. Szinay József: Én 5 egyebeket jegyeztem föl. Az első kettő Szilágyi úr indítványa, a Fürdő utca, 
illetve a Városrész fejlesztési beadvány. A harmadik az az alpolgármester úr javaslata volt az ülések 
lebonyolításának rendjével kapcsolatban, ötödik vagy negyedik a játszótér, polgármester úr által 
felvetett játszótér probléma. A környezetvédelemmel kapcsolatban írtam föl az ötödiket, most hirtelen 
nem tudom. A Pest Megye Környezetvédelméért díj.  
 
Fülöp Zoltán: Aljegyző úrnak megadom a szót.  
 
A Képviselő-testületi ülés közben aljegyző úr jelezte, hogy vissza kell térni az 5. napirendi ponthoz. 
 
dr. Nagy Attila: Két rendeletről van szó. Ott azért az egybeszavazás nem volt szokás eddig. 
 
Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen az észrevételt. Kérem megismételni a szavazást, kérem a tisztelt 
képviselőket, hogy a két rendeletmódosításról külön-külön szavazunk. A rendelet nagyobb, súlyú dolog. 
Tehát az első az a krízis alaprendeletnek a módosítása. Kérem szavazzunk. 
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A Képviselő-testület 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
37/2020. (...) önkormányzati rendelete 

a Krízis Alap létrehozásáról és felhasználásának részletes szabályairól szóló  
33/2020. (IX. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
1. § 

 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Krízis Alap létrehozásáról és felhasználásának 
részletes szabályairól szóló 33/2020. (IX. 3.) sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 5. § szövege 
helyére az alábbi szöveg kerül:   
 
„5. § (1) Az Alap rendelkezésére álló pénzeszközök Göd Város Önkormányzata közigazgatási területén 
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és ott életvitelszerűen tartózkodó természetes 
személyek, jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek számára 
veszélyhelyzet, baleset vagy katasztrófa (lakossági, vállalati vagy ipari), illetve rendkívüli időjárási 
körülmények gazdasági következményeinek enyhítésével összefüggésben pénzbeli és természetbeni 
önkormányzati támogatásokra használhatóak fel. 
(2) Az Alapból természetes személyek részére nyújtott támogatásra Göd Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének szociális ellátások helyi szabályairól szóló 29/2019. (XII. 13.) sz. önkormányzati 
rendeletet kell alkalmazni.  
(3) Az Alapból a (2) bekezdésben nem szereplő más kérelmezők részére nyújtott támogatásokra az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási kormányrendeleteiben foglaltakat kell 
alkalmazni.”  
 

2. § 
 
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 
 
 
Fülöp Zoltán: A második pedig a szociális ellátásokról szóló rendeletnek a megszavazása. Kérem, 
szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2020. (…) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 29/2019. (XII. 13.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 
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Göd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja illetőleg (2) bekezdésében 
foglalt, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.) 10. § (1) 
bekezdésében, a 26. §-ban, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az 
önkormányzat az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
29/2019. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése az alábbi f) ponttal 
egészül ki:  
„f) krízisalap terhére megítélhető támogatás” 
 

2. § 
 
Az R. az alábbi 16/A. §-al egészül ki:  

„Krízisalap terhére megítélhető támogatás 

16/A. § (1) Krízisalap terhére történő támogatás állapítható meg azon kérelmezőnek, akit a krízisalap 
létrehozásáról szóló helyi rendeletben meghatározott rendkívüli körülményekből fakadó olyan kár ért, 
amely másra nem hárítható és amelynek viselésére ezen ok miatt a tulajdonos köteles. A kérelmet a kár 
bekövetkeztétől számított 60 napos jogvesztő határidőn belül kell benyújtani.  
(2) A kérelmet a Bizottság a kérelmező által büntetőjogi felelőssége teljes tudatában tett nyilatkozatában 
foglaltak szerinti élethelyzet súlyossága alapján egyedi mérlegeléssel vizsgálja és határoz benne.  
(3) Nem jogosult e támogatásra azon kérelmező, akinek háztartásában az egy főre jutó nettó havi 
jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát, egyedül élők, 
illetve egyedül állók esetében nyolcszorosát.  
(4) A támogatás megítélhető összege legfeljebb 500.000 Ft 
(5) Ezen támogatás egy kérelmező részére egy évben legfeljebb egy alkalommal adható.  
(6) Kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a kár bekövetkezését, valamint azt a tényt, hogy a kár 
másra nem hárítható. A kérelmezőnek büntetőjogi felelőssége teljes tudatában nyilatkoznia kell arról, 
hogy nem rendelkezik a kárra vonatkozó biztosítással, vagy ha rendelkezik akkor kárigényét a biztosító 
elutasította, vagy annak csak egy részét térítette meg, továbbá arról, hogy nincsen folyamatban és nem 
is kezdeményez olyan eljárást, amely a kárigény érvényesítésére irányul, kárigénye máshonnan nem 
térült meg és megtérülése nem is várható. A bekövetkezett kár összegét a javítási tevékenység végzésére 
jogosulttól származó árajánlattal kell alátámasztania.” 
 

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 
 
Fülöp Zoltán: Térjünk vissza az Egyebek tárgyalásához. Javaslom, hogy jegyző úr által felsorolt 
sorrendben haladjunk. Kérném Szilágyi képviselő urat, hogy a Fürdő utcás előterjesztést ismertesse. 
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Egyebek I. - Városrész fejlesztési tervezésének elindítása – Fürdő utca 

Előterjesztő: Szilágyi László 
 
Szilágyi László: Lakossági megkeresés érkezett azzal kapcsolatosan, hogy a Fürdő utca mögötti 
garázsoknál szeretnék a lakosok, hogy ha szilárd útburkolat kerülne kiépítésre, és ebbe kérik az 
önkormányzat segítségét. Az első számú mellékletnél egyébként egy Google-térképen be is jelöltem, 
hogy melyik területről van szó, és a hivatallal egyeztettem, illetve amin maga az előterjesztés végén 
szerepel, ezt a lakosok kérték, ezt az árajánlatot, és ők kapták meg elektronikusan. Ez csak egy 
iránymutatás, tehát nem ezen az összegről lenne szó, hanem ugye a hivatalból. Maga az előterjesztésem 
a terveztetésről szól, és maga a megvizsgálása annak, hogy itt van-e egyáltalán lehetőségünk. Itt a hivatal 
egyébként menet közben jelezte is számomra a mai napon, hogy a Fürdő utca ezen szakasza, tehát a 
mögötte a garázsoknál az nem biztos, hogy önkormányzati tulajdonban van, tehát nekik ezt meg kell 
vizsgálni, hogy milyen módon tudunk ténylegesen ott bármilyen segítséget nyújtani. Az előterjesztésem 
úgy is szól, és ezt egyeztettem a hivatallal, hogy így erre a megvizsgálásra ez a határozati javaslat ez így 
elfogadható. Tehát nem készül konkrétan se terv, se egy forintba nem kerül a városnak, de 
megvizsgáljuk azt, hogy van-e valamilyen lehetőségünk arra, hogy az ottani úthálózatot fejlesszük.  
  
Fülöp Zoltán: Hozzászólást nem látok. Kérem, szavazzunk az indítványról. 
 
A Képviselő-testület 7 „igen”, 1 „tartózkodik” mellett az alábbi határozatot hozta. 
  

335/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
felkéri dr. Szinay József címzetes főjegyző urat, hogy a Polgármesteri Hivatal osztályaival 
vizsgálják meg, hogy a Fürdő utca mögötti kis zsákutca szilárd útburkolattal ellátására van-e jogi 
lehetőség és amennyibe igen, abban az esetben készüljön terv (vizsgálják meg csapadékvíz 
elvezetés lehetőségét is és erre vonatkozóan is készüljön terv), illetve költségbecslés, mely alapján 
2021-es költségvetése városunknak tervezhető lehet.  
 
Forrás Beruházási tartalék sor 
 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: 2020. december 15. 
 
Egyebek II. - Városrész fejlesztési tervezések elindítása – 1. sz. körzet 

           Előterjesztő: Szilágyi László Lajos képviselő 
 
Fülöp Zoltán: A következő napirendi pontunk szintén Szilágyi képviselő úr indítványa, Városrész 
fejlesztési tervezések elindítása címmel.  
 
Szilágyi László: Tekintettel arra, hogy elég sok lakossági fórumon részt vettem, és összeírtam azokat a 
lakossági igényeket, amik ilyen kisebb apró fejlesztések, és a városnak, ezen városrésznek az élhetését, 
azt jobbá teszik. Ezeket az előterjesztésekben felsoroltam határozati javaslatban. Ezt szintén egyeztettem 
a hivatallal. Maga az előterjesztés nem arról szól, hogy konkrétan építünk, hanem induljon el ez a 
terveztetési folyamat, és később a Képviselő-testület elé az adott pontok majd visszakerülve 
költségbecsléssel tudunk arról szavazni, hogy például a kiserdei játszótér felújításáról, a bócsai játszótér 
felújításáról, a golf lakópark területén található játszótér kerítéssel körbekerítéséről. A Fürdő utcában 
érkezett, hogy a közvilágítást felül kellene vizsgálni. Továbbá a Pálya utca és az Zimpel Károly között 
a járdaszakasznál most jelenleg nincsen közvilágítás. A Pálya utca és a Fácán utcánál szeretnének egy 
normális biciklitárolót a környéken lakók, illetve mindenki, aki végül is a vasutat használja és biciklivel 
közlekedik. Továbbá úgy látom, hogy az Erdész utca, ez az Alagút és a Pálya utca közötti szakasznál 
szükséges lenne a járda, hiszen ugye most nehezen megközelíthető akár a kiserdőben a pálya, illetve 
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mindenki, aki arrafelé lakik, az az úton, kénytelen közlekedni az erdőn keresztül. Továbbá felsoroltam 
még azt, hogy a Rómaiak útja és a Nemeskéri temető között a járdát azt későbbiekben fel kellene újítani. 
Ezt is vizsgáljuk meg, hogy ennek mennyi lenne a várható költsége. Az Erdész utcánál és az Alagút 
sarkánál van egy hulladékgyűjtő sziget, ide célszerű lenne egy őrző-védő kamerát felszereltetni. A Sajó 
és Maros utca sarkánál egy felújításra szükséges lenne, mert a vízelvezetés az problémákat okoz. És a 
Zrínyi utcában kaptam még észrevételt, hogy a forgalom lassítását vizsgáljuk meg. Ezzel kapcsolatosan 
kaptam a hivataltól egy észrevétel javaslatot. Ezt még szeretném felsorolni. Amiket én is azt mondom, 
hogy be tudok emelni. A kamera rendszer tekintetében azt javasolja a hivatal, hogy nem biztos, hogy 
rögtön ezzel a gyűjtőszigettel kellene kezdeni, hogy itt legyen. Én azt gondolom, hogy csak vizsgáljuk 
meg azt, hogy a gyűjtősziget tekintetében van-e értelme most, és mennyiből építhető meg ez az őrző-
védő kamera, és későbbiekben, amikor elkészült az anyag, akkor lehet, hogy jövőre vagy két év múlva 
már elkészült fiókból tudjuk előhúzni. Tehát nem konkrét kamerarendszert szeretnék, még 
egyelőre, csak a tervek készüljenek előre. Zrínyi utca vonatkozásában kaptam azt a megerősítést, amit 
tudtam, hogy a Mayerffy utcától keletre, a Zrínyi utca az Pest megyéhez tartozik, tehát ott forgalom 
lassításra sajnos nincs lehetőségünk. Tehát a Mayerffy utcától távol, ami a város felé megy, az miénk. 
A másik pedig az az önkormányzathoz tartozik. Annyi lenne az én módosítási javaslatom, pont azért, 
mert ezt ma kaptam meg, hogy a határozati javaslat utolsó pontja, hogy Zrínyi utcában forgalomlassítás, 
ezt kérem szépen kivenni a határozatból és majd így szavazzunk. És továbbá annyi, hogy már nagyjából 
látszódik az, hogy körülbelül a Fürdő utcában a közvilágítás az úgy néz ki, hogy bruttó 617 ezer forintból 
meg is valósítható lesz, de én erre még azt mondom, hogy továbbra is a terveztetés. Tehát azt kérném a 
képviselőktől, hogy a határozati javaslat utolsó pontjáról azt kivenném, és 2021. január 29-ig ezeket a 
pontokat, amiket felsoroltam, ezeket a beruházási osztály vizsgálja meg, és tervekkel jöjjön vissza a 
Képviselő-testület elé. És későbbiekben majd tudunk róla szavazni.  
  
Lenkei György: Támogatom az elképzelést. Annál is inkább, mert előtte beszélgettünk ezekről a 
dolgokról. Mindenképp támogatom, és talán a leglényegesebb dolgok ki lettek véve a 
problémahalmazból. Javaslom, hogy szavazzuk meg.  
 
Fülöp Zoltán: További hozzászólást nem láttam. Andrejka képviselő úrnak megadom a szót. 
  
Andrejka Zombor: Igazából ezt az előzőt, meg ezt az előterjesztést sem igazából értem. Tehát, hogy itt 
gyakorlatilag a jóformán ilyen Településellátónak a rutinfeladatairól van szó, illetve a közutaknak, 
illetve a járdaépítéseknek a beruházása, illetve pontosabban a tervezésére. Tudtommal, és ezért nem 
tudok én előterjesztést leadni a saját körzetemen belül, mert most történik az egész városra kiterjedő 
közúthálózatnak, illetve forgalomtechnikának a felmérése, illetve megtervezése. Most akkor mindenki 
a saját körzetéből, akkor elhozom a 4-es körzetre való járdaépítéses, útépítéses, felújításos feladatokat, 
amikkel nagyon nagy elmaradásban vagyunk, és ugyanígy meg tudjuk szavazni? Hát a hivatal nem így 
működik, legalábbis én ezt az információt kaptam. Hát itt voltunk, a közútfelmérés és a koncepciónak a 
tervezésénél tartunk. Tehát most belemehetünk ilyen mikro részletekbe, hogy kinevezünk két 
utcasarkot, hogy igen, ezt meg akarjuk csinálni, de itt az egész városról van jelenleg szó. 
  
Fülöp Zoltán: Én azt hiszem, hogy egy kis félreértés van. Miközben vannak ilyen nagy koncepciós 
elképzelések, ezek olyan kis helyi dolgok, amik nem erről szólnak. 
  
Andrejka Zombor: Hát hogyne, bocsánat, de az idén még a földutaknak a normális helyreállítása nem 
történt meg. Tehát itt most beszélünk aszfaltozásról. Hát az én körzetemben most föl tudom sorolni 
azokat az utcákat, illetve ott vannak a Neveleki utcák is, ami ugye nyilván nem az én körzetem, de tele 
vagyunk olyan problémákkal, amire volt régen egy gyakorlat, hogy minden tavasszal, ősszel a földutakat 
kijavítjuk a krátereket. Az én utcámban például terepjáróval lehet már szinte bemenni, vagy pedig aki 
tudja, hogy hol szedje alá, mert különben fölakad a kocsi alja. És én ezekkel kell, hogy szembesüljek, 
és akkor itt most aszfaltozásokról tudunk beszélni. Először csináljuk meg azokat, amik rutinszerűek, és 
elmaradtak az idén. A tavaszi felújítások, és most már az őszi is. 
 
Lenkei György: Nem akarok személyeskedni, de nagyjából velünk szemben nagyon kevés ember van, 
aki úgy ismeri a körzetét, mint a Szilágyi, pechemre, pont őt fogtam ki, de tulajdonképpen ő azt csinálja, 
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amit egy képviselőnek csinálni kell. Azt csinálja, ismeri minden sarkot, egy képviselőnek az a dolga, 
hogy a körzetében minden sarkot ismerjen, minden kátyút ismerjen. Az összes öregasszonyt ismerje, 
akinek problémája van. Az a dolga, hogy az utolsó rögöt is ismerje a saját területén, és ne a koncepcióra 
várjon, akit egyébként úgy elhajtottunk, mint a szél, mert tök szakszerűtlen volt az egész. Nem azt 
csinálta, amit megrendeltünk, ez nem csak az én véleményem, ez a hivatal véleménye is. Akkor erre 
várjunk? Ez az ember nem fogja megcsinálni. Ez az ember nem fogja azt mondani, hogy az Alagút 
utcában világítást kell tervezni. Ez az ember azt mondta, hogy az Alagút utcában a meglévő 
fekvőrendőröket szedjük föl. Igaz, hogy ott 40-es tábla van, de rakjunk 30-as táblát, és a busz menjen 
be az Alagút utcába. A végén, hogy fönnakad az aluljáróban, odáig már nem jutott el a dolog. Tehát én 
azt mondom, hogy igenis fogcsikorgatva mondom, de ezt kell csinálni a képviselőnek.  
 
Szilágyi László: Köszönöm szépen Lenkeinek a bíztató szavait. Tehát azt tényleg tudni kell, hogy én 
'88 óta élek egyébként Gödön. Szüleim '85-ben költöztek ki. Nagy Gábortól kezdődően nagyon sokan 
ebbe a körzetbe együtt jártunk a Huzellába, még akkor Rózsavölgyi Ovinak hívták, amikor még nem is 
fotós volt a helyén. Elég sok embert ismerek és elég sokan meg is keresnek. És elég sok még így is azon 
a listán rajta van egyébként, amit meg kellene csinálni, de azt gondolom, hogy a listának az egyik 
jelentős része az igazából nem a fejlesztések, hanem inkább a működtetés átstrukturálása lenne, mint 
például egy favágás, gallyazás. Az előterjesztésemben azok szerepelnek, hogy ezek induljanak el, tehát 
nem az, hogy konkrétan, mint ahogy láttuk a Huzella utcánál, vagy bármelyik utcánál, hogy már ott van 
az, hogy 900 ezer forint a terveztetése, hanem még csak annál a folyamatnál tartunk, hogy a beruházási 
osztály azokat az alapfeladatokat írja össze, találjon egy terveztetőt, és induljon el a folyamat, hogy a 
későbbiekben meg tudjuk szavazni a terveztetést. Bevonom úgy a Nemeskérin, ahol most is zajlik 
egyébként a járdaépítés. A Lipótin és a Rómaiak között bevonom a lakosság környékén szórólapoztam, 
beküldtem, hogy kijön a terveztető, mondják el a véleményüket, és ezáltal ténylegesen mindenkinek a 
javára fog szolgálni ezek a fejlesztések. Na most az amit a Zombor mondott, annak nincsen köze 
egyáltalán ehhez, mert ahogy Lenkei úr is mondta, ez a szakértő, ő azt állapítja meg, hogy oda milyen 
tábla szükséges, milyen keresztszabályokat módosítsunk. Én az előterjesztésemben nem látok olyat, 
egyébként maximum a járda lehetne, de az, hogy a járdára a Pálya utca és a Zimpel között, hogy kettő 
vagy három lámpára szükség van, annak nem látom értelmét, hogy az miért kéne egyeztetni egy 
közlekedésfejlesztési mérnökkel. Így nem értem a felvetést. És azt gondolom, hogy Zombornak is tudom 
javasolni, hogy igen, tehát hogyha vannak fejlesztési igények, akkor azokat el kell kezdenünk összeírni. 
Azokat be kell hoznunk testületre. El kell indítani a folyamatokat, hogy amikor a Pest megyei pályázat 
kiírásra kerül és megfelelő forrás rendelkezésünkre áll, akkor tudjunk kihúzni a fiókból és tudjunk 
arról vitatkozni, hogy a Rákóczi úton építünk járdát, vagy a Szamos utcát fogjuk leaszfaltozni, vagy az 
Ady Endre utat csináljuk meg. De legyenek tervek, és legyen A, B, C verzió, és ne kerüljünk olyan 
hibába, mint a Berzsenyi utcánál, hogy a fiókból csak egyetlen egy utcát tudunk kihúzni. Az is kiderült, 
hogy hibával tele van. Tehát készüljünk előre, legyen a fiókban elfogadott tervek, amit a lakosság is el 
tud fogadni, és utána lehet beruházásban gondolkodni. Most az előterjesztésem csak a folyamat 
elindításáról szól.  
 
Lőrincz László: Én csak röviden, egy-két gondolatban, ugye, itt az elején kezdtük a költségvetési 
rendelettel, ahol ugye vannak elmaradások. Majd utána, amikor a Képviselő-testület visszaállt a 
veszélyhelyzet után. Utána jöttek ezek a javaslatok. Itt a Huzellára szeretnék kitérni. Akkor úgy 
kezdődött, hogy vizsgálja meg a Beruházási osztály, a hivatal, hogy induljon el egy folyamat. Most a 
következő lépcsőfokban már határidőre vissza is hozta a hivatal. Kompletten a tervezési javaslattal 
megtervezik. Anikó felvázolta, hogy szeretnék egy keretszerződést egy útépítésre, és valamikor jövő 
március, április, május, június, jövő év folyamán bizalmam van abban, hogy a tavasz vége felé akár el 
is készülhet az utca. De csak így tud működni, mert ez hosszú folyamat. Ha van egy keretszerződésünk 
tervezésre, kivitelezésre, akkor mondjuk gyorsul a dolog, de akkor is döntéseket kell hozni. És itt a 
képviselők tudnak döntést hozni egy-egy körzetben, hogy melyik utcát szeretnék felújítani, melyik utcát 
szeretnék leaszfaltozni. Folyamatos kommunikáció kell ebben, mert elmondod te is, beszélünk, 
egyeztetünk, elmondja mindenki, hogy ő a körzetben a lakosok igényeiből mit szeretne kielégíteni 
mondjuk ebben az évben, vagy a következő évben. Így felkerülnek utcák tervezésre, majd utána szépen 
a keretszerződésből apránként, ahogy a városnak van pénze, le lehet hívni, és kivitelezések lesznek. 
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Csinálni kell, és ezt csak mi tudjuk csinálni képviselők, hogyha ebben összedolgozunk. Csak ennyit 
szerettem volna mondani.  
 
Fülöp Zoltán: További hozzászólást nem látok. Kérdezem a tisztelt Képviselő-testületet vagy először is 
a jegyzőkönyv-vezetést kérdezem, hogy sikerült-e feljegyezni a képviselő módosítási kéréseit? 
 
Szilágyi László: Megkaptam a választ, hogy a Zrínyi utca nem hozzánk tartozik, az kerüljön ki. 
 
Fülöp Zoltán: Köszönöm a pontosítást. Kérdezem a tisztelt képviselőtestületet, hogy elfogadja a 
javaslatot, szavazzunk most.  
 
A Képviselő-testület 7 „igen” és 1 „tartózkodik” szavazati arány mellett az alábbi határozatot hozta. 
 

336/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
felkéri dr. Szinay József címzetes főjegyző urat, hogy a Polgármesteri Hivatal osztályaival a 
felsoroltakat elvégezni szíveskedjék és ebbe a lakosságot is vonják be: 
 

 Kiserdei (Marignane-i tér) játszótér teljes felújításának megtervezése (bekerítés, 
játszóeszközök beszerzése/felújítása, és megvizsgálni ivóvíz vételi lehetőség kiépítése, 
wc/pelenkázó, kamera rendszer kiépítése) és várható költség összeírása; 

 Bócsai játszótér teljes felújításának megtervezése (bekerítés, játszóeszközök beszerzése/ 
felújítása, és megvizsgálni ivóvíz vételi lehetőség kiépítése, wc/pelenkázó, kamera rendszer 
kiépítését) és várható költség összeírása; 

 „Golf Lakópark” területén található játszótér kerítéssel körbekerítése, mely a kisállatok 
ellen véd és megvizsgálni ivóvíz vételi lehetőség kiépítését, wc/pelenkázó, kamera rendszer 
telepítését) és várható költség összeírása; 

 Fürdő utcában a közvilágítás felülvizsgálata, mert lakossági igény, hogy több lámpatest 
legyen, és várható költség összeírása; 

 Pálya utca és Zimpel Károly utca közötti szakaszon a járdára közvilágítás tervezése és 
várható költség összeírása; 

 Pálya utca és Fácán utca találkozásánál a városban elinduló biciklitároló terveztetése és 
várható költség összeírása; 

 Járda tervezése közvilágítás felülvizsgálatával: Erdész utca (Alagút és Pálya utca közti 
szakasz hiányzik) és várható költség összeírása; 

 Járda felújításának várható költsége: Rómaiak útja és Nemeskéri temető között, 
 Őrző-védő kamera telepítésének megtervezése Erdész utcai újrahasznosító 

hulladékgyűjtő szigetnél és várható költség összeírása; 
 Sajó és Maros utca sarok felújításának megtervezése és vízelvezetésére különös figyelmet 

fordítani, várható költség összeírása. 
 
Forrás: Beruházási tartalék sor 
 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: 2021. január 29. 
 
Egyebek III. - Képviselő-testületi ülések a járványhelyzetben 

               Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 
 
Fülöp Zoltán: Következő Egyebek napirendi pontunk, szóbeli előterjesztés alapján a járványhelyzet 
alatt alkalmazandó ülésezési rend értve ez alatt, hogy hogyan üljünk a teremben. Több javaslat érkezett 
arra, hogy a tavasszal már kipróbált nagyobb, egymástól távolabbi szellősebb ülésrendben ülésezünk. 
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Én a hivataltól azt a tájékoztatást kaptam, hogy ehhez némi kiegészítő kábelek szükségesek, hogy a 
technikát továbbra is tudjuk használni. Én úgy voltam tájékoztatva, hogy ennek a technikának a 
beszerzése folyamatban van, aztán úgy voltam tájékoztatva, hogy mégsem. Az a kérdés, hogy 
a Képviselő-testület szeretné-e, hogy a járványhelyzetre való tekintettel, egy járványügyi szempontból 
biztonságosabb ülésrendet alakítsunk ki? Vagy ezt nem tartja fontosnak? Kérdezem a kedves képviselő 
társakat, hogy van-e ehhez hozzászólás?  
  
Lenkei György: Nem is kérdés. 
   
Fülöp Zoltán: Szilágyi képviselő úr, kérdezem. 
  
Szilágyi László: Én is azt gondolom, hogy az elmúlt napoknak az eseménye alapján azt gondolom, hogy 
abszolút el kellene gondolkoznunk, hiszen most is a Képviselő-testületben kettő vagy három ember 
ugye…  
 
Fülöp Zoltán: Én két javaslatot tennék. Egyrészt, hogy nem tudom, polgármester úr vagy jegyző úr 
haladéktalanul intézkedjen a széthúzott ülésezéshez szükséges technikai feltételek megteremtésén. 
Másrészt pedig a teremben csak azok tartózkodjanak, akiknek a teremben dolga van. Értve ez alatt a 
képviselőket, a hivatal érintett munkatársait. A technikai apparátus további tagjait, illetve azokat a 
meghívott vendégeket, akiknek egy-egy napirendi ponthoz meghívásuk van. Őket a napirendi pont 
tárgyalása idejére vegyük, kérjük a teremben megjelenni. Körülbelül ennyi a javaslat. Én ezúton még 
annyit tennék hozzá, hogy minden érdeklődőtől szíves elnézést kérek, hogy a teremben nem tud jelen 
lenni. Kérem, hogy a járványhelyzet idejére ezt a megszorítást vegyük komolyan. Mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy minden egyes ülés online közvetítéssel, online követhető legyen, illetve adott 
esetben, hogy az online közvetítés felvétele utólag is elérhető és visszanézhető. Tehát igyekszünk a 
nyilvánosságot a lehető legszélesebb körben biztosítani. Az a kérdésem, hogy ezzel az indítvánnyal a 
Képviselő-testület egyetért-e? Kérem, szavazzunk. 
 
A Képviselő-testület 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

337/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a járványhelyzetben 
 

1. polgármester úr vagy jegyző úr haladéktalanul intézkedjen a széthúzott ülésezéshez 
szükséges technikai feltételek megteremtéséről; 

2. az ülések idején a teremben csak azok tartózkodjanak, akiknek a teremben dolguk van. 
Értve ez alatt a képviselőket, a hivatal érintett munkatársait, a technikai apparátus 
további tagjait, illetve azokat a meghívott vendégeket, akiknek egy-egy napirendi ponthoz 
meghívásuk van. A felsoroltak a napirendi pont tárgyalása idejére jelenjenek meg az 
ülésteremben. 

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
  
Fülöp Zoltán: Kérem szépen a jegyző urat, hogy intézkedjen a haladéktalan végrehajtásról.   
  
Egyebek IV. - Játszótér Göd-Újtelepen 

               Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 
  
Fülöp Zoltán: Polgármester úr már a múlt alkalommal is jelezte, illetve most ismét felvetette, hogy a 
Samsung kezdeményezi egy játszótérnek a felfejlesztését. Ebben a kérdésben valamikor, valamilyen 
módon a testületnek állást kellene foglalni. Nekem most az első benyomásom, hogy itt helyben ezt 
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biztosan nem fogjuk tudni eldönteni. De valamilyen módot találjunk ki arra is, valamilyen határidőt 
szabjunk magunknak arra, hogy erről a kérdésről mikor hozunk egy állásfoglalást. 
  
Lenkei György: Ha ennyi és később döntünk, akkor nincs mondanivalóm. Ha viszont most belemegyünk 
a részletekbe, akár a legkisebb módon, akkor viszont mindenképpen kérek szót. 
  
Fülöp Zoltán: Én azt javasolnám, hogy ha lehet, hogy mindenkinek adjuk meg a lehetőséget, a 
jelen nem lévő képviselőknek is adjuk meg a lehetőséget, hogy hozzászóljanak. Én szívesen magamra 
vállalom, hogy a következő hét végéig a testületi tagoktól a javaslatokat, meglátásokat begyűjtöm és 
utána a Képviselő-testületben egyeztetéseket kezdeményezek. Kérem a képviselőket, hogy adott 
esetben lakossági egyeztetéseket is próbáljanak folytatni és próbáljunk meg minél több véleményt 
begyűjteni a jövő hét végéig. Lenkei úrnak megadom a szót.  
 
Lenkei György: Tehát, hogy tisztán lássunk és játsszuk azt, hogy most őszintén beszélünk. E mögött én 
véleményem szerint egy sanda szándék áll. A Samsung a bócsai játszóteret meg akarja szerezni. Erre 
konkrét információim vannak. Első lépésként a lovarda tulajdonost kereste meg. 
  
Fülöp Zoltán: Én azt gondolom, hogy ezek olyan dolgok, amik zárt ülésre valók. 
   
Lenkei György: Akkor viszont az egész játszótér kérdést, kérem zárt ülésként kezelni.  
 
Fülöp Zoltán: Akkor van még egy nyílt napirendünk, és a zárt szekcióban visszatérünk rá. 
 
Egyebek V. - Pest Megye Környezetvédelméért Díjra javalat 

             Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
  
Fülöp Zoltán: Még egy napirendi pontunk van a nyílt szekcióban, a Pest Megyei Környezetvédelmi 
Díjjal kapcsolatos előterjesztés, amely egyebekben ki lett osztva egyebek egy 
címen. Előterjesztő polgármester úr lenne. Az előterjesztés lényege, hogy meghirdetésre került a 
Pest Megyei Környezetvédelmi Díjáért című pályázat. Az elismerésre jogosultak természetes 
személyek, illetve jogi személyek, a díjból egy-egy kerül odaítélésre, külön a természetes személyeknek 
és külön a jogi személyeknek. Az indítvány lényege, hogy Göd város önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy jelölje a Gödi Öko Klubot a 
Pest Megye Környezetvédelméért Díjra. Hojtsy-Keresztény Zsuzsa a főszervezője. Annyit tudok 
hozzátenni, hogy az Öko Klub csoportnak, a Facebook csoportnak három adminisztrátora van. Hojtsy-
Keresztény Zsuzsa, ő egyébként a motorja ennek a kezdeményezésnek, Szilágyi Krisztina 
és Bánfalvi Dóra a másik két adminisztrátor a csoportban. Ők egy elég aktív csoport. 
 
Andrejka Zombor: Polgármester úr nem javasolta, de én azért a Gödért Egyesületet mindenképpen 
javasolnám még őket. A Samsung is elismerte, amikor a lakossági meghallgatás volt, vagy amikor ilyen 
fórum volt. Akkor a Képviselő-testület nem teljes létszámban képviseltette magát, de azért a Gödért 
Egyesülettől mindig ott voltak a képviselők. Elég sokat tesznek azért, hogy a környezetünk abban az 
állapotban valamilyen megóvásra kerüljön, vagy legalábbis ne legyen teljesen iparosítva.  
 
Fülöp Zoltán: Én az előterjesztésben van egy elég jó bemutatkozás, bemutatása a Gödi Öko Klubnak. A 
Gödi Öko Klub azt gondolom, hogy Gödön kívül is figyelemre méltó tevékenységet folytat. Van már 
múltja, jövője is. Úgyhogy én személyesen egyébként az Öko Klub jelölését támogatni tudom. 
   
Szilágyi László: A Gödért Egyesület úgy gondolom, hogy az idei évben lett megalapítva, tehát nem 
biztos, hogy szerintem alkalmas, de jövőre egyébként én nagyon szívügyem, mert hogyha folytatják az 
eddigi munkájukat, akkor jövőre természetesen támogatni tudom őket. Viszont emlékeim szerint csak 
idén lettek bejegyezve. 
 
Fülöp Zoltán: Ha nincs további hozzászólás, akkor kérdezném, hogy az indítványt a Gödi Öko Klub 
jelölésére támogatjuk-e? Bocsánat, Lőrincz Lászlónak van még hozzászólása?  
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Lőrincz László: Csak egy gyors gondolat, hogy most itt van benne egy előterjesztés. Ugye az Öko Klub-
ra. Viszont talán, ha egy picit előbb megkapjuk ezt az anyagot, akkor jobban tudunk ötletelni vagy 
gondolkozni azon, hogy ki az, aki lehet, hogy még náluk is nagyobb érdemeket tett ezen a területen. 
Úgyhogy, igazándiból itt jegyző úrtól kérdezem, hogy ugye itt ahogy nézem, szeptember 28-i maga az 
előterjesztés dátuma. Október 2-a, ha jól értelmezem, amikorra már bent kell lenni a 
megyénél. Gondolom, nem szeptember 27-én küldték el, hogy ezt az ajánlást le kell adni. Úgyhogy ezt 
mondjuk szerintem a képviselőknek akár ki lehetett volna küldeni. Emlékeim szerint nem került 
kiküldésre a képviselőknek. És akkor a képviselők is tudtak volna ötletelni rajta. Akár egy online 
szavazást tartani, hogy kit tartanak a legalkalmasabbnak, hogy jelöljük erre a díjra. Ez csak a 
későbbiekre egy javaslat, hogy talán így szélesebb körben tudnánk zsűrizni a dolgot. 
  
Fülöp Zoltán: Nincs több hozzászólás, kérdezem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
támogatja-e? 
 
A Képviselő-testület 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

338/2020. (IX. 30.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
felhatalmazza a polgármestert, hogy jelölje a Gödi ÖkoKlub-ot a Pest Megye 
Környezetvédelméért Díj-ra. 
 
Felelős: Balogh Csaba polgármester 
Határidő: 2020. október 2. 
 
Fülöp Zoltán: Zárt ülésre térnénk át. Kérdezem a tisztelt Képviselő-testületet egyetért-e a zárt ülés 
megkezdésével?  
 
A Képviselő-testület 8 „igen”, egyhangú szavazattal úgy dönt, hogy a további napirendi pontokat zárt 
ülés keretében tárgyalja. 
 
Fülöp Zoltán alpolgármester megköszöni a részvételt és a nyílt képviselő-testületi ülést bezárja. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
 Fülöp Zoltán dr. Szinay József 

 alpolgármester címzetes főjegyző 


