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Ügyiratszám: 09/52-36/2020. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 12. napján 17.00 órakor 
kezdődő rendkívüli ülésének nyílt ülésén, a Gödi Polgármesteri Hivatal üléstermében. 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. 
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülése 
 
(Jegyzőkönyvvezető Rácz Renáta) 
 
Balogh Csaba: Köszöntök minden Képviselő-testületi tagot, hivatali dolgozókat, a jelenlévőket és az élő 
közvetítés nézőket is. A napirend előtt kötelességem az SZMSZ szerint tájékoztatást adni a legfontosabb 
ügyekről, bírósági eljárásokról, hasonlókról. Ennek szeretnék most eleget tenni röviden. A legutóbbi 
testületi ülésen, múlt hét csütörtökön 10%-os fizetésemet vonták meg azért, mert jogellenesen benyújtott 
előterjesztéseket „nem kívántam” megszavaztatni. Az előző megrovás ellen már benyújtottam a 
keresetet, ez utóbbi döntés ellen is meg fogom tenni majd még ebben a hónapban. Az elmúlt két héten 
családommal karanténban voltunk a feleségem pozitív koronavírusos tesztje miatt. Azalatt is dolgoztam, 
otthonról intézkedtem, hogy a hivatal működhessen és a megnövekedett terhelést is kezelni tudja. A mai 
29 napirendi ponton túl már csak 15 olyan előterjesztés van betervezve, amit a munkaterven túl be kell 
hozni a testület elé, bár megjegyezném, hogy ez viszonylag kiszámíthatatlan módon változhat a hivatal 
részéről a 200 ezer forintos korlátozás és a várható törvényességi észrevételek miatt, de ez van belőve. 
A héten tartottunk egy workshopot, ahol projektmenedzsment módszereket ismertettem az 
osztályvezetőkkel és a jegyzőkkel, hogy a bejövő előterjesztési igényeket és egyéb feladatokat 
gyorsabban és átláthatóbban tudjuk feldolgozni a jövőben. A szervezetfejlesztési projekt is új 
szakaszába ért, mivel most már le lett tisztázva minden osztálynak a feladatköre. A következő lépés, 
hogy az erről készült térképet a munkaköri leírásokkal egyeztessük össze, hogy minden feladat 
hivatalosan is el legyen látva (ne csak a gyakorlatban), és hogy mindenre legyen helyettesítő személy is 
kijelölve. Az aradi vértanúkra emlékeztünk október 6-án, amelynek tiszteletére emlékkövet adott át az 
önkormányzat a Luther Márton és Török Ignác utca sarkán. Köszönöm szépen a szervezőknek, a 
Búzaszem iskolának és a fellépőknek az ünnepi hangulatot. Megosztásra került a Katasztrófavédelem 
által készített külső védelmi terv tervezete, amit október 30-ig lehet véleményezni a 
velemeny@megye.hu e-mail címen. Ennek kapcsán a kötelező felsorolását is megosztottuk az 
anyagoknak, bár ahogy azt már más is jelezte, hiányzott belőlük a kockázati eseménynek a leírása. 
Sajnos ma azt a kérést kaptuk a Katasztrófavédelemtől, hogy ezt vegyük le a tervezetről. A végleges 
külső védelmi tervhez azonban továbbra is szükséges tartalmi elemnek tekinthető. Emellett még 
könnyen értelmezhető térképi kiegészítést kértem. A Golf-park koncepcióterve kapcsán együttműködési 
megállapodást kell még kötnünk az érintettekkel, hogy a tanulmány tervüket megkaphassuk, de 
remélhetőleg erre már sor kerül a héten, és akkor az anyag alapján a lakosságot is be tudjuk vonni a 
tervezésbe. Köszönöm szépen. Ezt a hozzászólást szerettem volna tenni, és kérdezem a frakcióvezetőket, 
hogy van-e valami hozzászólás a napirendek megvitatása előtt? Akkor napirendi javaslatnak érkezett 
Fülöp Zoltántól sorrendmódosítás, illetve az már köszönöm szépen, hogy bedolgozta az én kérésemet, 
hogy egy sürgősségi indítványt kellett beterjesztenem, ugyanis a közalkalmazotti jogviszonyok 
megszűnnek október végével, és ezt rendezni egyrészt kötelesek is vagyunk, másrészről meg van 
konkrét határozati javaslat. A könyvtárban és a művházban szűnik meg a közalkalmazotti jogviszony. 
Ennek kapcsán van teendőnk, és nem ér rá a rendes testületi ülésre behozni 26-ára, mert van ezzel 
munka, amit viszont már előtte le kell tudnunk. Ezért kértem azt, hogy ezt napirendként vegyük föl 
lehetőleg. Fülöp Zoltán megküldte a sorrendet, megadom a lehetőséget, hogy prezentálja. 
 
Fülöp Zoltán: Több alkalommal volt kérdés az, hogy a napirend módosításnak mi a megfelelő formája. 
Biztos, ami biztos, elküldtem előre, illetve szóban is elmondom igény szerint. Javasoltam írásban, hogy 
a kifejezetten politikai tartalmú napirendeket, azt egy ennek szentelt külön testületi ülésen tárgyaljuk 
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meg. Ez hosszadalmas lesz mind valószínűleg. Ismerve az eddigi dolgokat. Úgyhogy a munka 
felgyorsítása érdekében azt javaslom, hogy ennek külön alkalmat szenteljünk. 
 
Balogh Csaba: Bocsánat, csak a lakosok érdekében fel tudod sorolni, hogy mik azok a politikai 
erőterjesztések? 
 
Fülöp Zoltán: Igen, természetesen. Gondolok alapvetően a testület feloszlatása, a népszavazási küszöb, 
a képviselői beszámolók, alpolgármestereket érintő előterjesztésekre. Ezen kívül javaslom levenni 
napirendről az SZMSZ-t érintő előterjesztést, amit tudom, hogy a testület kért, viszont a polgármester 
úr is írta, hogy az SZMSZ-t jó lenne egy alapos belső megbeszélés után más formában módosítani. Az 
SZMSZ-nél szintén másik előterjesztés az egy ismételt tárgyalás, amit a testületnek kötelessége 
tárgyalni, tehát ott sok mozgástér nincs. Ezen kívül az általam javasolt napirend sorból javasolnám az 
új 13-as, régi 15-ös sorszámú Műemlékvédelem Buchwald örökség című előterjesztést levenni a 
napirendről. Ennek az előterjesztője Vajda Viktória, én egyeztettem vele telefonon, ő most nincs jelen 
és egyetért azzal, hogy az ő jelenlétében tárgyaljuk. Úgyhogy még a nyomtatásban kiadott, 
körbeküldöttből is egy pontot javasolnék kihúzni és ebben a formában javaslom a módosítást. 
 
Balogh Csaba: Még egy módosítást hozzátennék, hogyha lehetséges, de előtte kérem, hogy a jegyző úr 
is erősítsen meg, hogy ismételt tárgyalást kezdeményeztem a szeptember 30-i Képviselő-testületi ülések 
a járványhelyzetben kapcsán. Ott a döntés, ami született, amit Göd érdekeivel ellentétesnek tartottam, 
az valójában akkor, ha jól tudom, akkor megállapítható, hogy ez törvényellenes, mert ahogy az Mötv. 
szerint nem lehet kizárni a lakosságot, akkor igazából fölösleges is erről tárgyalni, mert akkor 
dönthetünk úgy is, hogy akkor van egy olyan határozat, ami. Tehát a lényeg az, hogy én azt szeretném, 
csak kérdőleg nézek itt most a képviselőkre, hogy elfogadható-e ez a felosztás, amiben most vagyunk, 
azok vannak itt, akiknek előterjesztésük vagy érdekeltségük van a témában. Nagyjából be van tartva a 
távolság is, amit kértek. Kérdezem, hogy ez így megfelel-e? Megadom a szót Hlavács Juditnak. Fülöp 
Zoltán ehhez kíván szólni? 
 
Fülöp Zoltán: Igen. Egyrészt az ominózus pont, az Mötv. 46. § (1) bekezdése az azt mondja ki, hogy a 
testületi ülés nyilvános. Arról nem rendelkezik, hogy a nyilvánosságot hogyan és milyen formában kell 
biztosítani. Azt javaslom, hogy vegyük napirendre és tárgyaljuk meg, hogy milyen formában értünk 
egyet a nyilvánosság biztosításával és az egészségügyi biztonsági szabályok kezelésével és betartásával.  
 
Balogh Csaba: Szilágyi úrnak megadom a szót. 
 
Szilágyi László: Köszönöm szépen a hivatalnak, hogy meg tudta oldani egyébként az asztalok széttolását 
és így a képviselők be tudják tartani. Viszont láthatóan egyébként a nézőszám, az viszont a nézőtéren 
ez nem valósítható meg. Tehát itt a 1,5 méter az eléggé aggasztó. Ezt szerettem volna jelezni, köszönöm 
szépen. 
 
Balogh Csaba: Ahogyan ki lett küldve, én ezt elfogadom, hogy a módosítómat visszavonom, az a 
legegyszerűbb. Fülöp Zoltánnak a módosító javaslata akkor nem tudom, hogy mindenki számára 
elérhető-e a képviselők közül legalább. De gyakorlatilag 6 napirendi pont kivételével, melyeknek 
előterjesztői mind vagy Vajda Viktória vagy Balogh Csaba, én magam, tehát ezt a 6 napirendet kivennék 
és a sorrendet azt igazából annyiban módosítanánk, hogy előre kerülnének az ismételt tárgyalásos 
napirendek. A vis maiorral kezdenénk,. A lakosságtól elhangzott a kérdés. Nem tudom, hogy Fülöp 
Zoltán, mint a módosító benyújtója, hogy szeretné-e megválaszolni, hogy miért tartja politikainak a 
népszavazási minimumnak az elfogadását? 
 
Fülöp Zoltán: Ez nem a város működésével összefüggő kérdés. Ez egy város működésétől független 
politikai döntés, mint ilyen, nyilván van helye erről a beszélgetésnek és vitának. Javasoltam ezt a külön 
alkalommal megvitatni, mert nem része a város működésének. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
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Hlavács Judit: Én azt nem értem, hogy az SZMSZ módosítás miért kerül le a napirendről, amikor a 
legutóbbi ülésen megbeszéltük, utána tartottunk még egy egyeztetést. Akkor rettenetesen sürgősnek tűnt 
az egész. Megkértük jegyző urat, hogy s.o.s. kalapálja össze az előterjesztést, ő megcsinálta. Nem értem, 
hogy akkor most miért nem sürgős mégsem. Vagy mi vele a probléma, amennyire én láttam, az került 
be, amiről már megállapodtunk, részben még szavaztunk is róla. Ugye az van benne, ami a másik 
SZMSZ-szel kapcsolatos napirendi pontban szintén benne van, tehát, hogy egyszerűen csak egységesen, 
amiről már döntöttünk, az volna benne, nem értem, hogyha sürgős volt, akkor most miért nem? 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Fülöp Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: Ahogy az előbb is, most is a polgármester urat tudom idézni. A polgármester úr azt 
mondta, hogy az SZMSZ módosítást előzetesen beszéljük meg, és minél kevesebb legyen az SZMSZ 
módosítás. Ezzel én egyetértek, ezt az érvelést én el tudom fogadni. Ennek jegyében javasoltam levenni. 
 
Balogh Csaba: De akkor vegyük le a másikat is? Merthogy van egy másik SZMSZ-szel kapcsolatos. 
 
Fülöp Zoltán: De az ismételt tárgyalás, az nem levehető. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Tehát ami ebben van, azt megbeszéltük, én úgy értelmezem. Tehát ilyen alapon akár 
szavazhatnánk is róla, hiszen megbeszéltük egy ülésen, majd megbeszéltük egy úgymond informális 
módon az ülésen kívül. Én úgy láttam egyébként, hogy többé-kevésbé konszenzus is van az ügyben, 
tehát nem értem. Ha még sincs konszenzus, mert valaki közben meggondolta magát, arról én nem 
értesültem. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Andrejka Zombornak. 
 
Andrejka Zombor: Nekem is ez lenne a kérdésem, hogy tulajdonképpen erről már az SZMSZ 
módosításról volt egy többségi döntés, tulajdonképpen csak formába kellett önteni. Én sem találtam 
különbözőséget a formába öntött verzió és a többségi elfogadott verzió között. 
 
Balogh Csaba: Van-e további kérdés? Pintér úr? 
 
dr. Pintér György: Az SZMSZ-szel kapcsolatban a Pénzügyi Bizottság tartotta magát egyrészt ahhoz, 
hogy kvázi politikai kérdésben nem foglal állást. Tanácsnoki meg bizottsági, meg egyéb rendszerek, 
ugyanakkor szintén az SZMSZ-es előterjesztésnek a végén ott van az előterjesztési előlap, amire külön 
egyeztetést kértünk teljes konszenzussal, mert újragondolandó bizonyos kifejezések, illetve egyszerűen 
végig kell azt gondolni. Mondok két példát. Az egyik volt olyan előterjesztés, ami érintene Pénzügyi 
Bizottsági hatáskört, de az előterjesztő ’X’-elte be, hogy melyik bizottság tárgyalja és ily módon nem 
láttuk. Tehát, egyszerűen megkerülte a bizottságot a történet. A másik pedig, hogy azt valahogy jó lenne 
feloldani, hogy a jegyzői ellenjegyzés az mit takarjon, mert az, hogy most alkalmas vagy nem alkalmas, 
szerintem minden alkalmas, tehát mindenről lehet beszélni az odáig nem kérdés, de hogy végrehajtható 
vagy nem végrehajtható, az mondjuk nem szerepel ilyen módon. Tehát egyszerűen az egész ügymenetet 
végig kell kísérni, mert egyre lyukasabb a rendszer sok esetben. Ennek a fedlapnak kéne tükrözni azt, 
hogy ne kerüljenek be úgy anyagok, hogy nem tudom, hogy volt, amit a főépítésznek kellett volna látni, 
ő se látta. 
 
Balogh Csaba: Azt hiszem, kár is igazából vitáznunk. A legegyszerűbb, ha szavazással dönt a Képviselő-
testület, hogy mikről hajlandó tárgyalni a mai testületi ülésen. Kérem, akkor a módosító javaslatot igen 
szavazással fogadják el, hogyha az új sorrendet szeretnék látni és ki szeretnék venni azokat a napirendi 
pontokat, amelyeket Vajda Viktória vagy jómagam terjesztettünk be a mai napra. Szavazzanak a 
módosításról. 8 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta a módosítást. 
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A Képviselő-testület 8 „igen”, 2 „nem” és 1 „tartózkodik” szavazati aránnyal elfogadta a napirendi 
pontok módosítását. 
 
Balogh Csaba: A napirendet kérem szépen a Képviselő-testülettől, hogy fogadja el ennek tudatában. 10 
igen, 1 tartózkodással elfogadta a Képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület 10 „igen” és 1 „tartózkodik” szavazati aránnyal elfogadta a napirendi pontokat. 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1) Javaslat vis maior pályázat benyújtására és szükséges önerő biztosítására 
 Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 

2) Ismételt tárgyalás kezdeményezése az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 33/2014. (XII. 1.) Ök. rendelet 2020. szeptember 23. napján 
megszavazott módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
 

3) Ismételt tárgyalás kezdeményezése a Képviselő-testület 2020. szeptember 23. napján jogi 
tanácsadási megbízási szerződés megkötése tárgyában hozott döntése tekintetében 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 
4) Ismételt tárgyalás kezdeményezése a Képviselő-testület 2020. szeptember 30. napján a 

"Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. beszámolója / Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
feladatainak meghatározása, a Társaság SZMSZ-ének módosítása és működési támogatás 
nyújtása" című napirendi pont keretében hozott döntései tekintetében 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
 

5) Ismételt tárgyalás kezdeményezése a Képviselő-testület 2020. szeptember 30. napján a 
"Képviselő-testületi ülések a járványhelyzetben" című egyebek napirendi pont keretében 
hozott döntése tekintetében 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
 

6) Településrendezési terv 3. számú módosítási eljárásának lezárása 
Előterjesztő: Aba Lehel főépítész, Nagy Éva Főépítészi iroda osztályvezető 
 

7) Ingatlan-értékbecslés és hatástanulmány megrendelése 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
 

8) Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szerződései  
Előterjesztő: dr. Pintér György képviselő 
 

9) Gödi Nemeskéri Parkerdő kezelése 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 
10) Póterdő-telepítés tervezési munkálatai 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
 

11) Hungary Huake Eng Kft. – Légtechnikai raktárcsarnok, iroda, gyártó üzemrész - 
Telepítési tanulmányterv 
Előterjesztő: Aba Lehel főépítész 

 
12) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza - telepítési tanulmányterv 

Előterjesztő: Aba Lehel főépítész 
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13) Gödi Önkormányzati Rendészeti Szerv 2020. évi I. félévi tevékenységéről szóló 

beszámolója 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
14) Javaslat a „Mobil jégpálya létesítése és üzemeltetése 2020-21” tárgyú beszerzési eljárás 

lezárására és szerződéskötésre  
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 

15) Javaslat a „Göd, Lenkey utca 11. szám (5616 hrsz) óvoda oldali kerítésének áthelyezésére 
40 m-en” tárgyú beszerzési eljárás lezárására, vállalkozási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 

16) Javaslat az alsógödi Széchenyi Csárda és csónakház épületegyüttesének engedélyezési és 
kiviteli terveinek tartalmára, a megvalósítás ütemezésére 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 

17) Javaslat a „Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése” konzorciumi projekt 
megvalósításához és lezárásához szükséges forrás biztosítására 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 

18) Földutak 2020. évi őszi karbantartása 
Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 
 

19) Alsógödi gyalogos vasúti felüljáró fennmaradási lehetőségének megvizsgálása és 
kapcsolódó kérdések 
Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 
 

20) Gödi óvodásoknak nyújtandó preventív tartásjavító és mozgásfejlesztő torna 
szolgáltatójának kiválasztása  
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

21) Javaslat „Földgáz beszerzése Gödön 2020-2022” tárgyú közbeszerzési eljárás megindító 
dokumentumok jóváhagyására és a fedezet biztosítására (zárt ülés) 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 

22) Javaslat a „Salkaházi Sára Díj” kitüntető cím 2020 adományozására (zárt ülés) 
Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök 

 
23) Döntés a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának 

munkaviszonnyá történő átalakulásával kapcsolatos egyes kérdésekben (sürgősségi) 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1) Javaslat vis maior pályázat benyújtására és szükséges önerő biztosítására 
 Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 
Balogh Csaba: Köszönöm szépen, akkor az új első napirendi pont. Javaslat vis maior pályázat 
benyújtására és szükséges önerő biztosítására. Előterjeszti Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési 
osztályvezető. 
 
Ujlaki Anikó: Tisztelt Képviselő-testület, a mai nap során kiküldtünk egy módosított előterjesztést, mert 
egy bruttó 589.788 Ft-os számla még beérkezett, ezzel az eddigi védekezési feladatok költsége bruttó 
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53.326.222 Ft. A helyreállítás költsége, amely utólagos finanszírozású lesz, 11.327.130 Ft. Kettő 
összege bruttó 64.653.352 Ft. Az igényelhető támogatás mértéke 70%, az önerő bruttó 19.396.006 Ft. 
A határozati javaslatot a vis maior útmutató alapján készítettük el. Kérték, hogy ne nagyon módosítsunk 
benne. Az utakat, járdákat utca és helyrajzi szám alapján felsoroltuk. A káresemény forrásösszetételét 
az előbbiekben ismertetettek szerint szerepeltettük és a Pénzügyi Bizottságon a forrás megjelölésre egy 
módosító javaslatot tettem, hogy pontosítottuk, a Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2020. évi 
költségvetéséről szóló 6/2020 (III. 4.) számú Költségvetési Rendeletének Tartalékok- beruházási tartalék 
soráról biztosítja. A pályázatot ma kell benyújtani. Ma van a 40. nap, a miniszteri döntés várható ideje 
90 napon belül. Hogyha a testület jóváhagyja a határozatot, akkor utána be is nyújtjuk a kolléganő 
segítségével elektronikusan a pályázatot. 
 
Balogh Csaba: Pintér úrnak megadom a szót. 
 
dr. Pintér György: A bizottság ezzel az egy kiegészítéssel egyébként változtatás nélkül a testület számára 
elfogadni javasolja. 
 
Balogh Csaba: Fülöp Zoltánnak megadom a szót. 
 
Fülöp Zoltán: Az előterjesztéshez csak annyi megjegyzésem van, hogy a múltkori testületi ülésen kért 
dolgok nem nagyon valósultak meg. Nem kaptunk linket, hogy tudjuk követni a történetet, nem volt 
előzetesen kiküldve, hogy tudjunk hozzászólni, ha bárkinek bármilyen hozzászólnivalója van, akkor azt 
megtehesse. Beadási határidő van, tehát itt sok lehetősége nincs a testületnek, minthogy most itt helyben 
elfogadja-e vagy nem. Nyilván e dolgot el kell fogadni. Úgyhogy én mindenképpen kérem a testületet, 
hogy fogadja el, annyi a megjegyzésem, hogy jobban örülnék neki, ha a testület korábbi kérését a hivatal 
jövőben jobban figyelembe tudná venni. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Ujlaki Anikónak. 
 
Ujlaki Anikó: Előterjesztésben is jeleztük, illetve szóban is, hogy feltöltöttük a közös mappába, a 
sharepointban az előterjesztésben is szereplő helyen, a Polgármesteri Hivatalban, a vis maior mappában 
minden rendelkezésre álló anyagot. 
 
Balogh Csaba: Van-e további kérdés? Akkor kérem szépen a Képviselő-testületet, hogy igennel 
szavazzon, amennyiben elfogadja, hogy benyújtsuk a pályázatra az anyagot. 11 igennel, egyhangúlag 
elfogadta a Képviselő-testület az előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 
 

343/2020. (X. 12.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
 

1. A káresemény megnevezése: 2020.08.29-i viharkár okozta baleset- és életveszély 
elhárítása és utakban, járdákban keletkezett károk helyreállítása  

2. A káresemény helye: Védekezés: Több mint 400 helyszínen, főként Alsógödön és 
Neveleken. 

 
Út- és járdakárok:        Hrsz.  

Szent László utca 19. 2354 

Csíz utca-Nádirigó utca kereszteződés 8927 

Füzike 10-el szemben Pacsirta utca 8901 
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Csíz utca - Pacsirta utca kereszteződés Ny-i oldal 8753 

Fülemüle utca - Jégmadár utca kereszteződés 8422 

Jégmadár utca 38. 8422 

Jégmadár utca 41. 8422 

Csíz utca legvége 335 

Fülemüle utca Nádirigó utca sarok 
8899, 
9001 

Pacsirta utca - Őszapó utca kereszteződés Ny-i és D-i 
szakaszok 

8750, 
8680 

Pacsirta utca 75 8680 

Őszapó utca 62. 8578 

Őszapó utca - Vadgerle utca sarok 
8435, 
8661 

Jégmadár utca 77 - Vadgerle utca sarok 
8435, 
8446 

Vadgerle utca 8435 

Vadgerle utca 19 8435 

Csíz utca vége (Őszapó utcai kereszteződéstől kifelé) 8509 

Babits M. - Béke utca sarok 1601 

Tóth Árpád -Kazinczy u. sarok 1739 

Erdész utca 16/a 2052/58 

Zimpel k. u. 16. 2052/87 

Kossuth tér fagyizó parkoló 349 

Béke út óvoda 529 

Jávorka út óvoda  383 

Rákóczi út Fácán óvoda 
2093, 
2172 

Petőfi S. utca - Huzella tornacsarnok 378 

Kacsóh P. u. - Margit u. sarok 6011 
 

3. A káresemény forrásösszetétele: 
 
Megnevezés 2020. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) bruttó 19.396.006.- Ft 30 
Biztosító kártérítése  Ft  
Egyéb forrás 0 Ft 0 
Vis maior támogatási igény bruttó 45.257.346.- Ft 70 
Források összesen bruttó 64.653.352.- Ft 100 

 
A védekezés költsége mindeddig 53.326.222 Ft, a károk helyreállításának (költségvetés 
alapján) tervezett összköltsége 11.327.130 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja 
biztosítani. 
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  
 
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 
rendelkezik.  
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Biztosító Társaság megnevezése: Generali Biztosító Zrt. 
Biztosítási szerződés száma: 96000922124738000 (kötvényszám) 
Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt. 
 
Vállalja a károsodott ingatlanok a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira 
tekintettel történő helyreállítását.  
 
Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 
 
A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020.(III. 04.) 
számú Költségvetési Rendeletének Tartalék – Beruházási tartalék sorról biztosítja.  
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
2) Ismételt tárgyalás kezdeményezése az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 33/2014. (XII. 1.) Ök. rendelet 2020. szeptember 23. napján 
megszavazott módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 
Balogh Csaba: Következő napirendi pont. Ismételt tárgyalás kezdeményezése az Önkormányzati 
Szervezeti és Működési Szabályzatról. Előterjesztem én magam. Én valóban csak azt tudom mondani, 
hogy az SZMSZ-ünk az jelen formájában szerintem gyakorlatilag betarthatatlan. Én is azt javasolnám, 
hogy legyen áttekintve az, hogy hogyan lesz kivitelezhető ez a szabályzat, hogyan tudjuk majd a 
határidőket érdemben betartani, hogy ne csak névlegesen, hanem ténylegesen tudjuk az átláthatóságot, 
a lakosságnak a bevonását és hasonló, nem véletlenül magasztos elveket betartani. Úgyhogy én igazából 
azt javasolnám, hogy ebben a formában végül is el is fogadhatja a testület a módosító javaslatomat, mert 
végül is a tanácsadónak a feladatkörét, amit Markó úr kért, azt be lehet vezetni, ha már most ebben a 
helyzetben vagyunk, de mindenképpen javaslom egy munkacsoportnak az összeállítását, akik az 
SZMSZ-t talán a nulláról fölépítik, annak tudatában, hogy valóban itt van egy kölcsönös bizalmatlanság 
és akkor egy kisebbségi vezetésben lévő polgármesterhez igazítva szabják meg akkor azt, hogy mik is 
a követelései pontosan. Megadom a szót Fülöp úrnak. 
 
Fülöp Zoltán: Én a magam részéről a kezdeményezést mindenképpen méltányolom és ennek jegyében 
volt a másik pontnak a javasolt visszavétele. Viszont azt kérném, hogy addig is a korábbi rendeletünket 
eredeti formában fogadjuk el. Méltányolom polgármester úr kezdeményezését és fontosnak tartom, 
ugyanakkor az a javaslatom, hogy az ismételt tárgyalásra hozott indítványt eredeti formájában fogadjuk 
el. 
 
Balogh Csaba: Az eredeti forma alatt arra gondol Fülöp úr, hogy továbbra is maradjon benne az, hogy 
a jegyzőnek az ellenjegyzése ne legyen szükséges a határozatok esetében? 
 
Fülöp Zoltán: Itt alapvetően értelmezési vita van közöttünk. Ez, azt gondolom, hogy ez az értelmezési 
vitát hivatott feloldani ez a módosítás. Az értelmezési vita az, hogy ami fel van sorolva, mint lehetséges 
főbb elemek, ezek kötelező kellékek vagy nem kötelező kellékek. Tekintettel arra, hogy maga az 
SZMSZ is rögzíti, hogy akár helyben lehet szóbeli előterjesztést tenni. Ezek pedig nyilvánvalóan nem 
tartalmazhatják ezeket a főbb elemeket. Tehát a főbb elemek inkább csak egy iránymutatás arra, hogy 
mire kell kitérni a mi értelmezésünk szerint vagy az én értelmezésem szerint. Nyilván tudom, hogy 
polgármester úr értelmezése szerint ezek kötelező elemek. Itt egész egyszerűen most ebben az esetben, 
hogyha lesz egy megegyezett SZMSZ, akkor egy átmeneti szabályozásról van szó. Én javaslom ennek 
a szabályozásnak a fenntartását. 
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Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Azt gondolom, hogy abban szerintem nincs vita közöttünk, hogy a tanácsnok 
feladatkörének a leírása az úgy, ahogy van, az rendben van. Én azt látom, hogy június 29-e óta az 
SZMSZ-ünk egyre működésképtelenebb. Már az első SZMSZ, amit beadott a Göd Fejlődéséért frakció 
egy teljesen abszurd helyzeteket teremtett, csak úgy tűnik, akkor még nem sikerült kigyomlálni belőle 
minden akadályt, amelyik valamilyen módon a működőképességet és a törvényességet azt fenntartotta 
volna. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy itt a törvényességnek a minimális kontrollját is szeretné 
megszüntetni a Fülöp Zoltán vezette frakció, azzal egyáltalán nem leszünk előrébb. Azt gondolom, hogy 
lehet ezzel egyébként próbálkozni. Nyilván a képviselő-testületi többség mindent áterőltethet. Ebből 
bármekkora is az akarat, nem lesz még csak az se, amit ti szeretnétek elérni. Tehát nem az a baj ezzel 
csak és kizárólag, hogy egyre rosszabb a városnak, hanem még azt se tudjátok megcsinálni, amit nagyon 
szeretnétek, mert egyszerűen végrehajthatatlan határozatok születnek. Azt gondolom, hogy ebben egy 
hivatali segítséget elfogadni, az tulajdonképpen a ti céljaitokat is szolgálná. De hát lehet egyre rosszabb 
SZMSZ-el működni és a végén csak annyit tudok mondani, hogy oszlassuk fel a testületet. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Lőrincz Lászlónak. 
 
Lőrincz László: Ugye, mint itt Fülöp úr is az imént kifejtette, hogy egyértelműsíteni szeretnénk egy sort 
az SZMSZ-ben. Ez lenne a lényege a dolognak. A másik észrevételem az, hogy Judit egy kicsit úgy 
érzem, hogy meg akarod téveszteni a lakosokat, meg az embereket, a törvényességi kontroll szerintem 
manapság az önkormányzatnál igen magas, mivel egy Kormányhivatal van fölötte, minden egyes 
testületi döntés, határozat, rendelet, - jól mondom, jegyző úr? - bekerül a Kormányhivatalhoz. A 
Kormányhivatal meg fogja vizsgálni és amennyiben a törvényekkel szembe megy, akkor módosítást fog 
eszközölni. Úgy tudom, hogy a költségvetési rendeletünknél volt is egyszer a veszélyhelyzetben, ahol 
nem megfelelő volt és a Kormányhivatal ezt nagyon gyorsan ki is javította. Illetve még egy olyan 
felvetésem van, mondjon le a testület és oszlassuk föl, hogy szerintem Judit mondj le te. 
 
Balogh Csaba: Kérem, ez nem tartozik a témához. 
 
Lőrincz László: Hlavács Juditnál hozzátartozott a témához? 
 
Balogh Csaba: Ő ezzel befejezte a mondandóját, ön viszont elkezdett személyeskedni. Úgyhogy kérem, 
hogy tartsa magát. 
 
Lőrincz László: Akkor mondjon le Hlavács Judit. 
 
Balogh Csaba: Tájékoztatásként közölném azt, hogy törvényességi észrevételt kértünk a 
Kormányhivataltól a július 17-én beküldött jegyzőkönyvek kapcsán is, melyekre még mindig nem 
érkezett válasz. Három hónap telt el és még mindig nem tudtak a végére jutni annak, hogy meg tudják 
állapítani az összes törvénysértést, amit elkövetett a Képviselő-testület. Úgy, hogy korábban valóban 
egyetlen egy törvényességi észrevétele volt a Kormányhivatalnak a megválasztás óta, amiről tudunk, 
azzal szemben egyébként rengeteg önkormányzatnál tömegével, gyakorlatilag hetente tesznek 
észrevételeket a Kormányhivatal részéről. Azt hiszem, hogy volt egy nagyon jó indulásunk, nagyon jól 
végezte a munkáját a hivatal, amennyire csak tudta. Majd eljött az a pont, az az ominózus június 29-i 
testületi ülés, amitől kezdve gyakorlatilag a törvényességi kontrollra lehetőséget sem hagyott a 
Képviselő-testület. Olyan tempóban kezdte el olyan mennyiségben gyártani azokat a dolgokat, amiket 
viszont észrevételezni kell. Megadom a szót Fülöp Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: Azt szeretném kérni polgármester úrtól, hogy ne elővételezze a Kormányhivatal döntéseit 
vagy véleményét. Jó lenne, ha megvárnánk azt, amit a Kormányhivatal ír, amikor a Kormányhivatal 
megteszi észrevételeit, akkor majd eldöntjük, hogy abban milyen észrevételek vannak. Legalábbis én 
nagyon remélem, hogy nem polgármester írja a Kormányhivatal észrevételeit. Úgyhogy várjuk meg. 
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Balogh Csaba: Kérem szépen a közönség soraiban, hogy tartsák be a maszkviselésnek a szabályait és ne 
zavarják meg a rendet. Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Én csak az előző ülésre szeretném csak két pontra felhívni a figyelmet. Volt a Nonprofit 
Szolgáltató Kft. beszámolója, amelyik természetesen jegyzői ellenjegyzés nélkül, úgy érkezett be a 
testülethez 5 külön irományban, 5 külön pdf-ben, hogy valójában a beszámoló és a kitekintés című rész 
sem felelt meg a beszámoló követelményeinek semmilyen szempontból. Ezen kívül ennek a 
napirendnek a leple alatt további majd 50 millió Ft megszavazása történt a jövő évre vonatkozólag a 
Kft.-nek. Én azt gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amik egyszerűen nem megengedhetőek, hogy 
mindenféle hivatali, pénzügyi, pénzügyi bizottsági, bármilyen kontroll nélkül ide érkezzenek ilyen 
anyagok és utána azzal a jelszóval, hogy többségünk van azt csinálunk, amit akarunk, ezek 
megtörténjenek. Tehát egy minimális kontrollról lenne szó, azt gondolom, ami nélkül nincs értelme 
ennek a testületnek működnie, tehát oszlassuk föl. 
 
Balogh Csaba: Van-e további hozzáfűznivaló? Szilágyi úrnak megadom a szót. 
 
Szilágyi László: Akkor én is csak egy mondattal reflektálnék, aki nem tud együtt dolgozni, az mondjon 
le. 
 
Balogh Csaba: Kérem szépen a Képviselő-testületet, akkor a módosító javaslatomra azzal, hogy 
módosítás érkezett gyakorlatilag Fülöp Zoltántól, hogy ragaszkodjunk az eredetihez. Technikailag 
kérdezem, hogy akkor ilyenkor egy új módosítóként kell megszavaztatnom vagy pedig mondhatjuk azt, 
hogy ’nem’-mel szavazzák le az én módosításomat? 
 
dr. Szinay József: Igen. 
 
Balogh Csaba: Akkor az én módosításom, miszerint ragaszkodjunk ahhoz, ami törvényességi 
szempontból megfelelt, hogy a feladatkörét határozzuk meg a tanácsnoknak, arról döntsön most a 
Képviselő-testület. ’Nem’-mel szavazzon, ha szeretné a teljes eredeti verziót újra megszavazni, ’igen’-
nel szavazzon, ha megelégszik azzal, hogy a tanácsnoki szerepet fogadja el. Eszerint kérem a Képviselő-
testületet szavazzon. 3 igen, 5 nem, 3 tartózkodás mellett elutasította a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület 3 „igen” 5 „nem” és 3 „tartózkodás” mellett elutasította a polgármester úr 
módosító javaslatát. 
 
Balogh Csaba: Akkor most az eredeti döntést kérem a Képviselő-testületet, hogy hozza meg. Ügyrendi 
szót kért Fülöp Zoltán. 
 
Fülöp Zoltán: Szerintem ez a szavazás így nem volt egyértelmű. 
 
Lőrincz László: A módosítót elvetettük. 
 
Balogh Csaba: A módosítót. Tehát, hogy most kell akkor a második napirend? 
 
dr. Szinay József: Nem. A kérdést irányítódott a polgármester úrtól. A szavazás arról szól, hogy aki a 
polgármester úrnak az újratárgyalásra felvetett módosító javaslatát elfogadja, azt szavazzon ’igen’-nel. 
Tehát ilyen módon megszületett a normális döntés. A testület elutasította a polgármester úr módosítóját. 
Most jön az eredeti. 
 
Fülöp Zoltán: Most jön az eredeti. 
 
Balogh Csaba: Most magam ellen beszélek, de hogy az eredeti döntést azt viszont meg kell hozni, mert 
addig, amíg az eredeti döntés nem születik meg. Igen. Így akkor viszont egyértelmű, hogy Fülöp úrnak 
is? 
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Fülöp Zoltán: Igen. 
 
Balogh Csaba: Ön is, mindenki ugyanarról beszél. Akkor most kérném azt a szavazást, hogy akkor a 
második napirendnél, az eredeti beterjesztéssel, tehát hogy jegyzői ellenjegyzés csak rendeletek 
esetében legyen szükséges, így fogadja el a Képviselő-testület, hogyha szeretné. 7 igen, 3 nem, 1 
tartózkodással Képviselő-testület elfogadta ezt az SZMSZ módosítást. 
 
 
A Képviselő-testület 7 „igen”, 3 „nem” és 1 „tartózkodik” szavazati arány mellett az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 
 
 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2020. (…) önkormányzati rendelete 

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

 
1. § 

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

2. § 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 33/2014. (XII.1.) sz. rendeletének 11. § (4) i) pontja a következők szerint módosul: 
 
„i) a képviselő-testületi ülésre készített rendelet-tervezet esetén a jegyző ellenjegyzése, amellyel 
igazolja, hogy az előterjesztésben foglalt rendelet-tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel.” 

 
3. § 

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

 címzetes főjegyző 
 
1. melléklet a 39/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelethez 
 
2/A. melléklet a 33/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez 
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Városüzemeltetési tanácsnok feladatköre 
 
1. Közreműködik az önkormányzat városüzemeltetési feladatainak meghatározásában, így különösen 
2. az önkormányzati költségvetésben településtisztasági, közterület gondozási, közműfejlesztési-
útfenntartási feladatok, a lakosság részére nyújtott egyéb szolgáltatások teljesítésére szánt előirányzatok 
megtervezésében. 
3. az éves költségvetésben fenti célokra elkülönített előirányzatok felhasználása során keletkező 
szerződéses jogviszonyok előkészítésében, a szerződéses teljesítés ellenőrzésében. 
4. véleményezi a közterületek rendjével, a temetőkkel és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
Képviselő-testületi rendelettervezeteket, ellenőrzi ezek végrehajtását. 
5. Közreműködik az önkormányzati költségvetésben szereplő fejlesztési és felújítási igények 
felmérésében, minősítésében, azok beépítésének megalapozásában: a jóváhagyott fejlesztési, felújítási 
célok - közbeszerzési törvényben előírt szabályok szerinti - megvalósításában. 
6. Részt vesz az önkormányzati tulajdonú közterületek - nem építéshatósági hatáskörbe tartozó - 
hasznosításában, figyelemmel kíséri a vagyonhasznosítási, településrendezési tervekkel, előírásokkal 
való összhangját. 
7. Ellátja az önkormányzati környezetvédelmi előírások érvényesülésének ellenőrzését, javaslatot tesz 
azok kidolgozására, más szabályozásokba való beépítésére. 
8. Segíti a Polgármester tevékenységét a városüzemeltetési feladatok tekintetében. 
9. Feladatai ellátása során együttműködik a polgármesterrel, a bizottságokkal, továbbá a feladatok 
végrehajtásában részt vevő önkormányzati szervekkel, melyek vezetőitől tájékoztatást kérhet. 
 

3) Ismételt tárgyalás kezdeményezése a Képviselő-testület 2020. szeptember 23. napján jogi 
tanácsadási megbízási szerződés megkötése tárgyában hozott döntése tekintetében 

 Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
 
Balogh Csaba: A következő napirendi pont ismételt tárgyalás a Képviselő-testületnek a jogi tanácsadási 
megbízási szerződés megkötése tárgyában hozott döntése tekintetében. Ennek kapcsán én vagyok az 
előterjesztője. Én azért hoztam vissza, mert ezt úgy, ahogy van, szeretném hatályon kívül helyezni, 
szeretném, ha elutasítaná a Képviselő-testület a második alkalommal, mert nem tartom igazából Göd 
város érdekeivel megegyezőnek azt, amit ez tartalmaz. Nem volt bemutatva méltóképpen, hogy miért 
kellene egy debreceni ügyvédet alkalmazni az önkormányzatnak, aki egyébként már alkalmazásban van 
az önkormányzatnál és már panaszokat kellett gyakorlatilag kezelni annak okán, hogy nem végezte azt 
a közbeszerzési tanácsadói tevékenységét olyan minőségben, mint ahogy az elvárható lenne, mint ahogy 
a korábbi közbeszerzési tanácsadó végezte a munkáját. Megadom a szót Szilágyi úrnak. 
 
Szilágyi László: Van, aki egyébként egy székely szolgáltatónál végzi a székhely szolgálatát. 
 
Balogh Csaba: Bocsánat, még egyszer? 
 
Szilágyi László: Csakhogy miért van az a probléma egyébként, hogy debreceni a cég? Ezt nem értem. 
Magyarországon élünk, tőlem Kolozsvárról is jöhet, hogyha egy olyan szakember jön. Vagy ugyanúgy 
egyébként miért bízunk meg akkor mondjuk egy olyan céget, legyen akkor mondjuk a kedvenc példám, 
mondjuk akkor miért Heves megyéből bízunk meg valakit vagy Zalaegerszegről. Tehát Magyarországon 
bármikor ide lehet jönni, ha szükséges. 
 
Balogh Csaba: Nekem, ami kivetnivalóm van ezzel kapcsolatban egyrészt az, hogy jó, ha mobilis egy 
ügyvéd, hogyha könnyen elérhető fizikailag is, ha már jogi képviseletre szeretnénk kérni, akkor tudjon 
részt venni például testületi üléseken. Másrészről viszont a szerződés alapján nekünk ráadásul plusz 
költséget kellene fizetni ennek az ügyvédnek az utazás és szállás miatt, ami megint igazából hátrányt 
jelent. Ugyanezen az áron gyakorlatilag tudnánk úgy ügyvédet találni szerintem a környéken, aki 
jártasabb a helyi ügyekben, aki könnyebben mobilizálható, tényleg bevonható az aktív munkába. Nem 
mellesleg én jobban örülnék annak, ha egy olyan szakértő dolgozna a hivatalnál ügyvédként, akinél nem 
feltételezhető az, hogy politikai célokat fog szolgálni. Megadom a szót Fülöp Zoltánnak. 
 



1367 

 

Fülöp Zoltán: Azt gondolom, hogy a XXI. században a munkák jelentős része online is elvégezhető. 
Nyilvánvalóan az adott dolgok miatt errefelé inkább az online végezhető munkákat kell kiadni. A 
munkánknak a szerintem 80%-a online végezhető. Nem látok abban különösebb nehézséget, hogy innen 
is kapjunk segítséget. 
 
Balogh Csaba: Csak azt nem értem, hogy miért jobb. Tehát azt magyarázzák el, hogy mi az az ok, ami 
miatt a polgármesternek azt a jogát csorbítják, hogy jogi képviselőt ő javasolhasson a Képviselő-testület 
előtt. Önök behoztak egy olyan szerződést, ami szerint igazából a Képviselő-testület is adhat megbízást 
az ügyvédnek, bár konkrét megbízása itt a szerződés keretében nincsen szó, tehát ez valójában a 
szerződés ilyen pontjai, ezek egyértelműen arra utalnak, hogy ő a Képviselő-testületnek az embere lesz, 
a többségének lesz az embere, de valójában mégis le akarják szerződni, holott az nem ad semmilyen 
felhatalmazást arra, hogy konkrétan miben fog majd tudni feladatot ellátni. Önök is pontosan tudják, 
hogy én, mint polgármester, hogyha nem tudok megbízni egy ügyvédben, mivel az bizalmi szerep, nem 
fogom tudni bevonni majd a hétköznapi munkába. Miért jobb ez az ügyvéd? Miért jobb egy ilyen 
megosztó személyiségű ügyvéd vagy nem is személyiségű, mert még nem tudtam találkozni vele, de 
egy olyan személyt hozni, akinek a szerepe maga, az mindenképpen kifogásokat fog majd kiváltani a 
lakosság és a polgármester részéről is? Megadom a szót Szilágyi úrnak. 
 
Szilágyi László: Olyan embert nem fogunk találni Magyarországon, akit mind a 12 képviselő 
egyhangúan el fog tudni fogadni. A demokráciának pedig azt gondolom, hogy a letéteményese a 
Képviselő-testület. A Képviselő-testület többsége azt mondja, hogy ezt az ügyvédet el tudja fogadni, 
akkor én azt gondolom, hogy az kell. 
 
Balogh Csaba: Akkor nem tudok több érvet felhozni. Kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzon 
erről. A tisztázás kedvéért, hogy mire szavazunk: most megint az a helyzet áll elő, mint ami az első 
ismételt tárgyalásosnál volt, hogy nem szeretnénk fordítottan szavazni? 
 
dr. Szinay József: A polgármester úr módosító javaslata az újratárgyalásban megfogalmazottak szerint, 
aki arra igent mond, akkor ő nem erősíti meg a Bárkonyi-féle szerződést vagy a Bárkonyi-féle ügyvédi 
megbízást. Tehát ez az első. A második pedig az eredetinek a megerősítése. 
 
Balogh Csaba: Rendben. Megadom a szót Fülöp Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: Én is csak a szavazási rendet szerettem volna világossá tenni. Tehát az első kérdés az a 
polgármester úr módosítójára ’nem’-mel szavazni, a másodikra ’igen’-nel, aki meg akarja tartani az 
eredetit. 
 
Balogh Csaba: Két szavazás lesz akkor várhatóan, kérem akkor azt, hogy most igennel az szavazzon, 
aki egyetért velem, hogy vonjuk vissza az eredeti javaslatot. Kérem, hogy szavazzanak! 3 igen, 3 nem, 
5 tartózkodással elutasította a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület 3 „igen”, 3 „nem” és 5 „tartózkodik” szavazati aránnyal elutasította az alábbi 
határozatot. 

 
Határozati javaslat 

…/2020. (X. 12.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
ismételt tárgyalást követően úgy dönt, hogy a „Jogi tanácsadási megbízási szerződés megkötése” című 
napirend pont tárgyában 2020. szeptember 23. napján hozott Képviselő-testületi határozatot hatályon 
kívül helyezi.  
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
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Balogh Csaba: Tehát akkor az eredeti verzióra, hogy megköttessék a szerződést, ha lehet ezt még 
használni, akkor erről kérem, hogy döntsön a Képviselő-testületet, ’igen’-nel szavazzon, ha szeretné, 
hogy aláírjam, ’nem’-mel, hogyha elutasítja. 7 igen, 3 nem, 1 tartózkodással a Képviselő-testület 
elfogadta ezt a döntést. 
 
A Képviselő-testület 7 „igen”, 3 „nem” és 1 „tartózkodik” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozta:  
 

344/2020. (X. 12.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
ismételt tárgyalást követően a 305/2020. (IX. 23.) önkormányzati határozatát hatályában 
fenntartja.  
 
felelős: polgármester 
hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Balogh Csaba: Most lesz az a technikai szünet, ahhoz, hogy alá tudjam írni a vis maior pályázatnak az 
anyagát. 10 perc technikai szünetet rendelek el. 
 
Szünet.  
 
Balogh Csaba: Megérkezett Markó úr is. Akkor határozatképesek vagyunk, csak Vajda Viktória 
hiányzik. Bocsánatkéréssel tartozom, mert megígértem igazából napirend előtti felszólalásnak, hogy egy 
bemutatkozót tehessen egy új civil kezdeményezés. Ha megengedik, akkor pár percben most megadnám 
a lehetőséget, hogy bemutatkozzanak. Ez szerintem a lehető legjobb fórum, ahol megmutathatják azt, 
hogy mit is szeretnének itt Gödön elérni. Kérem, akkor fáradjon ki! 
 
Bakó Tímea: Bakó Tímea vagyok, a Cikk Civil Társaság egyik alapító tagja, egyébként jól is jött ez ki, 
hogy nem mindjárt napirend előtt szólaltunk fel, így megbizonyosodhattunk róla, hogy igazából semmi 
sem változott és ez ügyben szeretnénk mi egy felhívással indulni, egy kezdeményezést tenni, a civil 
társaság. Ha megengedik, akkor felolvasnám, rövid leszek. Eltelt egy év a választások óta és az elmúlt 
félévben mi, gödiek egyre fokozódó aggodalommal követjük a testületi üléseket, a városházán kialakult 
bizalmi válságot. Egyre kevesebb esélyét látjuk annak, hogy felelős, felnőtt emberek módjára önök 
rendezni tudják a konfliktusokat, hogy a város fellélegezzen és nyugodt hétköznapjait élje. Olyan 
bizalmatlan légkör alakult ki, amelyben nem csak a testület, hanem a lakosság is sokfelé szakadt, a 
gödiek arról vitáznak, hogy ki kinek a pártján áll, ki alkalmatlan a képviseletre, ki árulta el a lakosokat, 
kinek kellene lemondania. Mindezek közepette a kormányzati döntéseknek köszönhetően a 
lakóterületeink közvetlen közelében egy hatalmas és egyre bővülő gyár létesül, amely meghatározó 
jelentőségű lesz Göd jövője szempontjából. Azonban a helyi megosztottság miatt, mi gödiek nem tudjuk 
egységesen képviselni az egészséges környezethez, a tiszta ivóvízhez, a biztonsághoz való jogainkat. 
Hisszük, hogy a város fejlődését jelentősen elősegítené, ha az indulatokban felgyülemlett energiát a 
mostanra már feltornyosult problémák megoldására fordítanánk. Mindannyian közösen. 
Megtapasztalhattuk, milyen hatalmas civil energiákat mozdultak meg a viharkárok elhárítása kapcsán, 
ezért kezdeményeztünk egy civil önszerveződést, ami remélhetőleg segít elhárítani az egyéni 
sértődöttségekből, a pártpolitikai nyomásgyakorlásból keletkezett károkat is. Kik vagyunk mi civilek? 
Elsősorban és mindenek felett gödi lakosok. Olyan emberek, akik ebben a városban élnek és szívükön 
viselik a lakóhelyük sorsát. Olyan emberek, akik tudásukat, munkájukat, jó szándékukat hajlandóak egy 
közös ügy érdekében felajánlani. Hisszük, hogy javaslataink befogadása jótékony, kiegyenlítő hatással 
lesz a gödi város politikai működési zavarainak orvoslásában. Szeretnénk, ha a civil szervezetek és 
magánszemélyek, a választók és választottak is, így a Képviselő-testület tagjai is felismernék a civil 
összefogásban rejlő erőt, azt, hogy mindannyiunk esélyét növelni tudja egy szervezett lakossági háttér, 
a Gödi Civil Önszerveződés fóruma. Szeretnénk, ha bevonnának minket a döntés előkészítő munkába, 
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ha partnerként kezelnének bennünket, tájékoztatnának, kommunikálnának velünk. Szeretnénk, ha a 
városban az egymás iránti tisztelet, a partnerség és az együttműködés lenne az irányadó és ez jelenne 
meg a város kommunikációs felületein is, mint például a városi lapban, amelynek a település lakosságát 
kell képviselnie és hűen visszatükröznie az itt élők sokszínű gondolkodását, tevékenységét. Szeretnénk, 
ha városunk működtetési és fejlesztési kérdéseik kapcsán, de a városunkba települt gyár környezeti, 
természeti és társadalmi hatásai vonatkozásában is képviselőink a civil munkacsoportokkal 
együttműködve tevékenykednének és lépnének fel a kormányzat és a gyár irányában. Legyen Göd 
mintaváros, a civil önszerveződés példája. Tegyünk többet egymásért, tegyünk meg mindent Gödért. 
Köszönöm. A felhívásnak a hosszabb változata megtalálható a Facebook oldalunkon. 
 
4) Ismételt tárgyalás kezdeményezése a Képviselő-testület 2020. szeptember 30. napján a 

"Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. beszámolója / Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
feladatainak meghatározása, a Társaság SZMSZ-ének módosítása és működési támogatás 
nyújtása" című napirendi pont keretében hozott döntései tekintetében 

 Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
 
Balogh Csaba: A következő napirendi ponthoz érkeztünk, ami ismételt tárgyalás a Gödi Szolgáltató 
Nonprofit Kft. beszámolója kapcsán, de hát annak volt egy pár módosítása, ahogyan azt Hlavács Judit 
is említette, tehát igazából ezek a döntések összessége szerintem Göd város érdekeivel ellentétes volt, 
aminek részleteiről küldtem anyagot a képviselőknek is. Gyakorlatilag a beszámoló szakmailag 
mindenképpen kétségbe vonhatónak bizonyult. A belső ellenőr is ezt állapította meg, hogy alapvető 
követelményeknek nem felelt meg. Továbbá az egyéb szerződés, ami benne van, az komoly aggályokat 
vetett fel. Kérem a Képviselő-testületet, hogy helyezzék hatályon kívül a döntést. Megadom a szót Fülöp 
Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: Én rögtön a vétó után kértem, hogy valami indoklást fűzzön polgármester úr ehhez a 
történethez. Ezt pénteken sikerült megkapni. Úgyhogy hétvégén megtörtént az ennek megfelelő 
átdolgozás és kidolgozás. Ezt sajnos csak most tudjuk rendelkezésre bocsátani. Úgyhogy ezért elnézést, 
mert én nem vettem észre, hogy ez nem került megfelelő módon kiküldésre. Úgyhogy azt javaslom, 
hogy ezt a napirendet később tárgyaljuk, hogy szünetben meg lehessen nézni a kiküldött anyagot. Nem 
várnám senkitől, hogy most azonnal az anyagot elolvasva döntsön. Úgyhogy, ha a testület ezzel egyetért, 
hogy erről később beszélgessünk, miután a szünetben elolvastuk az anyagot, javaslom későbbre tenni a 
napirend tárgyalását. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Andrejka Zombornak. 
 
Andrejka Zombor: Szeretnék érdeklődni, hogy a Pénzügyi és Jogi Bizottság gondolom áttárgyalta ezt a 
témát és szeretném kérdezni, hogy milyen vélemény vagy milyen végső következtetésre jutottak? 
 
Balogh Csaba: Pintér úrnak megadom a szót... Pintér úr annyit mondott, hogy nem tárgyalta a bizottság. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Én azt gondolom, hogyha ezeket a papírokat, amiket most megkaptam, itt akár 10 percen, 
akár fél órán keresztül böngészem, akkor sem fogok tudni megalapozott döntést hozni. Én nem a 
későbbre tevését javasolnám ennek a beszámolónak és a kitekintésnek, hanem azt, hogy egy normális 
anyag készüljön és azt valamikor egy későbbi testületi ülésen beszéljük meg mind a beszámolót, mind 
a támogatást. Azt gondolom, hogy a támogatásnak az a része, amelyik erre az évre esedékes, az 
viszonylag sürgős. Tehát azzal foglalkozhatunk akár a következő testületi ülésen, hogyha elkészül egy 
normális indoklás hozzá és egy összevetés. Ellenben a jövő évre szóló támogatás, illetve ez az egész. 
Mind az SZMSZ, mind a jövő évi támogatás, mind maga a beszámoló, azzal úgy foglalkozunk, amikor 
már megalapozott. Tehát én azt javaslom, hogy most egyszerűen az ismételt tárgyaláson helyezzük 
hatályon kívül a múltkor elfogadott összes határozatot és akkor foglalkozunk vele, hogyha valami 
érdemi és indokolható javaslat kerül elénk. 
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Balogh Csaba: Megadom a szót Lőrincz Lászlónak. 
 
Lőrincz László: Én azt szeretném kérni, hogy mint Fülöp úr elmondta, pénteken került pontosan 
meghatározásra az, hogy mit vár el a polgármester úr vagy a külső független ellenőr mit vár el a 
beszámolótól, illetve a támogatási szerződéstől. Én úgy gondolom, hogy aki a hétvégéjét, szombatját, 
vasárnapját rááldozta, azt tiszteljük meg annyiban, hogy legalább beszélünk róla, tárgyalunk róla és a 
végén meghozzuk azt a döntést, hogy elfogadjuk vagy nem fogadjuk el az új beszámolót, vagy a 
módosítókat. Nekem sem volt még teljes mértékben időm átolvasni. Én azt javasolnám, hogy egy 
olvasási szünetet tartsunk, át tudja mindenki olvasni. Szerintem látták a képviselők a belső ellenőri 
jelentést is, hogy mit kell tartalmaznia a beszámolónak. Ha azok a részek megvannak, akkor úgy 
gondolom, hogy eleget tettek annak, amit a belső ellenőr kért. Természetesen, hogyha aggályos még, 
akkor a végén a szavazás lesz, mindenki kifejtheti. 
 
Balogh Csaba: Csak tisztázás kedvéért mondom, hogy szeptember 30-án volt az a testületi ülés, ahol a 
döntés megszületett. Pont azért született meg ez a döntés, mert a Képviselő-testület elé úgy vitte be, 
hogy a testületi ülés során küldte ki azt az anyagot, még az SZMSZ-nek a leglazább szabályaival is 
ellentétesen. Ezután a belső ellenőrt kértem, hogy készítsen egy elemzést erről, amit egy héten belül 
teljesíteni is tudott és annak köszönhető, hogy most egyáltalán újra tárgyaljuk, hogy ne egy 
törvényellenes beszámolót és szerződést fogadjon el a Képviselő-testület, az csak annak köszönhető, 
hogy észrevettem azt, hogy ez mennyire ellene megy a Göd város érdekeivel. A képviselők 
belekényszerítettek engem abba, hogy három napon belül újra tárgyalást kérjek. Nyilván tudják, hogy 
ezt csak egyszer tehetem meg és ezért kell most itt tárgyalnunk. Én nem tartom semmiképpen sem 
etikusnak, sem jóhiszeműnek azt a magatartást, hogy „márpedig most azonnal fogadjunk el mindent!” 
Én igenis teljesen jogosnak tartom a kérését Hlavács Juditnak és szerintem nem véletlen az, hogy olyan 
sokan föl vannak háborodva a lakosok közül, mert folyamatosan ilyen döntéseket hoznak be. Ezt nem 
lehet jó hiszemű magatartásnak nevezni. Megadom a szót Andrejka Zombornak. 
 
Andrejka Zombor: Éppen elfogadtunk egy olyan SZMSZ módosítást, hogy a jogi szakvéleményre, nem 
feltétlenül és nem minden esetben tartunk igényt. Én azt gondolom, hogy azért is van kötelező jelleggel 
pénzügyi bizottsága egy önkormányzatnak, hogy a komolyabb pénzügyi vonatkozású ügyeket tárgyalja. 
Én már akkor is, amikor az eredetileg napirendre volt véve az előző testületi ülésen már csodálkoztam, 
hogy a Pénzügyi Bizottság az önkormányzat egyik cégének a beszámolójával, illetve tervezett gazdasági 
tervezetével nem foglalkozott, ezt betudtam akkor a figyelmetlenségnek, feltételezve a jót, de azt 
gondolom, hogy ha az önkormányzati cégnek a beszámolóját a Pénzügyi és Jogi Bizottság nem tárgyalja, 
akkor a Pénzügyi és Jogi Bizottságnak mi értelme van? Hogy elkerüljem én is a szubjektív felhangokat, 
én is azt szeretném mondani, hogy Hlavács képviselő asszonynak a javaslatát azt fontoljuk meg és 
akképpen ezt most vegyük le a napirendről. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Szilágyi úrnak. 
 
Szilágyi László: Szeretném a jegyző urat megkérdezni, hogyha visszahozásra kerül a polgármesteri vétó 
által a Képviselő-testület által elfogadott erőterjesztés, akkor mi az a három lehetőség, amikor ugye 
rendelkezésre áll? 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót jegyző úrnak. 
 
dr. Szinay József: Inkább kettőt mondanék. Vagy a Képviselő-testület elfogadja a polgármester úr 
újratárgyalási kezdeményezését, azaz gyakorlatilag elveti a korábbi döntését vagy nem, mint az előző 
két alkalommal előfordult. De ha már nálam van a szó, akkor hadd mondjak annyit, hogy itt hivatkozva 
az előző két döntésre egyfelől viszonylagos konszenzusos döntést arra, hogy legyen egy politikai 
vitanap, amikor azokat a döntéseket, amiket most nem vett napirendre a Képviselő-testület megvitatja, 
illetve ahhoz, amikor az SZMSZ-nek a háromoldalú vagy nem tudom hány oldalú megbeszélésére sor 
kerül. Én itt el tudnám azt képzelni, hogy maga a Kommunikációs Kft. vagy a Nonprofit Kft. ügyét is 
így globálisan tárgyalná a Képviselő-testület, hiszen ennek a témának ugye legkevesebb három eminens 
szereplője van, akiknek rendkívüli érdeke az, hogy itt a szabályozás, a kereteknek a kidolgozása 
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megfelelő legyen. Mondom is ki az a három: maga a Képviselő-testület, aki az önkormányzat 
működésének biztonságáért felel; a polgármester úr, aki a Képviselő-testület működésének 
szabályszerűségéért felel, az önkormányzat működésének szabályszerűségéért felel; illetve van a Kft., 
akinek nyilvánvalóan az lenne az érdeke, hogy a tevékenységét a törvények által kijelölt módon és úton 
láthassa el. A polgármester úr ebben a témában két ügyben jelzett a Képviselő-testület felé. Egyrészt 
magának a beszámolónak a minőségével kapcsolatosan, illetve a közszolgáltatási szerződés 
áfatartalmának és az áfás problémának a kezelésében. Ebben a kérdésben már nyáron is fölmerült, 
amikor a Képviselő-testület az első döntéseket hozta ebben a tárgyban. Akkor is a hivatal gyakorlatilag 
hasonló módon kezdeményezett egyfajta párbeszédet, vagyis én kezdeményeztem ilyen értelemben, 
hogy legyen egy párbeszéd ebben a kérdésben. Tehát azt gondolom, hogy lehet olyan döntést hozni ma, 
amilyet a Képviselő-testület szeretne, ugyanakkor ez nem lesz megoldás. Előbb-utóbb ezeket a 
kérdéseket megnyugtató módon rendezni kell. A Pénzügyi Bizottság elnökével erről már korábban 
többször volt szó, hogy a Bizottság megadná azt a keretet, teret, ahol itt a megfelelő párbeszéd 
létrejöhetne. Miért ne tegyük ezt meg, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba ebben a tekintetben? 
 
Balogh Csaba: Megadom szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Én egyetlen dologra szeretném felhívni a figyelmet. A beszámolóban a második és a 
harmadik oldalon, tehát a második oldal alján az szerepelt, hogy 2019 első 8 hónapjában, 2020 üzletév 
első kilenc hónapjában összesen 63 444 039 forint bevételt realizált a Kft. A következő oldal tetején, 
tehát mintegy tíz soron belül az szerepel, hogy 2019 első 8 hónapjában 23 millió forint volt a bevétel. 
2020-ban mindössze 12 millió, több mint 13 millió forint bevétel esett ki. Ha összeadom a 35 millió 
forintos önkormányzati támogatást és a 10,2 millió forintos saját bevételt, akkor 45,2 millió jön ki. 
Ugyanannak a beszámolónak tíz soron belül két, mindössze 20 millió forint különbségű saját bevétel 
szerepel. Én szerdán küldtem szempontokat az újratárgyaláshoz. Ehhez kapcsolatban kértem, hogy a 
bevételek valós, legalább a beszámolón belül nem egymásnak ellentmondó összegét szeretném látni. 
Ezen a papíron, amit most kiosztottak nekem, az szerepel, hogy könyvelő készíti, amint megvan, 
csatolásra kerül. Na most, ha a Kft.-nek a bevétele nem szerepel a beszámolóban, illetve a két összeg 
szerepel, egymásnak 20 millió forinttal ellentmondó összeg szerepel a beszámolóban, én egyszerűen 
kikérem magamnak, hogy ilyen tíz perce elolvasott, ülésen kiosztott anyagok alapján nekem erről 
szavaznom kell. Azt szeretném kérni a képviselőtársaktól, hogy nézzenek már a lelkiismeretükbe! 
Képesek lennénk ezt a beszámolót így megerősíteni, hogy csak egyszerűen a bevételi főösszegben, a 
beszámoló önmagának 20 millió forinttal ellentmond és utána majd ezt így elfogadjuk? Én ezt 
egyszerűen felháborítónak tartom, tehát a minimális felelősségérzetet is számon kell kérjem mindenkin, 
aki ezt támogatja. Az, hogy a Pénzügyi Bizottság elé nem kerül, az már csak hab a tortán. Azt gondolom, 
hogy ha most erről szavazunk, akkor én szeretnék név szerinti szavazást kérni, hogy mindenki vállalja 
személyesen a felelősséget azért, hogy ilyen összegekről ilyen módon hajlandó dönteni. 
 
Balogh Csaba: Név szerinti szavazást én támogatom, támogatja még Andrejka Zombor. Megadom a 
szót Szilágyi Lászlónak. 
 
Szilágyi László: Bár a jegyző nem válaszolt, de egyébként három lehetséges változata van, amikor a 
polgármester vétózik. Az egyik az az, hogy változatlanul a Képviselő-testület elfogadja az eredeti 
előterjesztést. A második változat az, hogy úgy döntenek, hogy mégse fogadják el az eredetibe 
benyújtott anyagot és van egy harmadik változat, amikor egy konszenzus jön létre és egy módosítás 
tekintetében végül is egy új javaslat kerül elfogadásra. Én most úgy látom, hogy ez a harmadik 
irányvonalába mozdulunk el, tehát egy módosítóval. Továbbá a Kft. esetében szeretném azért 
megjegyezni, hogy január óta szenvedünk ezzel a Kft.-vel, hiszen a polgármester úr többször a 
szerződést nem írja alá és a Kft. többször ugye nem tudta megjelentetni a Gödi Körképet se. Tehát azt 
szeretném, hogyha a lakosok is tudnák, hogy ez többször már előfordult, tehát rendezni kellene a Gödi 
Szolgáltató Kft. tekintetét. Én láttam Hlavács Juditnak az e-mailjét és ezért be is dobnám egyébként a 
köztudatba, hogy ha itt ilyen szabálytalanság gyanús esetek vannak, akkor miért nem állítunk fel 
valamilyen vizsgálatot vagy pedig egy független könyvvizsgálót bízunk meg azzal, hogy tekintse át. 
Akkor ezzel rögtön azt tudnánk mondani, hogy hogyan tovább a Kft. tekintetében. Továbbá az is 
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szimpatikus egyébként, hogy valahogy nem emlékszem, hogy amikor a Berzsenyi utcánál napokon belül 
többször változott az összeg, akkor az probléma lett volna. 
 
Balogh Csaba: Csak a tisztázás kedvéért Szilágyi úr kifejtené, hogy mire gondol, amikor én nem írtam 
alá szerződést, mert azt tudom, hogy a fegyelmi tárgyalásom során volt ilyen kifogása a Képviselő-
testületnek, de ott se tudta igazából a vétségemet megállapítani, mert ahogy az megállapításra került, a 
jegyzőkönyv elkészülte után nem volt fizikailag vagy jogilag lehetőségem aláírni, mert addigra már fel 
lettem függesztve. Tehát azt nem mondhatja Szilágyi László, annak kapcsán nem írtam volna alá. 
Korábban pedig volt olyan szerződési javaslat, amit a hivatal részéről aláírtak, jegyző, pénzügyi 
ellenjegyzést kapott. Én aláírtam, csak Tóth Ágnes nem írta alá, úgyhogy kérem tisztázza, hogy milyen 
szerződésre gondol, amit én nem írtam volna alá. 
 
Szilágyi László: Azért javasoltam, hogy vizsgáljuk ki akkor és tegyük rendbe egyértelműen. 
 
Balogh Csaba: Tehát nem tud ilyet mondani. Megadom a szót Lőrincz Lászlónak.  
 
Lőrincz László: Nekem jegyző úrhoz lenne egy röpke kérdés, hogy amikor az újratárgyalásra az 
előterjesztő beterjesztette az anyagot, akkor a pénzügyi bizottsági tárgyalás, amikor aláírta a jegyző úr, 
hogy ellenjegyezte, akkor be volt ’X’-elve rajta vagy nem volt ’X’-elve? 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót jegyző úrnak. 
 
dr. Szinay József: Nem tudok válaszolni erre. 
 
Lőrincz László: Nem emlékszik rá jegyző úr, hogy be volt vagy nem? 
 
dr. Szinay József: Nem. 
 
Lőrincz László: Jól megnézte azt az embert valószínűleg, köszönöm szépen. 
 
Balogh Csaba: Félve kérdezem, hogy elegendő információ birtokában vannak-e a képviselők, úgy érzik? 
Megadom az ügyrendi szót Fülöp Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: Ügyrendi formában terjesztem elő a javaslatomat, hogy kis olvasási lehetőséget 
biztosítsunk és később döntsünk a napirendről. 
 
Balogh Csaba: Tudna-e konkrét javaslatot mondani, hogy mekkora olvasási szünetre van ahhoz 
szüksége, hogy meg tudja állapítani, hogy ez az anyag, ami a szakértők által megállapított módon nem 
felelt meg, akkor az önök által kiegészítéssel együtt meg fog majd felelni a belső ellenőrnek az 
anyagának? Tud egy javaslatot mondani, hogy egy órás legyen a szünet vagy kettő? 
 
Fülöp Zoltán: Tehát ahogy hallom, hogy a Kft. készítette el az anyagot. Még egyszer azt javasoltam, 
hogy későbbre tegyük a napirendet és szünetben meg lehet nézni. Tizenötödiknek javaslom beszúrni. 
 
Balogh Csaba: Úgy, hogy közben akkor tartsuk az ülést? De egyébként teljen az idő? Vagy mi a cél 
ezzel, hogy később hozzuk vissza? 
 
Fülöp Zoltán: Szünet lesz. Akkor tartsunk 10 perc olvasási szünetet. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Nincs az a hosszú olvasási szünet, amiben én erről felelősséggel tudok utána dönteni, ezt 
szeretném elmondani mindenkinek. Nem látom a módosító javaslatot, amit Szilágyi úr emlegetett. Azon 
kívül szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt ül a GSE-től és a kajakosoktól egy csomó ember, aki arra 
vár, hogy a Csónakház ügyében majd döntsünk, tárgyaljunk és esetleg hozzászólnivalójuk is van. Tehát, 
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hogyha ezt betesszük még a tizenötödik napirendi pontra és közben tartunk egy akárhány fél órás 
olvasási szünetet, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy ők nem fognak napirendre kerülni, amit én azt 
mondom, hogy jó lenne elkerülni, mert a Csónakház ugye már így is hónapokkal később van, mint ahogy 
lennie kellene. Az az ügyrendi javaslatom, hogy a Szolgáltató Kft.-ről szavazzunk most, mégpedig 
szavazzunk a határozati javaslatok hatályon kívül helyezéséről és amikor egy normális anyag kerülhet 
a testület elé, akkor tárgyaljuk meg. 
 
Balogh Csaba: Andrejka Zombornak is megadom az ügyrendi szót. 
 
Andrejka Zombor: Én azt javasolnám, hogy olvasási szünetet rendeljük el ebben a témában a következő 
rendes testületi ülésig és folytassuk a többi ponttal. 
 
Balogh Csaba: Tehát a vita lezárása az, amit tud igazából kérni ilyen szempontból a Képviselő-testület, 
amennyire én tudom. Nekem sem áll módomban az, hogy most olvasási szünetet rendeljek el, most a 
Képviselő-testületnek itt a lehetősége, hogy eldöntse, hogy el tudja-e fogadni olvasás nélkül 
gyakorlatilag ezt az anyagot, mert néhány perces olvasással biztos, hogy nem lehet érdemi munkát 
végezni egy kiküldött anyag kapcsán vagy pedig hajlandó azt a 26-i testületi ülésre beterjesztetni. 
 
Balogh Csaba: A lakosságból kérdezik, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöke el tudja-e dönteni azt, hogy 
megfelelő-e ez a beszámoló? Megadom a szót Pintér úrnak. 
 
dr. Pintér György: Köszönöm szépen, sokáig gondolkodtam, hogy mikor szólaljak meg. A helyzet az 
az, hogy a testületnek volt egy határozata, hogy szeptember 15-ig a Kft. csináljon egy üzleti tervet, hogy 
annak alapján lehessen a további történetet meghatározni. Az volt a testületi határozat, hogy ezt a 
bizottság tárgyalja meg és a bizottság útján kerüljön a testület elé. A bizottság nem kapta meg ezt az 
anyagot és én a többi anyagot sem láttam. Én a múltkori ülésen nem voltam itt, mert én önkéntes 
karanténban voltam, úgyhogy nem látom. Ebben a formában azt gondolom, hogy ez nem egy jó történet 
most, ahogy zajlik. Én még azt is reálisnak tartanám, hogy akár jövő héten ebben az ügyben tartsunk 
egy rendkívüli ülést, addig nézzük meg a történetet, mert ez így nem működik szerintem. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Fülöp Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: Én két dologra szeretnék reflektálni. Egyrészt fölolvasnék egy bekezdést a belső ellenőr 
véleményéből. „Összességében elmondható, hogy a benyújtott szöveges beszámoló egy pillanatképet 
ad a vállalkozás helyzetéről. Az eredeti elvárások, a támogatás nyújtásakor rögzített kritériumok, tervek 
ismerete nélkül, valamint az eredeti célkitűzéshez való összemérés nélkül nehezen értékelhető.” Tehát 
azt írja, hogy maga a beszámoló azért annyira nem rossz, mint ahogy itt ez fel lett tüntetve. Azt 
szeretném, az lenne az a javaslatom, hogy az élet folyamatos működése érdekében a támogatási 
szerződést léptessük életbe és a támogatási szerződésbe egy külön új bekezdést tegyünk, amely a jövő 
évi támogatást, azt november 30-ig elfogadott jövő évi tervhez köti. Így a dolognak a nehezét azt 
gondolom, hogy meg lehet oldani, hogyha a jövő évi támogatásokat a testület által elfogadott anyaghoz 
kötjük. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Szilágyi úrnak. 
 
Szilágyi László: A jegyzőkönyv kedvéért elhangzott kettő darab ügyrendi javaslat, meg egy silány 
ügyrendi javaslat és ezzel szemben én úgy tudom, hogy ilyenkor ugye szavazásra kellett volna bocsátani, 
hogy akkor most olvasási szünet és ezt a polgármester úr nem rendelte el az olvasási szünetet. Illetve 
nem szavaztunk az olvasási szünetről. 
 
Balogh Csaba: Jegyző úr meg tudja erősíteni az olvasási szünetet? 
 
dr. Szinay József: Én azt gondolom, hogy a sajátos módon használt ügyrendi javaslatok címén egymás 
szemére hányni sok mindent nem lehet. Tehát én azt javaslom, hogy ha a polgármester úgy gondolja, 
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hogy legyen szünet, akkor rendelje el, ha úgy gondolja, hogy ne legyen szünet, akkor ne tegye. Itt ennek 
ilyen értelemben törvényi konzekvenciája nincsen. 
 
Balogh Csaba: Fülöp úr megjegyezte azt, hogy lehetne az is egy módosító javaslat, hogy a többi dolgot 
ne szavazzuk meg, csak a közszolgáltatási szerződést. Ennek kapcsán szeretném kérni a jogi csapatot, 
hogy ne csak tőlem hallják, mutassák be azt, amit már nekem is előadtak az áfa aggályaival 
kapcsolatban, hogy áfaügyileg milyen kivetnivalókat tartalmaz. 
 
dr. Nyitrai Judit: Amikor a Képviselő-testület elsőként tárgyalta a közszolgáltatási szerződéssel 
kapcsolatos témát, akkor hozzászóltam és jeleztem, hogy előfordulhat, hogy áfa probléma merül fel a 
közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatosan. Azt kértem, hogy a hivatal kapjon lehetőséget arra, hogy 
ezt a témakört megvizsgálja, illetve készít egy olyan közszolgáltatási szerződéstervezetet, ami az 
Európai Unió bírói gyakorlatának, illetve a vonatkozó jogszabályi előírásoknak a figyelembevételével 
kerül megalkotásra. A Képviselő-testület ezt követően elfogadta az előterjesztett szerződéstervezetet 
változatlan tartalommal. Ennek ellenére én tovább folytattam a munkát és készítettem egy olyan 
közszolgáltatási szerződéstervezetet, ami az Európai Unió bizottsági határozatának, illetve az Európai 
Unió bíróságának a joggyakorlatának megfelelő rendelkezéseket pénzügyi szempontból figyelembe 
veszi. Azonban a 2020. szeptember közepén tudomásunkra jutott az Adózóna című folyóiratból, hogy 
egy konkrét ügy kapcsán az adóhatóság egy másik önkormányzat vonatkozásában, az önkormányzat 
által alapított gazdasági társaság részére folyósított támogatás vonatkozásában áfafizetési 
kötelezettséget állapított meg. Az adott önkormányzat ez ellen a NAV-nak a határozata ellen 
jogorvoslattal élt és egy bírósági per keletkezett ebben az ügyben. Mivel bizonytalan volt a 
könyvvizsgálók, ügyvédek véleménye eltérő volt abban a kérdésben, hogy kell-e áfát fizetni vagy nem, 
ezért a Kúria úgynevezett előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett és az Európai Unióhoz 
fordult, ahol született egy döntés abban a kérdéskörben, hogy amennyiben hatósági jellegű feladatot az 
adott gazdasági társaság nem lát el, akkor az ilyen típusú támogatás az áfafizetési kötelezettséget 
keletkeztet. Ezért a jegyző úrral és Pintér úrral a Pénzügyi Bizottság elnökével erről a témakörről 
egyeztettünk. Ennek megfelelően az elnök úr azt jelezte, hogy a Pénzügyi Bizottság napirendi pontjára 
fogja tűzni ismételten ennek a kérdésnek a tárgyalását. Ha szükséges, akkor áfaszakértő bevonásával 
fogják ezt a kérdéskört véleményezni, mivel az én álláspontom szerint, amit már a júliusi testületi ülésen 
is jeleztem, hogy se én, se a kollégáim, se pedig a pénzügyi osztály és a hivatal munkatársai nem 
rendelkeznek olyan mély adójogi ismerettel és gyakorlati tudással, ami alapján ezt a kérdést rendezni 
lehetne. Ezt követően, ha áfaszakértő bevonására kerül sor, akkor utána a megfelelő szerződéstervezet 
előkészítésével tudnánk a jövőben haladni. Ez volt az én jelzésem és ennyi is lett volna a hozzászólásom, 
hogyha esetleg ezzel kapcsolatosan valamilyen kérdés van, akkor még itt maradok, hogy akkor várom 
a kérdést vagy észrevételt. Köszönöm. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Pintér úrnak. 
 
dr. Pintér György: Az előbb nem véletlenül emlegettem az üzleti tervet. Ennek a beszélgetésnek az volt 
az előzménye, mögöttes tartalma, hogyha az üzleti tervbe - így kértük, így fogadta el a testület - 
különböző tevékenységi területek világosan megnevezésre kerülnek, elhatárolásra kerülnek, akkor 
annak alapján lehet arról dönteni, hogy mi az, amit támogatás, felvállalja az önkormányzat, hogy valahol 
támogatást ad és mi az, ahol szolgáltatást vagy egyebet vásárol az önkormányzat. Tehát ennek 
függvényében kellett volna magának ennek a szerződésrendszernek összeállni. De mivel az üzleti tervet 
én nem kaptam meg, tehát a bizottság ily módon nem tudta tárgyalni. Itt elakadt a folyamat az én 
olvasatomban, tehát én készséggel állok továbbra is rendelkezésre, ugyanakkor nagyon értem az egész 
halogatást és a késedelmet, de úri szabó hozott anyagból dolgozik, tehát a bizottság azt tudja tárgyalni, 
ami eljut hozzá. 
 
Balogh Csaba: Nyitrai Juditnak megadom a szót. 
 
dr. Nyitrai Judit: Nem akarom a Képviselő-testület elől elvenni a szót csak, amit az elnök úr említett, 
hogy ezt megelőzően, tehát ennek a bírói gyakorlatnak az ismerete előtt volt az az álláspontunk, hogy 
külön kell válogatni nagyon alaposan azt, ami vállalkozási típusú, meg az, ami közfeladat ellátási típusú 
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a szerződés vonatkozásában. Ez a kúriai gyakorlat, ami ennek az Adózóna című folyóiratban közzétett 
esetjog kapcsán körvonalazódik. Ennek kapcsán én legalábbis úgy értelmezem, hogy egyáltalán nem 
nyújtható támogatásként a Kft. részére pénzügyi forrás az önkormányzat oldaláról, hanem vállalkozási 
típusú tevékenység gyanánt, áfafizetési kötelezettség keletkezik, bármilyen technikát alkalmazunk. A 
Kúria egyedül a közhatalmi tevékenység ellátását vonta ki az áfatörvény hatálya alól vagy mondta ki, 
hogy az áfatörvény hatálya alá nem tartozik az, hogyha a feladatellátó közhatalmi tevékenységet lát el, 
az meg a magyar jogszabályok szerint nem lehetséges, hogy a Kft. részére hatósági átadásra, legalábbis 
legjobb tudásom szerint, hogy hatósági feladat ellátása kerüljön sor. De ahhoz, hogy ebben 100%-os 
bizonyosságot szerezzünk, arra mondtam, hogy javaslom továbbra is azt, hogy ennek a kérdésnek a 
vizsgálatára a már megismert kúriai gyakorlat, meg az Adózónában szeptember hónapban megjelent 
cikk kapcsán vonjunk be szakértőt és a jövőben annak megfelelő irányba haladjon ez a munka, mert 
nagyon magas a kockázati értéke annak, hogy ha marad ez a jelenlegi forma és esetleg egy áfaellenőrzés 
kapcsán megállapítja az adóhatóság akár visszamenőlegesen, hogy áfafizetési kötelezettség lett volna 
ennek a támogatásnak az okán. Tehát az a korábbi tudásállapotunknak megfelelő verzió lett volna, hogy 
szét kell válogatni a tevékenységi köröket, ma már inkább az az álláspont a kúriai gyakorlat alapján, 
hogy ez a szétválogatás segít minket abban, hogy ne kelljen áfát fizetni. De bízzuk ezt én azt gondolom 
egy szakértői vizsgálatra, hogy ne legyen tévedés ebben a témakörben. Köszönöm. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Fülöp úrnak. 
 
Fülöp Zoltán: Én meglepődve hallom, hogy készült ilyen anyag és nem lett kiküldve. 
 
Balogh Csaba: Melyik anyagra gondolsz? 
 
Fülöp Zoltán: Ez az adó dolog. Lehet, hogy a Kft.-nek meg lett küldve, nem tudom, de a testületnek nem 
lett megküldve. Kérdezném jegyző urat, hogy ebben a kérdésben az újratárgyalásra meddig van határidő. 
 
dr. Szinay József: Az előző Képviselő-testületi döntést követően 3 napon belül élt polgármester úr a 
jogával, és azt követő 15 napon belül kell újra tárgyalni a Képviselő-testületnek a dolgot. 
 
Balogh Csaba: De hogyha most nem is fogadja el a Képviselő-testület, utána is bármikor visszahozhatja 
új előterjesztés formájában, ha jól sejtem. (Egyébként akkor megnézem, hogy mi a határideje: 16-a.) 
Megadom a szót Markó úrnak. 
 
Markó József: Lehet, hogy nem mindenki tudja az előzményeket, ezért néhány szóban ezt 
megpróbálnám elmondani. Tehát mikor az adott objektumot az MNB Zrt. ingyenesen átadta tulajdonba 
a város részére, akkor elérte azt, hogy 15 évig az addig szokásos tevékenységeket kötelezően végezni 
kell. Tehát nem azért választottuk, mert mi különféle szolgáltatásokat végeztünk és abból hasznot 
képeztünk, hanem ezt a tevékenységet végezni kell, és ez egyértelműen ráfizetéses tevékenység. 
Ellenben a lakosságnak ad egy lehetőséget kultúrára, rendezvényre, parkra, teniszre és sok mindenre. 
Most ez az áfa kérdés régebben is felmerült nem ilyen élesen, voltunk is jegyző úrral itt-ott-amott magas 
helyeken, ahol azt mondták, hogy hát igen, igen, így is lehet, ahogy most Judit mondta, hogy ez nem 
egy egyértelmű egzakt dolog, ugyanis a BKV is kapott évente akkor 75-80 milliárd támogatást és 
semmiféle áfát nem számoltak rá. Ennyi volt a vesztesége, ezt betámogatta a főváros vagy az állam, nem 
tudom ki. Tehát ez így egy bizonytalan tényező volt. De most csak arról beszélünk végül is, hogy az 
alaptevékenységet mondjuk 30 millióval támogatjuk, ugye ez 30 vagy 38, mert ha áfa, akkor 38. Az 
kétségtelen, hogy amit csinál, a szerződésben vállaltuk, azt csinálnia kell ennek a Kft. alapnak. 
Egyébként ez a cég az elmúlt év végéig olyan egyszerű cég volt, mint a faék. Ez csinált egy néhány 
faházat, organizátort, illetve egy Gödi Körképet kiadott. Az, hogy ilyen nagyon bonyolult lett és ennyi 
vitát okoz, de ez idén történt meg, mikor profilbővítések révén érdekellentétek alakultak ki ennél a 
szerencsétlen képződménynél. Ahogy Judit nevezi, a kisgömböcnél, aki mindent behappol, gondolom 
erre gondolt, hogy fölzabálja az egész várost. Azért erről nincs szó. Tehát az, hogy a szerződések nem 
kerültek aláírásra, nincs közszolgálati szerződés, meg lehetett volna tenni, hogy aláírom áfásan addig, 
amíg kiderül a dolog, aztán majd valami lesz. És ha mégis taxatíve nem kell áfásan, akkor majd 
visszaigénylem vagy teszek valamit, de a biztonság kedvéért lehetett volna áfásan finanszírozni, 
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támogatni és nem lenne miről beszélni. Ellenben ennek a cégnek sokkal nagyobb jelentősége van, amúgy 
ez fölkeltette az érdeklődést, és bizony polgármester úrnak van ebben felelőssége valamilyen szinten, 
hogy milyen, azt nem tudom, azt majd a Szilágyi úr által kezdeményezett vizsgálat meg fogja állapítani, 
mert alapvetően a cég akkor durvult el, amikor polgármester úr ezt saját hatáskörbe vonta, mondván, 
hogy operatív irányítás alá vonja a céget, miután a Gödi Körkép kiadása az idősebb lakosok számára 
elengedhetetlen. Ennek kapcsán aztán a Gödi Körkép háromszorosa jelent meg, és az adott frakció, 
Juditék, a többiek, akik odatartoznak minden egyes alkalommal, amikor Gödi Körképben volt szavazás, 
vagy tartózkodtak vagy ellene szavaztak. Bármi legyen a Gödi Körkép sorsával, finanszírozással, 
megrendeléssel, bármi. Ez tényszerűen megnézhető. Nem baj, van erre mindenkinek joga, ez nem gond. 
Ellenben külön kéne választani, tehát az alap tevékenységét hagyni, hadd működjön. Aláírni a 
közszolgálati szerződést, a Gödi Körkép egy más téma. 
 
Balogh Csaba: Markó úrnak csak a tisztázás kedvéért mondom, hogy nem csak az áfa mennyisége, tehát 
anyagi vonzata az, ami kérdéses, hanem a szerződésnek a formája is. 
 
Markó József: Egyébként még egy szót engedjen meg, mint tanácsnoknak, van még egy fél percem. 
Tehát Juditékkal szó volt erről a nyár elején még, hogy valami lesz ebben az ügyben és szeptemberre 
ígérték, hát nem, elég szűk a határidő, de valami állásfoglalás szükséges lenne, október vége fele van, 
és én sem láttam az anyagot, ahogy Fülöp úr se, kíváncsi lennék rá. Sok éves múlt van ebben és 
érdekelne, hogy mi a megállapítás. 
 
Balogh Csaba: Akkor ezt is tisztáznám, hogy Nyitrai Juditék, amikor kérték azt, hogy szeptemberig 
hadd kapjanak határidőt, akkor ennek ellenére a testület továbbra is a határidő megadása nélkül elfogadta 
azt a közszolgáltatási szerződést. Tehát a Képviselő-testület szavazta le, hogy akkor bármilyen szakmai 
véleményt mondhasson a hivatal. Ezek után azért nem tartom korrektnek azt, hogy számonkéri. Csak 
minek, hogyha már elfogadta a Képviselő-testület azt a döntést? De Markó úr, kifejezetten leszavazta a 
Képviselő-testület. Úgy döntött a Képviselő-testület, hogy nem tart igényt az ő szakmai véleményére. 
Megadom a szót Nyitrai Juditnak. 
 
dr. Nyitrai Judit: Én is úgy emlékszem, sajnos, hogy nem kaptunk ilyen feladatot, de ennek ellenére én 
megcsináltam. De tényleg mondom, hogy csak önszorgalomból, mert érdekelt a téma, meg egyéb 
motivációim is voltak. Én elkészítettem azt a közszolgáltatási szerződést, amit én úgy gondolok, amit 
kiengedtem a kezemből, hogy az a jelenlegi tudásom szerint megfelel a jogszabályi előírásoknak. Csak 
úgy szeptember közepén jelent meg az Adózóna című folyóirat, amiből én magam is újdonságként 
értesültem, hogy lett egy ilyen kúriai döntés. Hosszas szakmai viták után. És hát szakértő felkérésére 
meg nekem nincsen vagy a jogászoknak nincsen külön kompetenciájuk, tehát arról is kell testületi döntés 
vagy valamilyen döntés, hogy akkor áfa szakértőt igénybe kíván venni a testület, mert nem volt ilyen 
testületi felhatalmazása, hogy a hivatal vagy a jegyző úr megbízzon áfaszakértőt ennek a kérdésnek a 
vizsgálatára. De ezt most is kérjük. Én készítettem mondom egy szerződéstervezetet, szerintem az már 
a mai tudásom szerint nem használható, emiatt a döntés miatt. Foglalkoztunk vele annak ellenére, hogy 
nem volt külön testületi határozat arról, hogy ezt csinálnunk kell. 
 
Balogh Csaba: Tímea, kérem jöjjön a mikrofonhoz. 
 
Bakó Tímea: Egyébként nem kell ehhez adószakértő, tehát egyszerűen egy állásfoglalást lehet kérni az 
adóhatóságtól, a NAV-tól. Amire ők kötelesek válaszolni és azt lehet követni. 
 
Balogh Csaba: 30 napon belül, ugye? Köszönöm. Nyitrai Juditnak megadom a szót. 
 
dr. Nyitrai Judit: Gyakorló jogászként mondom és olyanként, aki nem a pályakezdők körébe tartozik, 
hogy szoktunk élni ezzel a lehetőséggel. Lehetséges, hogy kapunk pozitív választ, de többnyire az 
áfatörvénynek a vonatkozó szakaszainak a megjelölését szoktuk kapni magyarázat nélkül, ami azért 
gond, mert nem az olvasási készségünkkel, meg a szövegértéssel van a problémánk, hanem a 
jogszabályoknak az együtt értelmezésével. Kérhetünk persze NAV foglalást, de én szkeptikus vagyok, 
hogy ez elegendő lesz-e ebben a témakörben, és elnök úr is úgy látom, hogy ebben egyetért. 
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dr. Pintér György: Én még annyit hozzáfűznék, hogy ezen képezhet az állásfoglalás bármilyen alapot 
vagy támaszkodást, felhasználható a bíróság előtt. Nem vállalunk érdemben felelősséget. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Csak azt szeretném tisztázni, hogy én nem érzem ellenségemnek a Kft.-t. És azt 
gondolom, hogy teljesen indokolt, ha ezt a céget meg akarjuk tartani, márpedig miért ne, és továbbra is 
ők fogják működtetni a Nyaralóházakat, illetve kiadni a Gödi Körképet, akkor teljesen indokolt az, hogy 
idén többlet pénzt fizessünk nekik azért, mert a Covid járvány miatt kiesett 10 millió forint bevételük, 
illetve, hogy megrendeljük tőlük és kifizessük a körképeket minden egyes alkalommal. Ha én ’nem’-
mel szavazok a Kft.-t érintő előterjesztésekre, az nem azért van, mert nem gondolnám, hogy a városnak 
bármiért fizetnie kéne a Kft.-nek, hanem azért, mert ’nem’-mel tudok csak szavazni olyan 
előterjesztésekre, amiket az ülés közepén kapok meg először, másodszorra vagy harmadszorra vagy az 
ülés előtt kiosztva kapok meg és egyszerűen képtelenség ezekről felelős döntést hozni egyrészt, másrészt 
pedig önmagának ellentmondó előterjesztés. Tehát, hogy nincs itt arról szó, hogy én szeretném 
beszántani a Kft.-t. Nem erről van szó, csak azt gondolom, hogy ezt így nem lehet. És az egy dolog, 
hogy felelőtlenül gazdálkodunk és ennek van politikai következménye, mert aki ilyen szinten dobálja ki 
a tízmilliókat, azt előbb-utóbb megbüntetik a választók, legalábbis én ebben bízom. Hanem arról van 
szó, hogy ennek adójogi, mindenféle következménye van, ami nem csak a kidobott tízmilliók, hanem 
aztán a büntetésként vagy az áfaként vagy akár plusz befizetett újabb tízmilliókat jelenti, amit nem lenne 
baj, ha elkerülnénk. 
 
Balogh Csaba: Lőrincz Lászlónak megadom a szót. 
 
Lőrincz László: Itt megint jogi, adójogi dolgokba vitatkozunk. Valamelyik ülésen elhangzott, hogy az 
nem jó jogász, aki öt percen belül nem tud ugyanarra a témára két állásfoglalást adni pozitívat vagy 
negatívat. Az már valamelyik ülésen volt. Úgyhogy ebből kiindulva én úgy gondolom, hogy a Kft. 
működése szempontjából ez a támogatási szerződés, mint itt a körkép vagy a napi működés miatt fontos, 
hogy tudjon működni, viszont a másik felét is maximálisan el tudom fogadni, hogy egy határozatban 
határozzon a testület arról, hogy a hivatalt, jegyző urat, polgármester urat megbízza avval, hogy vizsgálja 
át a szerződést, és amennyiben adójogi aggályok merülnek föl, akkor még mindig lehet rajta módosítani, 
illetve a Kft. november végéig, ahogy Fülöp úr is kifejtette már, készítse el a jövő évi üzleti tervét és 
ahhoz legyen kötve a jövő évi folyósítási rész. Ugye nem az idei, hanem a jövő évi. Szerintem akkor 
mindenkinek van bőségesen ideje arra, hogy rendbe tegye azokat a dolgokat, ha egyáltalán vannak ilyen 
dolgok benne, amit rendbe kell tenni, és akkor azt gondolom, hogy ez egy ilyen, akár egy konszenzusos 
megállapodás is lehet, de itt Juditra nézek. Gondolom, hogyha így evvel a kritériummal Nyitrai Juditra, 
hogy így feladatba is tudjátok kapni ezt, mert ugye itt múltkor elhangzott, akkor úgy néz ki, hogy utána 
te önszorgalomból foglalkoztál vele, csak a feladatot nem adták ki. Akkor most így a testület ki tudná a 
határozat végén ezt feladatba adni, és akkor egyszer és mindenkor ezt le tudnánk tisztázni és akkor az 
elkövetkező években a működés zavartalanul tud menni, gondolom, és nem lesznek ebben viták. 
 
Balogh Csaba: Konkrét módosítási javaslat akkor tehát az, hogy elutasítjuk ezeket az eredeti 
határozatokat, amik be voltak nyújtva és határozatban felkéri a Képviselő-testület, hogy vizsgálja meg 
a szerződésnek a lehetséges megfogalmazását? 
 
Lőrincz László: Fülöp úr által kiküldött módosítót fogadja el a testület azzal a végső kikötéssel, hogy a 
szerződés a testület által életbe lép, viszont a hivatal kapja feladatba azt, hogy adójogilag akár külső 
szakértő bevonásával vizsgálja meg, és ugye amikor ezek feltárásra kerültek, pro-kontra dolgok, akkor 
azok a testület elé kerüljenek vissza és mindenképp az alapján legyen a szerződés majd módosítva. 
 
Balogh Csaba: Bocsánat, de én még nem látom azt, hogy Fülöp Zoltán milyen anyagot küldött volna ki. 
Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
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Hlavács Judit: Én csak kérdezek. Tehát most fogadjuk el azt a szerződést, amit ennek a napirendi 
pontnak az elején kiosztott Fülöp úr, anélkül, hogy elolvastuk volna? És mi történjen a többi, a többi 
határozati javaslattal, ami volt? Tehát ami visszakerült. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Fülöp Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: Mint említettem, javasoltam egy olvasási szünetet, de itt most már több, mint 30 perce 
beszélgetünk erről a témáról úgy, hogy nem haladtunk előre. Úgyhogy azt kérném, hogy valamilyen 
módon próbáljunk meg előre haladni, mert nagyon egyhelyben pörgünk. 
 
Hlavács Judit: Ezt kéne elfogadni, amit most kiküldtél? És mi történjen a többi határozattal, ami 
visszakerült? Értem. Eredeti formában fogadjuk el a beszámolót, ami önmagában 20 millió forint eltérést 
tartalmaz csak a bevételi főösszegről. Fogadjuk el a szerződést, amit most kiosztottál és szavazzunk meg 
48 millió forintot a jövő évre mindenféle indoklás nélkül. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Fülöp úrnak. 
 
Fülöp Zoltán: Javasoltam is egyébként az anyagban is benne van, hogy a jövő évi támogatás 
folyósításának legyen feltétele november 30-ig a testület által elfogadott jövő évi üzleti és működési 
terv, ha van jövő évi üzleti és működési terv, akkor van tovább. Egyébként ennek a hosszabb távú, 
döntésnek egyetlen egy oka van, a Gödi Körképnél és a Nyaralóházaknál is világosan láttuk, hogy 
milyen működési anomáliákat okoz az egyik hónapról a másikra élés, amikor teljesen véletlenszerűen 
hol van feladat, hol nincs feladat, hol van finanszírozás, hol nincs finanszírozás, így sem gazdálkodni 
nem lehet, sem működni nem lehet. Tehát akkor, amikor a fizetések teljesen bizonytalanok, mert a 
finanszírozás teljesen bizonytalan. Amikor teljesen bizonytalan az, hogy kell-e jövő héten újságot 
csinálni vagy nem kell jövő héten újságot csinálni, így nem lehet működni és nem lehet gazdaságosan 
működni. Gazdaságosan működni úgy lehet, hogy ha legalább 4-6 hónap perspektíva van az adott csapat 
előtt és valamennyire legalább rá tud készülni a feladatokra. Úgy nem lehet, hogy a héten dolgozunk, 
aztán majd meglátjuk, hogy a jövő héten kell dolgozni vagy nem. Mindenképpen ezért szükséges egy 
hosszabb kitekintés, de azt maximálisan el tudom fogadni, hogy igenis kelljen megalapozni a jövő évet, 
egy megfelelő és szakszerű dokumentummal. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Markó úrnak. 
 
Markó József: Már néhányszor említettem, most megint megteszem, hogy hátha bejön előbb-utóbb a 
dolog, hogy a peres ügyek jelenlegi állásáról kérnék tájékoztatót. Ezt 8 hónapja kérem, többféle 
formából, levélben, kérésben, testületi ülésen, már mindenhol kértem. Nem talált meghallgatásra. Fontos 
ügyeink vannak per alatt, jelentős összegekről szólnak és semmiféle beszámoló nem volt itt a testület 
előtt, mint ahogy most Judit itt volt és elmondta az álláspontját. Nem tartom helyesnek azt, hogyha az 
ügyvédek, illetve Nyitrai Juditnak a megbízása a testület hatásköre lenne, hogy kérje föl egyes témákra. 
Nem kell azt a testületet alá vonni vagy testületi hatáskör alá vonni és a testület tenni felelőssé, hogy 
valamilyen témában nem bízta meg Juditot. A napi életben jelentkező jogi problémákat a hivatal sok-
sok éven keresztül Nyitrai Judittal meg tudta oldani. Készséges volt, szakértő, kicsit túl óvatos vagy 
nagyon is óvatos fajta ügyvéd, de mindig rendelkezésre állt. Nem kellett először képviseleti döntés, hogy 
valamilyen témát megvizsgáljanak. A jegyző úr és polgármester úr felelőssége, hogy az év folyamán 
felmerülő dolgokkal foglalkozzanak. Nem kellett a testületre várni, hogy annak eszébe jut-e, hogy 
megbízza Nyitrai Juditot. Nem kellett megbízni. Bízza meg jegyző úr, bízza megpolgármester úr, és 
hozza ide a megoldást, mert ahogy polgármester úr mondta, a gazdálkodás felelőssége az övé, de az is 
az övé, hogy tegyen érte, hogy világosak legyenek a viszonyok. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Szilágyi Lászlónak. 
 
Szilágyi László: Még annyiban egészíteném ki, hogy pénzügyi helyzet tekintetében is szerintem 
többször elhangzott már, hogy jó lenne látni a városnak az aktuális pénzügyi helyzetét, tehát a peres 
ügyek mellett célszerű lenne, hogyha legalább havonta egyszer lenne egy kimutatás. Ha már a Gödi 
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Körképben nem jelenik meg az ominózus táblázat, akkor legalább a város lakói tudnák azt a Képviselő-
testületi ülésen, hogy a város milyen gazdasági helyzetben van. 
 
Balogh Csaba: Nem tervezek szünetet tartani, mert tényleg nevetségesnek tartanám, hogyha egy olvasási 
szünetet kellene elrendelni és az alatt kellene meghozni egy döntést egy így kiküldött anyagról. 
Szerintem a Képviselő-testület most is el fogja tudni dönteni, hogy kívánja-e ezt így ilyen formában 
elfogadni, az ellentmondásokkal teli beszámolót vagy pedig kéri annak majd egy újabb előterjesztését. 
Remélhetőleg akkor már az ügyvezető által és nem Lőrincz úr által. Megadom a szót Andrejka 
Zombornak. 
 
Andrejka Zombor: Akkor ezek szerint elvesztettem a fonalat. Ha jól értettem, elnök úr, a Pénzügyi és 
Jogi Bizottság elnök úr azt mondta, hogy nem jutott el hozzá az anyag, ezért nem tárgyalták. Hallottam 
egy olyan határidőt, hogy 16-a, ami már szűk, de azért még reális lehetősége van, nem lehet már egy 
Pénzügyi Bizottságit csinálni? 
 
Balogh Csaba: Nem reális. Érdemben megváltoztatni, érdemben kidolgozni ezeket a hibákat nem lehet. 
 
Andrejka Zombor: Rendben, köszönöm. 
 
Balogh Csaba: Már bocsánat, hogy én ilyen realista vagyok. Megadom a szót Fülöp Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: Itt erősen pörög ez, hogy az eredeti szöveges beszámoló mennyire pontos, vagy nem 
pontos számszakilag. Sajnos akkor elnézését kérem minden érdeklődőnek és Képviselő-testületi tagnak, 
néhány számot helyre kell tenni. A beszámoló szerint a 2020-as üzleti év első 8 hónapjában összesen 63 
millió forint bevételt realizált, melyből az önkormányzati támogatás 35 millió volt, a Nyaralóházak 
bevétele 10 millió, a maradék pedig a Gödi Körkép bevétele. Igazából borzasztóan nem látom ebben a 
számszaki problémát, bár az tény, hogy a Gödi Körkép bevételei külön nincsen elkülönítve, de a 
szövegből elég egyértelműen kiderül, hogy az összes bevétel 63 millió, ebből támogatás 35, a 
Nyaralóházak bevétele 10, a Gödi Körkép bevétele pedig 18, most hirtelen nem látom… Valóban ez 
hiányzik az anyagból, ennyi hiányosság van. Ugye a Gödi Körképnél nincs ez picit kiírva ez a 18 millió. 
Úgyhogy ez a bevétel, tehát a bevételeket tegyük helyre. Tehát azt kell mondanom, hogy a beszámoló 
ebből a szempontból számszakilag pontos, minden ellenkező vélemény ellenére. Úgyhogy nem látok én 
ebben a történetben akkora nagy problémát, mint ahogy azt egynémelyik képviselőtársam látja. A 
számok, azok elég merev dolgok, én belátom, ha számszakilag egy beszámoló rendben van, akkor az 
rendben van. Ez a beszámoló számszakilag rendben van. 
 
Balogh Csaba: De hogyha figyelmen kívül hagyja a belső ellenőrnek a véleményét? 
 
Fülöp Zoltán: A belső ellenőr véleményét szeretném idézni, egy pillanat türelmet, csak ismét elő kell 
vennem a belső ellenőr véleményét. A belső ellenér véleménye a benyújtott beszámoló pillanatképet ad 
a vállalkozás helyzetéről. Ezt nem írta le sehol, hogy ne lenne ez a pillanatkép megfelelő. Azt gondolom, 
hogy ez a pillanatkép megfelelő, számszakilag helyes, számszaki hibát a belső ellenőr nem találta a 
beszámolóban.  
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Csak azt szeretném mondani tehát, hogy ezt a 18 milliós dolgot, amiről most Fülöp Zoltán 
elmondta, és én el is hiszem, hogy ez így van, hogy ez a Gödi Körkép bevétele, ez egyáltalán nem 
szerepel a beszámolóban. Nem úgy van, hogy explicite nem szerepel, hanem sehogy nem szerepel. És 
most azt szeretném mondani, hogy Fülöp Zoltán vagy hazudik vagy téved, de hogy tisztázzuk, szeretném 
felolvasni azt a két mondatot, amelyik szerepel a beszámolóban. Tehát így hangzik a mondat, hogy „a 
2020 üzleti év első 9 hónapjában összesen 63 440 039 forint bevételt realizált”, majd „2020-ban 
mindössze 10,2 millió, 2019 első 8 hónapjában 23,5 millió forint bevétele volt a Kft.-nek”, addig 2020-
ban mindössze 10,2 millió és emellett szerepel tényleg a 35 millió forint önkormányzati támogatás. 
Sehol nem szerepel bevételként se explicite, se nem explicite a Gödi Körkép. Nyilvánvalóan létezik, 
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nyilvánvalóan így igaz. Azt gondolom, hogy ez teljességgel rendben van számszakilag is, csak a 
beszámoló nem tartalmazza. Ha a beszámoló nem tartalmazza, akkor explicite nincsen rendben és akkor 
a beszámoló nem jó. Tehát erről most így beszélgethetünk össze-vissza és mondhatjuk, hogy így, meg 
úgy. De ez a beszámoló nem elfogadható, hiszen még a bevételi főösszeg sem szerepel helyesen benne. 
Egyébként meg hát szavazzunk, mert úgyis teljesen mindegy mit beszélek én itt arról, hogy rendben 
van-e vagy nincs rendben. Az az igazság, hogy a Kft.-nek azért nem sikerül működnie és azért kell 
hónapról hónapra élnie, mert nem kerülnek a testület elé olyan előterjesztések, amiket normálisan meg 
lehetne szavazni. Nagyon-nagyon szeretnék egy olyan előterjesztést látni, amelyik számszakilag 
megalapozott, megjárta a Pénzügyi Bizottságot és nyugodt szívvel azt mondhatom, hogy fizessünk ki a 
Kft.-nek kb. 10 milliót vagy 15 milliót vagy akárhány milliót, csak ezek nem olyan előterjesztések. 
Tehát nem arról van szó, hogy bárki be akarná dönteni ezt a céget vagy azt szeretné, hogy ne kapjanak 
fizetést a dolgozók. Arról van szó, hogy képtelenség az, hogy ezeket megszavazzuk, és ezen nem 
változtat akárhányszor mondja el Fülöp Zoltán, hogy jók a számok, mert nem jók. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Fülöp Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: A második idézetet, akkor teljes egészében idézném. „Az ágazatok közül tárgyidőszakban 
a Nyaralóházak külön kiemelve vastagbetűvel és aláhúzva, tehát a Nyaralóházak üzemeltetéséből ismert 
veszélyhelyzet miatt elmaradtak a várt és tervezett bevételek. 2019-hez képest a bevételek visszaestek. 
2019 első 8 hónapjában 23,5 millió forint bevétele volt a Kft.-nek, addig 2020-ban 10,2 millió, több 
mint 13 millió forint bevétel esett ki a járvány miatt.” Tehát a szövegből teljesen egyértelmű, hogy itt a 
Nyaralóházakról van szó. Ezt, mint elmondtam, ezzel egyetértek, hogy valóban szerencsétlen, sőt, talán 
akár hibának is nevezhetjük, hogy a Gödi Körkép bevétele nincs számszerűsítve, de ettől még a bevételi 
főösszeg nem hibás. Úgyhogy kérném szépen a beszámoló elfogadását. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Szilágyi úrnak. 
 
Szilágyi László: Többször elhangzik egyébként a belső ellenőrnek a szakvéleménye. Szeretnék akkor 
én is idézni. 2020. 10. hó 9-én 10 óra 11 perckor a polgármester úr megküldte az alábbi levelet egy 
csatolt fájlal. „Kedves címzettek, a hivatalhoz tegnap befutott és így az előterjesztés része lesz, de itt is 
megküldöm a belső ellenőri szakvéleményt a beszálló tartalmáról.” Egyébként jelzi, hogy hozzá lesz 
csatolva az anyaghoz, az előterjesztéshez nem került csatolásra, és maga a Nonprofit Kft. beszámoló 
word dokumentumot, ha megnyitjátok, akkor a keltezésnél mégis 10 hó 9-e szerepel, akkor, hogy 
lehetett, hogy tegnap érkezett meg, és aznap lett kiküldve? Kis anomáliát érzek a dátumokkal. 
 
Balogh Csaba: Én már meg sem próbálom magyarázni.  
 
Fülöp Zoltán elhagyta az Üléstermet.  
 
Balogh Csaba: Kérem a Képviselő-testületet, hogy a módosító javaslatom arról, hogy helyezzük 
hatályon kívül, arról döntsenek. Andrejka Zombornak megadom a szót. 
 
Andrejka Zombor: Bocsánat, csak nagyon rövid leszek, hogy a Pénzügyi és Jogi Bizottság nem tárgyalta 
ezt a témát. Mivel Városfejlesztési Bizottságunk nincsen jelenleg, viszont van város üzemeltetési 
tanácsnokunk. Kérdezném az ő személyes véleményét vagy szakvéleményét az ügyben, mert végül is 
városüzemeltetési kérdésről van szó. 
 
Balogh Csaba: Markó úr kíván válaszolni? 
 
Markó József: Természetesen. 
 
Balogh Csaba: Akkor megadom a szót. 
 
Fülöp Zoltán visszaérkezett az Ülésterembe. 
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Markó József: Tehát előbb már elmondtam némileg a véleményemet az előzményeket illetően, ezt 
fönntartom és elmondanám azt, hogy a tanácsnoki részt, hogy ez alakulgat, ez a feladatkör és készülök 
is rá és már néhány témában mozogtunk is, de alapvetően még az SZMSZ nincs megszavazva, amiben 
a pontos működési feltételeket szabályozzuk, még a levegőben lóg, másrészt polgármester úrtól is kell 
majd valamilyen féle állásfoglalás, hogy milyen módon kívánunk együttműködni. Én kívánok, hogy ő 
kíván-e, ez majd elválik. Tehát valamilyen kereteket kell szabni, hiszen ehhez kell valami betekintési 
iratokba. Most a hivatal dolgozóinak levélben láttam, hogy nem szabad tájékoztatást adniuk senki felé - 
gondolom felém se, tehát ezeket fel kell oldani és meg kell teremteni az együttműködés feltételeit. Én 
egyébként nyitott vagyok és egy-egy ügyet szeretnénk kezelni, és nem pedig általában mindenben több, 
mert ez nem megy. Ehhez egy komplett apparátus kellene, de néhány konkrét ügyben, amiben 
megegyezünk, abban szeretnénk a két segítőmmel érdemi munkát végezni és akkor abban tudok 
válaszolni. Ez most nem ilyen. Ebben vannak ismereteim a sok év alapján. Még egyszer elmondom, ez 
egy egyszerű cég. A profilbővítéseken van az érdekellentét, ezt nyilvánvalóan látja mindenki, akár civil, 
akár politikus, és ezeket kellene föloldani egyszer valahogyan, mert ez tartós lesz, és valóban, ahogy 
Julit mondta nagyon helyesen, hogy ő ugye azért nem szavazta meg, mert nem volt eléggé szakszerű, 
nem volt elég pontos, de a ’nem’ szavazások mögött azért ott van az, hogy nincs fizetés, nincs működés 
és ott van a bizonytalanság, nem volt három Gödi Körkép, ezeket eredményezi az, hogy ha nem is 
szavaztuk, ha meg is szavazta ez a látszólagos többség vagy valódi többség, polgármester úr ezt nem 
írta alá vagy olyan feltételeket támasztott a szerződésben, amit nem írhatott alá a Kft. ügyvezetője. Tehát 
mert könnyű azt mondani, hogy nem írta alá az adott hölgy, azért nem írta alá, mert esetleg olyan felvétel 
volt benne, amiben nem értettek egyet. Le kellett volna hozni és tisztázni, mert ugyan adunk 
felhatalmazást, hogy kössön szerződést a polgármester, közszolgálatit, de nem mondjuk meg, hogy 
miért kössön és mi legyen a tartalma. A helyes az lenne, ha megbíznánk az előkészítéssel, hozza vissza 
a testület elé, és a testület elfogadja a szerződést vagy nem fogadja el. Mert így személyes felelősséget 
vállal föl, és föl lehet vetni azt, hogy esetleg azért nem mentünk előre, mert polgármester úr olyan 
feltételeket támasztott, ami nem volt elfogadható. A havi finanszírozás, a havi körkép megjelenés, ezek 
nem életszerűek, nem lehet így dolgozni, nem lehet alkalmazni embereket egy hónapra. Ez egy 
komplexebb probléma, rendezni kell, itt az alkalom, hogy rendezzük. Ezt tudom mondani. 
 
Balogh Csaba: Tájékoztatásként azért kiegészíteném. 
 
Markó József: Tessék parancsolni, nyugodtan. 
 
Balogh Csaba: Most Markó úr azt kérte számon, hogy nem lehet havi szinten megrendelni Gödi 
Körképet a Kft.-től, de gyakorlatilag a Képviselő-testület konkrétan 2 hónapos szerződést kötött a Kft.-
vel a legutóbbi alkalommal. Én is 2, de talán 3 havi volt az a szerződés, amit kötöttem volna a Kft.-vel, 
mert vártuk azt, hogy az üzleti tervet, február, március tájékán azt megküldje az ügyvezető, ennek nem 
tett eleget az tény, és ugyanolyan szerződést köttetett alá gyakorlatilag a Képviselő-testület, csak 
magasabb áron, jóval magasabb áron. Igazából nem értem, hogy Markó úr most mit kért ezzel számon 
az én részemről. 
 
Markó József: A Gödi Körkép sorsa bizonyos emócionális okokból valószínűleg vagy más elképzelés 
az információs technológiát illetően került egy ilyen helyzetbe. Tehát polgármester úr valószínűleg úgy 
gondolta, mint fiatal és IT-ben képzett ember, az írott sajtóra kevésbé van szükség, esetleg egy 
főszerkesztő össze-vissza írkál mindenféléket, sokkal egyszerűbb egy olyan online fórumot létrehozni 
vagy olyan online eszközt, amelyben a jelszó bent van a fiókban, és akkor jobban lehet kezelni az 
információ színezetét. Ez egy valós igény, egy valós elképzelés, az más kérdés, hogy a többség vagy a 
közösség ezt hogyan fogadja. 
 
Balogh Csaba: Inkább az a probléma, hogy most olyan dolgokat feltételez Markó úr, amit hogyha nem 
lennék közszereplő, akkor rágalmazásnak is hívhatnék, mert ezek olyan feltételezések, amiket nem tudja 
mire alapozni. 
 
Markó József: Én csak mondom miként gondolhatja. 
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Balogh Csaba: Igen. 
 
Markó József: Személyes véleményem, gondolhatja. Valóban, közszereplő, tehát ennyit el tudunk tűrni 
mind a ketten, ön is írt elég dolgot rólam, mindenféle butaságot. Én is eltűröm, most nem is teszem 
szóvá, tételesen nem idézem, pedig tudnám. Tehát el kell viselni, mert igen, ez a poszt ilyen. 
 
Balogh Csaba: Igen. Megadom a szót Andrejka Zombornak. 
 
Andrejka Zombor: Köszönöm szépen Markó képviselőtársamnak a kimerítő válaszát. Igazából a 
lényege a kérdés a válaszából a kérdésemre az, hogy egy ilyen szavazásnál, ami nemsokára gondolom 
be fog következni, az erkölcsi felelősség az kit terhel? Tehát ezek szerint se a Pénzügyi és Jogi Bizottság 
nem foglalkozott az üggyel, se a városüzemeltetési tanácsnoknak még ez nem volt benne a 
feladatkörébe, tehát én azt gondolom, hogy én ezt nem fogom tudni érdemben pozitívan megszavazni. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Lőrincz Lászlónak. 
 
Lőrincz László: Zombornak egy gyors válasz, ha megnézed az előlapját az előterjesztésnek, akkor nincs 
’X’-ve rajta a Pénzügyi Bizottság. Szerintem én ennyit tudok okot adni, hogy miért nem foglalkozott 
vele. Valószínű, hogy ezért, a jegyzői ellenjegyzés rajta van. A jegyző úr nem emlékezett, hogy be volt 
’X’-ve vagy nem volt ’X’-ve. Megkerestem, nem volt ’X’-ve, úgyhogy szerintem ezt a témát ne 
feszegessük tovább. Teljesen egyértelmű rá a válasz, hogy miért nem foglalkozott vele. Csak egy gyors 
reagálás rá. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Fülöp úrnak. 
 
Fülöp Zoltán: Egyetlen pontosítást tennék. A Kft.-ben polgármester úr által többször nehezményezte, 
nem készültek ide tervek. A Kft-ben jelentős ideig olyan ügyvezető volt, akit ön nevezett ki, őtőle 
ugyanúgy nem készültek ezek szerint üzleti tervek. Úgyhogy nem gondolom, hogy ezt egyik vagy másik 
vagy harmadik ügyvezetőre lehetne tolni. Ez egész egyszerűen elmaradt. Lehet, hogy ez nem volt 
érdekes egy időben, más időben meg érdekes, akkor persze jó lenne egyforma mércével mérni ezeket a 
kérdéseket. Én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy hogy jutottunk ide. Most van egy helyzet, 
ezt kezelni kell ahhoz, hogy és most nem is annyira a Kft.-ről van szó, mert a Kft. nem egy személy, a 
Kft.-ben emberek dolgoznak és most alapvetően nem az ügyvezetőre gondolok, hanem azok, akik a 
tényleges érdemi munkát végzik, a tényleges érdemi munkát végzők számára kell egy biztonságot és 
egy perspektívát nyújtani. Ez egy lehetőség, kezdjünk neki a munkának végre, fejezzük be a vitatkozást, 
dolgozzunk és hagyjunk dolgozni másokat is. 
 
Balogh Csaba: Alapvetően én már szavaznék, de azért muszáj tisztáznom a jegyzőkönyv kedvéért, hogy 
azért jogos a különböző elvárás, mert míg a kinevezett ügyvezetőnek a megbízatása kifejezetten 
átmeneti időszakról szól. Tehát egy 1-2 hónapos időintervallum volt megbeszélve. Tóth Ágnesnek 
konkrétan erről szóló szerződése volt, még mielőtt ügyvezető lett volna, hogy egy programiroda címszó 
alatt hozzon létre egy tervet, hogy milyen üzleti tervvel kellene működnie gyakorlatilag a Szolgáltató 
Kft.-nek vagy egy ahhoz nagyon hasonló szervezetnek. Ennek nem tett eleget még azóta sem. Módosító 
javaslatom az volt, hogy helyezzük hatályon kívül a korábbi döntését a Képviselő-testületnek, úgyhogy 
’igen’-nel szavazzon, név szerinti szavazás szerint, ahogy kértük hárman is, az, aki ezzel egyetért és 
’nem’-mel szavazzon az, aki a korábbi verzióban szeretné a szavazás előtt látni ezt az előterjesztést. 
Jegyző úrnak megadom a szót, hogy lebonyolítsa a név szerinti szavazást. 
 
dr. Szinay József: Tisztelt Képviselő-testület név szerint szólítom a képviselőket. 
 
Andrejka Zombor: „igen” 
Csányi József: „nem” 
Fülöp Zoltán: „nem” 
Hives Gábor: „nem” 
Hlavács Judit: „igen” 
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Lenkei György: „nem” 
Lőrincz László: „nem” 
Markó József: „nem” 
dr. Pintér György: „igen” 
Szilágyi László: „tartózkodik” 
Balogh Csaba: „igen” 
 
dr. Szinay József: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 nem, 4 igen és 1 
tartózkodás ellenében nem fogadta el polgármester úr javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 6 „nem”, 4 „igen” és 1 „tartózkodik” szavazati arány mellett elutasította az alábbi 
határozati javaslatot: 

 
Határozati javaslat: 

... (X. 12.) Ök. határozat  
  
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
  
ismételt tárgyalást követően úgy dönt, hogy a „Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. beszámolója / Gödi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatainak meghatározása, a Társaság SZMSZ-ének módosítása és 
működési támogatás nyújtása” című napirend pont tárgyában 2020. szeptember 30. napján hozott 
képviselő-testületi határozatokat hatályon kívül helyezi.   
  
Felelős: polgármester, jegyző  
Határidő: azonnal  
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Pintér úrnak, hogyha ehhez kívánsz valamit hozzászólni. 
 
dr. Pintér György: Mi az, amiről a szavazás lesz, mert lenne észrevételem mindenképpen a mostani 
támogatással és egyebekkel kapcsolatban? 
 
Balogh Csaba: Gyakorlatilag az eredeti döntését kell megerősítenie a Képviselő-testületnek. ’Igen’-nel 
szavaz, hogyha az eredeti döntést szeretné érvényben tartani és ’nem’-mel, akkor hogyha nemleges 
döntést hozott volna valójában az előző döntésnél. 
 
dr. Pintér György: Az a probléma, én a korábbival nem tudom összevetni most a mai nap előállított 
számokat. Ellenben, ha és amennyiben az történne, hogy a mai számoknak ott az áfa nem lett 
meghatározva, tehát ha így marad, akkor nem tudom támogatni. Ha az áfát rátesszük, akkor legalább 
első körben tudunk lépni, hogy a finanszírozás elindulhasson és vissza lehet hozni egy átnézett történet 
után. De ez kardinális kérdés, ez teljesen egyértelmű. Ami támogatott tevékenység, ott, ha nincsen áfa, 
az még számomra elfogadható, de a szolgáltatási tevékenység az szerintem áfaköteles egyértelműen. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Fülöp Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: Annyi technikai pontosítás a szavazáshoz, hogy a most kiadott anyagot, anyag, mint 
módosító került be, tehát erről a módosítóról kérném szavazni. A válasz pedig az, hogy a jelen szerződés 
és jogállás szerint ez a teljes összeg támogatásnak minősül, ha és amennyiben a november 30-ig 
elkészülő anyag úgy találná, hogy ez nem támogatás, hanem szolgáltatás, akkor nyilván ezen módosítani 
kell. 
 
Balogh Csaba: Akkor az új módosító javaslata Fülöp Zoltánnak, mert akkor azt kell ugye hamarabb 
szavazásra bocsátani, mert visszafele sorrendbe kell, akkor az az, hogy… 
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Fülöp Zoltán: Ezt a mostani, némileg frissített anyagot fogadjuk el. Ebben az anyagban válaszok vannak. 
Tételes válaszok vannak a belső ellenőr által tett felvetésekre és alátámasztják azt, hogy támogatásként 
kezelhető a dolog. Tehát ebben itt van a válasz, meg lehet nézni. Úgyhogy javaslom bárkinek. 
 
Balogh Csaba: Ezt igen. Nekem sem. Ezt legalább el kellene küldeni. 
 
Fülöp Zoltán: A Képviselő-testületnek kiment, az biztos, pillanat türelmetlen. 
 
Balogh Csaba: Én az üzleti tervet és a támogatási szerződést látom, de kiegészítést nem. 
 
Fülöp Zoltán: A támogatási szerződés alatt, hogy ha lehet, bocsánat, küldöm. Addig tessék, itt van egy 
készen. 
 
dr. Szinay József: Akkor fizikailag erről az anyagról megy a szavazás, csak a jegyzőkönyv 
szempontjából. 
 
Balogh Csaba: Jegyző úrnak még van lehetősége törvényességi aggályát megjegyezni, ha 
jegyzőkönyvbe szeretné. Pintér úrnak megadom szót. 
 
dr. Pintér György: Csak az áfa-t akartam, amint az előbb is, szerintem kellene az áfa. 
 
dr. Szinay József: Én magam is egyetértek azzal, hogyha szabad szót kérnem: Markó úr is utalt itt a 
tárgyalás elején és Pintér úr is arra a kérdésre, hogy akkor átmenetileg el tudnánk hárítani a problémákat, 
hogyha plusz áfa lenne rajta a történeten, és ettől még ügyes lehet az a megoldás, hogy november végéig 
vagy akármeddig, amint a Képviselő-testület meghatározza, illetve amit fölvetettem én is, illetve 
fölvetette az ügyvédnő, dr. Nyitrai Judit is, hogy elkerülhetetlen az, hogy a Képviselő-testület előbb-
utóbb ezt az egész Kft. működésével kapcsolatos dolgokat törvényes és konszenzusra törvényes 
megoldásra vagy mederbe tudja terelni. Azon gondolkodtam mostanáig, hogy hogy lehetne azt elérni, 
hogy mégiscsak ez a döntés, amit a Képviselő-testület fog hozni, ez aláírható legyen. Én azt gondolom, 
hogy ez a plusz áfás megoldás ez azt jelenti, hogy akkor ez aláírható lesz és működhet a dolog egészen 
addig, amíg a Képviselő-testület a novemberi testület ülésre egy komplett anyagot fog kapni a hivatallal 
konszenzussal, polgármester úrral együtt. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Fülöp úrnak. 
 
Fülöp Zoltán: Hogyha ezt módosítóként lehet értelmezni, akkor ebbe a frissített anyagban, ezt a 
módosítást befogadom, és kérem a számokat majd a 27 %-os áfával megnövelni. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Szilágyi úrnak. 
 
Szilágyi László: Körülbelül ezt akartam én is elmondani. 
 
dr. Szinay József: Nézek Kovács Krisztinára. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Kovács Krisztinának. 
 
Kovács Krisztina: Én azt gondolom, ebből az anyagból semmit nem láttam, én ennek elszenvedő alanya 
leszek. Nekem kell aláírni, hogy ez így rendben van. Én ehhez nem tudok hozzászólni sehogy. Azt 
gondolom, ehhez több idő kell. Aggályaimat jeleztem több ember felé is a testületből, hivatalból. Nem 
tudok hozzászólni, egészen másról folyik a beszélgetés, mint amit csak én eddig bárkivel beszélgettem, 
nem szeretnék erről most nyilatkozni, hogy ez így rendben van-e vagy sem. Én azt gondolom, hogy 
eleve a jogcím is más, mint támogatási megállapodást, attól, hogy megemeljük áfával, azt gondolom, 
hogy vicc kategória, hiszen ez szolgáltatás lesz akkor és egészen más típusú szerződés kell. 
 
Balogh Csaba: Én is azt hittem eddig, hogy volt már egy ilyen konklúzió a hivatal részéről. 



1385 

 

 
Kovács Krisztina: Az én bőrömre játszani eléggé vicces történet. Nekem ez a véleményem róla, elnézést 
kérek mindenkitől. Nem tudok egyszerűen ehhez hozzászólni. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Pintér úrnak. 
 
dr. Pintér György: Részben ez hangzott el, amit mondtam. Tehát még egyszer, a médiaszolgáltatás, az 
szolgáltatás, csak jelzem, amit a Kovács Krisztina mondott. És a másik itt, hogyha a közfeladat ellátás 
így van nevesítve, az 1/6-a az idei évi támogatásnak. Az az, ami elképzelhető, hogy támogatás. És azt 
gondolom, hogy ez az, amit nagyon sürgősen végig kell nézni, hogy ez kezelhető-e, de akkor azt 
gondolom, hogy az áfát beemeltük a történetbe, és a tényleges szolgáltatás igenis áfás. Más kérdés, hogy 
az összeget végig kéne nézni, melyik 5 %-os, melyik 27 %-os, tehát azért azt reálisnak tartanám, ha 
kicsit később szavaznánk, legalább ezeket végig tudnánk számolni, hogy mekkora az a végösszeg, 
amiről beszélünk itt. 
 
Balogh Csaba: Fülöp Zoltánt kérdezem akkor, hogy Pintér úr javaslatát be tudja-e fogadni, hogy a 
támogatási szerződés az áfa aggályainak rendezéséig, az ne kerüljön elfogadásra, csak az üzleti terv, 
mint kiegészítés kerüljön be a beszámolóhoz. Bocsánat, csak hogy a tételeket szeretné, ha most arról 
van szó, hogy az áfa miatt a tételeket is tisztázni kell, hogy mi az, ami támogatási szerződésbe kerülhet 
és mi az, ami vállalkozási szerződésbe kell, hogy kerüljön. 
 
dr. Pintér György: Tehát ha ezt azért elfogadjuk, hogy ne akadjon meg a működés és maga a likviditás 
és a többi folyamat továbbmenjen, az rendben van. Rengeteg egyéb hiányzik. Itt szíves engedelmével 
mindenkinek készülök már egy ideje, tehát önkormányzatok gazdasági társaságai, ÁSZ jelentései és a 
többi. Tehát nekiálltunk ebből gondolkodni. Itt nagyon sok mindennek kéne meglenni, nem akarom 
most végigmondani, hogy az üzleti tervekre kéne reagáljon a beszámoló, tehát össze kéne rakni ezeket 
a történeteket rendesen. Meghatározza, hogy melyik terület hova tartozik, meg kell határozni hozzá az 
áfakulcsot, hiszen hogyha nyomtatott médiaterméket vásárolunk, akkor az 5%, ha jól emlékszem és ha 
nem változtak a szabályok. A másik része az 27%, és maga a közfeladat ellátása pedig támogatási 
szerződés keretében az lehet 0 %, a többi pedig egyértelműen valamilyen vásárlás. 
 
Balogh Csaba: Igen, megadom a szót. Csak a mikrofonba kérem. 
 
Bakó Tímea: Az nem megoldás, mert értem, hogy egyszerűen nincs pénze a Kft.-nek. Az nem megoldás, 
hogy egy előleget utalni most? 
 
Balogh Csaba: Azt a keretet már sajnos feléltük, amennyitt lehetett, de annak sem volt igazából kellő 
alapozottsága, az utóbbi ismeretek alapján, mert ahhoz kellene egy szerződési alap ugye, aminek az 
előlegét el lehetne utalni. 
 
dr. Pintér György: Ez most nem működik. Teljesen igaza van. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót jegyző úrnak. 
 
dr. Szinay József: Kérdezném a szereplőket, hogy nem lenne-e megoldás maga a támogatási szerződés, 
illetve a közszolgáltatási szerződés, ami tulajdonképpen az előzőleg elfogadott, a múltkori testületben 
is elfogadott 3-as pont volt, hogy ebben a tekintetben a rendes testületi ülésre készüljön el egy anyag, 
ahhoz gyakorlatilag, mához kettő hétre van, és akkor abban már hátha tudunk valami olyan megoldást 
produkálni, ami törvényes megoldást jelent. Itt egyrészt gondolok, Judit, aki 2 hét múlvai testület ülésre 
jogilag, illetve pénzügy szakmailag tudunk-e olyan anyagot produkálni, ami mindenki számára a 
biztonságot jelenti? Kezdve a Kft.-től az összes szereplőn át, amint az első hozzászólásomban mondtam, 
a Képviselő-testület felelős az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért, a polgármester úr a 
szabályszerűségért, Kovács Krisztina pedig azért, mert elmondta a saját verzióját is erről a kérdésről. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Nyitrai Juditnak. 
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dr. Nyitrai Judit: Én most a jegyző úrnak ezzel a javaslatával egyet tudok érteni, bár tudom, hogy nincsen 
ilyen szerepköröm, de ahogy esetleg másfajta, átmenetileg másfajta finanszírozási technikát is lehet 
alkalmazni. Itt ügyvéd úrhoz hajoltam az előbb oda, hogy beszéltünk arról, hogy másmilyen 
tőkepótlással is lehet tagi kölcsön vagy valamilyen módon lehetne átmenetileg addig, amíg ezt a kérdést 
ki nem tisztázza a Képviselő-testület, biztosítani a működésnek a folyamatosságát. Persze ennek is meg 
kell vizsgálni a pénzügyi feltételeit, az jó lenne, ha a jegyző úr által javasolt későbbi időpontban történne 
erre döntés, ha addig nem sikerül két hét alatt ezt az áfa problémát szakértővel, meg mindennel együtt 
tisztázni, de esetleg másfajta tőkeinjekciót biztosítani a cég részére, arra a megfelelő kidolgozásra 
elegendő lenne ez a kettő hét. 
 
Balogh Csaba: Fülöp úr be tudja fogadni a módosító javaslatot? 
 
Fülöp Zoltán: Megmondom egy kicsit elvesztettem a fonalat. Tehát mi a módosító javaslat egész 
pontosan? 
 
Balogh Csaba: Hogy a 3-as határozati javaslatot vonja ki a döntésből a Képviselő-testület, az hadd 
kerüljön vissza csak a 26-i rendes testületi ülése. A támogatásról szóló. 
 
dr. Szinay József: Ismertetem, hogy mi volt az 1-es határozati javaslat: a múlt héten a Göd városnak a 
testülete a Szolgáltató Nonprofit Kft. melléklet szerinti beszámolóját elfogadja. Ez volt az 1-es határozat. 
A 2-es: szó volt a tevékenységének a módosításáról, itt nyomtatott média és a többi szerepelt benne. És 
a 3-as volt az a határozat, amelyik itt taglalta, hogy 2020-ban 15,1 millió forintot, a folyó utasítás 
határideje 10.20., a 2021. év első felében 48 millió forint. Következő bontásban 2021. január 8-ig, 24, 
és április 8, és a többi. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Fülöp úrnak. 
 
Fülöp Zoltán: Ez praktikusan azt jelenti, hogy akkor már idén bezár a Kft. 
 
dr. Szinay József: 26-án lesz testületi ülés, 26-án tud dönteni a Képviselő-testület. Csak akkor 
megpróbáljuk pénzügyesekkel, meg a jogászokkal, ha a Képviselő-testület utasít minket, akkor 
megpróbálunk egy olyan fajta szerződést kitalálni, ami megállja a helyét. Mindenki nyugodt 
lelkiismerettel alá tudja írni a megfelelő helyen a szerződésről a támogatást. 
 
Fülöp Zoltán: Az eddigi gyakorlat szerint ez teljes bizonytalanság, mert vagy elkészül vagy nem, vagy 
meg lesz vétózva vagy nem, akkor innentől kezdve a november megint teljesen bizonytalan 
finanszírozásilag, úgyhogy nem tudom befogadni. 
 
Balogh Csaba: A második számú javaslat kapcsán, akkor továbbra is fenntartja, hogy az eredetiben 
szeretné megtartani a döntést? Annak kapcsán csak tisztázás kedvéért szeretném kérdezni, hogy a 
www.god.hu honlap, valamint Göd város hivatalos Facebook oldal korszerűsítése és aktualizálása 
alábbiak szerint tartalmi újratervezés, grafikai újratervezés, stb. Ennek részének tekinti a Képviselő-
testület, hogy a www.god.hu tartalmát is, annak a kezelését is át szeretné adni a Képviselő-testület? 
Megadom a szót Fülöp Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: Ez mindenképpen szükségesnek látszik, mert a www.god.hu-nak a tartalmi kezelése 
eléggé gyengének tűnik. A hírek nagyjából egész évből jók úgy, ahogy. Bár a kereshetőség 
áttekinthetősége eléggé szörnyűséges, de számos olyan egyéb adat van rajta, ami rettenetesen elavult, 
tehát a TESZ esetében, nem is tudom, kettővel vagy hárommal vagy néggyel ezelőtti felállás van rajta, 
elérhetőségek elavultak, személyek elavultak, tehát a www.god.hu-nak egy alapvetően új 
tartalommenedzsmentet kell adni. A megjelenésére is azért ráférne némi korszerűsítés. Úgyhogy én azt 
gondolom, hogy a www.god.hu-nak a frissítése mindenképpen indokolt. Szó volt arról, hogy Vajda 
Viktória képviselőasszony többször propagálta az átláthatósági rendeletet, aminek a funkciójával 
nagyjából egyetértünk, a rendeletnek a megszövegezésével vannak problémáink, de ennek is megfelelő 
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helyet, megjelenést kell biztosítani. Az, ahogy jelenleg egy csomó dolog van, aminek nem is lenne helye 
az oldalon. Meg kell teremteni a helyét annak, hogy ezek az adatok kikerülhessenek. Meg kell teremteni 
a szolgálati utat, hogy ezek kikerülhessenek. Számos felújítási, előkészítési munka van ezzel 
kapcsolatban, amit én úgy látok, hogy szükséges egy ezzel foglalkozó csapat kezébe adni. 
 
Balogh Csaba: Említette, hogy egy ezzel foglalkozó csapat kezébe kellene adni. Beszámolóból például 
mi alapján? Ki lesz az a csapat a Szolgáltató Kft.-nél? Ezt tudja ön? 
 
Fülöp Zoltán: A Szolgáltató Kft. feladatul kapja, hogy ezt a csapatot felállítsa és működtesse. Nyilván 
eddig nem volt sem feladata, sem finanszírozása nem volt rá, feladatot kap, finanszírozást kap, akkor 
tessék megcsinálni. 
 
Balogh Csaba: Határidő azonnal? 
 
Fülöp Zoltán: Van határidő írva az anyagban. 
 
Balogh Csaba: Az, hogy azonnal. Komolyan kérdezem, hogy akkor ez azt jelenti, hogy ha meghozza 
ezt a döntést a Képviselő-testület, akkor holnaptól kezdve a www.god.hu oldalra a Polgármesteri Hivatal 
nem tölthet fel új híreket? 
 
Fülöp Zoltán: Természetesen a Polgármesteri Hivatal továbbra is tölthet fel új híreket. Nyilvánvalóan 
minden ilyen feladatot a működőképesség fenntartása mellett kell megcsinálni. Nyilván lehet 
kötözködni és lehet mindenben rossz szándékot sejteni, azt gondolom, hogy egy normális működés az 
egész városnak érdeke, ennek a kereteit kell megteremteni. 
 
Balogh Csaba: Én kérek elnézést, hogy szeretnék ilyeneket tisztázni, de ugye egy olyan ügyvezetőről 
beszélünk, aki nem hajlandó az én kérdéseimre válaszolni írásos formában, hivatalos megkérés után 
sem, mert azt mondja, hogy csak a Képviselő-testületnek hajlandó beszámolni. A Képviselő-testület 
normál esetben havonta ülésezik, még az ilyen tempó mellett is legjobb esetben heti egy-két alkalomnak 
nevezhető. Hogyha nekem polgármesterként az államigazgatási feladatkörömben eljárva szükséges az, 
hogy bármilyen információt közöljek, jelenleg 5 perc alatt fel tudja tölteni a Polgármesteri Hivatal. Ha 
egy ilyen ügyvezetővel kell egyáltalán vitáznom arról, hogy ő válaszoljon-e az én kérdéseimre, akkor 
azt hiszem, teljesen jogos a feltételezés, hogy nem látom ezt biztosítottnak a Szolgáltató Kft. kezében, 
hogy a tartalmat föl fogja tudni majd tölteni. Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Ezt az „azonnal”-t látom ebben a legkritikusabbnak. Értem, amit Fülöp Zoltán mondott, 
de a gyakorlatban mégiscsak majd egy határozatot kell megvalósítania valakinek, és mondjuk átadni a 
Kft.-nek az admin jogokat, és hogy ez hogyan fog megvalósulni ez számomra egyáltalán nem 
nyilvánvaló egyelőre. De akkor most inkább egy kérdésem van, hogy akkor most a határozati 
javaslatokról egyenként vagy egyben fogunk szavazni arról, hogy akkor hatályban hagyjuk vagy 
módosítjuk, vagy nem, illetve továbbra is él a név szerinti szavazás erre a részre is. 
 
dr. Szinay József: Első részben már megkaptuk a választ. Egyben szavazva a testület elvetette a 
polgármester úrnak az indítványát. Most már csak elvileg ott tartunk, hogy szintén - amennyiben név 
szerint, akkor név szerint, a testület az eredeti, illetve ilyen módon a Fülöp úr által kiküldött vagy átadott 
módosítottról fog szavazni a Képviselő-testület. 
 
Hlavács Judit: De a módosító 3 határozati javaslatról szól, ha jól emlékszem. Egyben fogunk szavazni 
a beszámolóról, a támogatási szerződésről, az SZMSZ módosításról, meg a nem tudom én mit tudom 
én. 
 
Balogh Csaba: Csak még mielőtt a szavazás rendjéről beszélünk, még az is technikai kérdésem lenne, 
hogy a www.godiujsag.hu cím vagy hát az a domain nincsen bejegyezve. Tehát, hogy ezt hogyan 
képzelte az előterjesztő, hogy azt átadja a hivatal, amikor nincsen bejegyezve ilyen domain. Nem tudom, 
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kér-e szót Fülöp Zoltán, hogy erre választ adjon, vagy akkor majd később. Megadom a szót Szilágyi 
Lászlónak. 
 
Szilágyi László: Kulcsmondatot mondanék, mert a polgármester úr szeret egyébként ilyenekkel 
visszaélni, de úgy hívják, hogy átadás-átvétel. Tavaly október 13-a se úgy történt egyébként, hogy utána 
a polgármester úr egyből bejött és onnantól kezdve minden volt, hanem van egy folyamat átadás-átvétel, 
ez a kulcsszó. Azt gondolom, hogy ha eljutunk odáig, hogy lesz egy határozat, akkor valamilyen átadás-
átvétel formájában átadásra kerülnek az anyagok, és onnantól kezdve a Kft. felelős azért a felületért, 
hogy azt kezelje. És majd a Kft. fogja, mint saját cég felvenni az adott alkalmazottat és adott a pozíciót 
betölteni. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Andrejka Zombornak. 
 
Andrejka Zombor: Én még mindig itt a felelősség, legalábbis az erkölcsi felelősség kérdésénél vagyok 
egy kicsit elakadva. Akkor azt már kizártuk, hogy tanácsnok úr, az még nincs bevonva konkrétan, a 
Pénzügyi- Jogi Bizottság nem tárgyalta. Ha jól emlékszem, akkor a Kft.-nek van Felügyelő Bizottsága. 
Hogy a bizottsági tagoknak, ha jól emlékszem hárman vannak itt a testületből, hogy én szeretném hallani 
mindenkinek a véleményét ezzel kapcsolatban, hogy nem is feltétlenül azért, hogy módosítsam az eddigi 
elképzelésemet, csak tényleg szeretném hallani, hogy hogy képzelték, hogy ilyen körülmények között 
mi erről a témáról tudunk szavazni érdemben. 
 
Balogh Csaba: Kérdőn nézek Lőrincz Lászlóra, mint előterjesztőre és Felügyelő Bizottság elnökére. 
Megadom a szót. 
 
Lőrincz László: A módosítónak nem én vagyok az előterjesztője, illetve a Felügyelő Bizottság még az 
előző ülésre beterjesztett anyagot tárgyalta és elfogadta. És utána került beterjesztésre. Ennyit tudok 
hozzáfűzni a dologhoz. 
 
Balogh Csaba: De az még az az anyag volt, amit még az előző testületi ülés közepén küldött meg, de az 
új, bővített verziót, amit most ezen a testületi ülésen kaptunk meg, azt tárgyalta a bizottság? 
 
Lőrincz László: Ezt a Felügyelő Bizottság nem tárgyalta, de tudtommal ez nem kritériuma annak, hogy 
most a testület elfogadja vagy nem fogadja. A Felügyelő Bizottságnak a Kft. működését kell 
monitorozni. Jelen pillanatban az való igaz, hogy amit Fülöp úr is mondott, hogy novembertől, ha most 
ezt a támogatási szerződést nem, illetve most beterjesztett módosítottat nem fogadja el a testület, akkor 
én úgy gondolom, hogy nagy valószínűséggel novemberben Körkép a lakosoknak nem lesz, illetve most 
a stáb újságírók, akik ugye dolgoztak az eddigi Körképeken, nagy valószínűséggel nem fognak maradni, 
mivel megint bizonytalan az, hogy tudnak működni. Ez is elhangzott már, hogy nehéz úgy újságírót, 
nehéz úgy alkalmazottat találni, hogy nem tudja, hogy lesz-e jövő hét, lesz-e jövő hónap és az elmúlt 
időszak, az elég bizonytalan volt a Kft. szempontjából. Ugyanez elmondható a többi területen 
dolgozókra is. Az én emlékezetem szerint az elmúlt években egy eléggé stabil működés volt a Kft.-nél. 
Most az utóbbi évben, beleértve itt a COVID, az ügyvezetők váltakozását az egy bizonytalanságot kreált. 
Én ahhoz tudnék csatlakozni, amit Fülöp úr is mondott, hogy jó lenne, ha most tudna működni a Kft. 
Nekem az előbb is volt egy ilyen módosítóm a testület felé, hogy igen, vizsgáljuk felül a szerződést, 
illetve a Kft., amit Fülöp úr is mondott, november 30-ig készítse el a jövő évi üzleti tervet, és a jövő évi 
üzleti terv, hogyha elfogadásra kerül, a jövő évi támogatások csak annak függvényében legyenek 
kifizetve. Szerintem ez egy teljesen járható út, ezzel a működés is megmarad most, tehát ebben az évben 
működőképes lesz a Kft. és amennyiben nem olyan az anyag vagy aggályokat kelt, akkor a jövő évi 
támogatást nem kapja meg. Én ennyit tudok hozzáfűzni. Most szükség van a támogatásra a Kft.-hez, 
mert másképp nem fog tudni nagy valószínűséggel működni. 
 
Balogh Csaba: Fülöp Zoltán össze tudja foglalni, hogy mely módosításokat fogadja be az ő módosító 
javaslatába? 
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Fülöp Zoltán: Pintér úrnak volt egy javaslata, amiről aztán úgy nézett ki, hogy nem működőképes, azt 
nem fogadtam be, illetve jegyző úrnak volt egy javaslata, miszerint hagyjuk el az egészet, ezt sem 
fogadtam be, úgyhogy erről a kettőről tudok. Ha még valamilyen módosító javaslatot kifelejtettem, 
akkor azt kérem jelezze valaki. Nincs más módosító, akkor ez a két módosító volt, ezeket nem fogadtam 
be. 
 
Balogh Csaba: Tehát akkor most arról szavazunk lényegében, hogy elfogadja a Képviselő-testület a 
beszámolót a kiegészítéssel, amit most küldött meg Fülöp Zoltán. Hoz egy határozatot a Gödi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatairól, amibe beleveszi akkor gyakorlatilag ezeket a plusz feladatokat, 
hogy a www.god.hu honlap és a többinek a korszerűsítését és aktualizálását is vállalja és a III-as számú 
határozati javaslat szerint a támogatást is szeretné továbbra is finanszírozni a támogatási szerződés 
formájában. 
 
Fülöp Zoltán: Igen. 
 
Balogh Csaba: Hivatalosan Fülöp Zoltánnak kell hamarabb meghozni a módosító javaslatát. De akkor 
még egyszerűbb, hogyha Fülöp Zoltánnak ezeket, amiket összefoglaltunk, ezt be tudja fogadni. Markó 
úr volt az, aki korábban az előterjesztésben javasolt vagy Pintér úr, hogy az áfa-nak a kiegészítése is 
menjen be, hogy annyival nagyobb összeg legyen a támogatási szerződésben? Pintér úr. 
 
dr. Pintér György: Ami egyértelműen szolgáltatásként van feltüntetve. Arra mondtam, hogy ott az áfa-t 
hozzá kell számolni, az a minimum. 
 
Balogh Csaba: De akkor most igazából Pintér úrnak kell, hogy kérdezzem, hogy ezeket, amiket Fülöp 
úr mondott módosító javaslatokat, hogy gyakorlatilag az eredeti szerint szavazzuk meg, de legyen benne 
plusz kiegészítésnek, amit kiküldött anyagot Fülöp Zoltán? 
 
dr. Pintér György: Én ezt az egyet mondtam. Elmondtam a többivel kapcsolatos aggályaimat. 
 
Balogh Csaba: Akkor szavazzunk külön az a legbiztosabb, akkor Fülöp Zoltánnak az a módosító 
javaslata, hogy gyakorlatilag fogadjuk el határozatokat az eredeti szerint, de legyen még hozzáadva a 
plusz kiegészítés. Akkor a név szerinti szavazásról már döntöttünk, ugye? 
 
dr. Szinay József: Az a képviselő szavaz igennel, aki az eredetit fenntartja az alpolgármester által 
módosítottakkal egyetemben. 
 
Andrejka Zombor: „nem” 
Csányi József: „igen” 
Fülöp Zoltán: „igen” 
Hives Gábor: „igen” 
Hlavács Judit: „nem” 
Lenkei György: „igen” 
Lőrincz László: „igen” 
Markó József: „igen” 
dr. Pintér György: „nem” 
Szilágyi László: „tartózkodik” 
Balogh Csaba: „nem” 
 
dr. Szinay József: Hasonló aránnyal, mint az előbb. 
 
A Képviselő-testület 6 „igen”, 4 „nem”, 1 „tartózkodik” szavazati aránnyal elfogadta Fülöp Zoltán 
alpolgármester azon módosító javaslatát, miszerint a Képviselő-testület …/2020. (…) önkormányzati 
határozatát a beszámoló kiegészítésével hatályában fenntartja, a …/2020. (…) és a …/2020. (…) 
önkormányzati határozatait pedig változatlan formában hatályukban fenntartja. 
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Balogh Csaba: Következő módosító javaslat most már szerintem a konzekvencia kedvéért akkor itt is 
tekinthetjük ezt. Név szerinti szavazással menjen le az is. Támogat-e ebben valaki, hogy név szerinti 
szavazás legyen a harmadik módosító, miszerint akkor növeljük meg a támogatásos szerződés összegét 
a szükséges áfa-nak a különbözetével? Támogat Andrejka Zombor is, Hlavács Judit is. Később, amikor 
fel akarjuk göngyölíteni ezt az ügyet, akkor átláthatóbb lesz. Akkor azt kérem, hogy ha nincsen további 
kérdés kiegészítés, akkor szavazzunk erről is! 
 
dr. Szinay József: Tehát aki a Nonprofit plusz szükséges áfa-t szavazza, az szavazzon igennel. 
 
Andrejka Zombor: „igen” 
Csányi József: „igen” 
Fülöp Zoltán: „igen” 
Híves Gábor: „igen” 
Hlavács Judit: „tartózkodik” 
Lenkei György: „igen” 
Lőrincz László: „igen” 
Markó József: „igen” 
dr. Pintér György: „igen” 
Szilágyi László: „igen” 
Balogh Csaba: „nem” 
 
dr. Szinay József: A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás ellenében megszavazta. 
 
A Képviselő-testület 9 „igen”, 1 „nem”, 1 „tartózkodik” szavazati aránnyal úgy döntött, hogy a 
…/2020. (…) önkormányzati határozatát hatályában fenntartja és az abban szereplő támogatási 
összegeket a szükséges ÁFA összegének különbözetével megnöveli. 
 
Balogh Csaba: Köszönöm szépen, akkor most egybe kérem a módosításokkal együtt elfogadni a 
Képviselő-testületnek, szintén névszerinti szavazással, hogy ne lehessen azt mondani, hogy ez itt nem 
következetes, támogat-e ebben valaki? Most ez csak a módosítónak a befogadása volt, de egyben még 
nem szavaztuk meg ezzel. 
 
dr. Szinay József: Akkor ez a negyedik, hát akkor ez egy szintén komplett Nonprofit. Aki igennel szavaz, 
segítsenek nekem. 
 
Balogh Csaba: Akkor ezeket a módosításokat egyben is elfogadja. Tehát az eredeti három határozatot 
Fülöp Zoltán kiegészítésével és az áfa-nak a különbözetével megnövekedett. 
 
dr. Szinay József: Rendben, így értem. 
 
Andrejka Zombor: „nem” 
Csányi József: „igen” 
Fülöp Zoltán: „igen” 
Hives Gábor: „igen” 
Hlavács Judit: „nem” 
Lenkei György: „igen” 
Lőrincz László: „igen” 
Markó József: „igen” 
dr. Pintér György: „tartózkodik” 
Szilágyi László: „igen” 
Balogh Csaba: „nem” 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 3 nem és 1 tartózkodás ellenében elfogadta. 
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A Képviselő-testület 7 „igen”, 3 „nem és 1 „tartózkodik” szavazati aránnyal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

345/2020. (X. 12.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
ismételt tárgyalást követően a 

a) 330/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozatát a beszámoló jelen határozat melléklete 
szerinti kiegészítéssel hatályában fenntartja, 

b) 331/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozatát változatan formában hatályában 
fenntartja,  

c) 332/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozatát hatályában fenntartja és azt aképp 
módosítja, hogy az abban szereplő támogatási összegeket a szükséges ÁFA összegének 
különbözetével megnöveli. 

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő:  

 a), b): azonnal 
 c) ütemezés szerint 

 
Melléklet a 345/2020. (X. 12.) Ök. határozathoz: 
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(Jegyzőkönyvvezető-váltás: Farmasi Gabriella) 
 
5) Ismételt tárgyalás kezdeményezése a Képviselő-testület 2020. szeptember 30. napján a 

"Képviselő-testületi ülések a járványhelyzetben" című egyebek napirendi pont keretében 
hozott döntése tekintetében  
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 
Balogh Csaba: Következő napirendi ponthoz érkeztünk. Ismételt tárgyalás, kezdeményezése a 
Képviselő-testületnek a járványhelyzetben való testületi ülés magatartásáról. Én javasoltam, hogy le is 
vehetnénk napirendről, mert az ellentmondások magukért beszélnek. Ilyen formában szerintem 
fenntartható a törvényeknek megfelelő módon a Képviselő-testületi ülés, de akkor várom a képviselők 
javaslatait. Megadom a szót Fülöp úrnak. 
 
Fülöp Zoltán: Az önkormányzati törvény 46. § (1) bekezdése azt írja elő, hogy a testületi ülés fő szabály 
szerint nyilvános. A múlt alkalommal az egészségügyi veszélyhelyzetre reagálva egészségügyi, 
biztonsági szabályokról beszélgettünk, illetve döntöttünk. Azt gondoltuk, hogy helyes és Jegyző úrral 
konzultálva arra jutottunk, hogy helyes megoldás a nyilvánosság biztosítására vagy elegendő megoldás 
a nyilvánosság biztosítására az online közvetítés. Való igaz, hogy az online közvetítés kimaradt a 
határozatból, tehát elméletileg a határozat alapján lehetséges lenne az, hogy az ülés nyilvánosságát nem 
biztosítjuk megfelelő módon. Ezért én a következő megfontolásokat tenném. Illetve még valamire 
kitérnék. Jelenleg is az általános járványügyi szabályoknak nem megfelelő a teremben lévők 
elhelyezkedése. Ha az általános járványügyi szabályoknak mindenben eleget teszünk, akkor öt nagyon 
maximum tíz vendég az, aki be tud jönni. Én megmondom teljesen őszintén, nem tudom igazságosan 
elosztani az esetlegesen jelentkező 15 lakos között a rendelkezésre álló 5-10 helyet. Ezért javasoltam 
azt, hogy általános érvénnyel, az online közvetítéssel biztosítsuk a nyilvánosságot. Nyilván kész vagyok 
arra, hogy módosítsuk a határozatot arra, hogy online közvetítéssel kötelező biztosítani a 
nyilvánosságot. Ez teljesen egyértelmű, hogy a nyilvánosságot biztosítani kell. Sőt, én azt gondolom, 
hogy az online közvetítés erősebb nyilvánosság, minthogyha öt vagy tíz érdeklődő városi polgár bejön 
az ülésre. Tehát én a magam részéről, ha erre igény van, természetesen nyugodtan lehet azt mondani, 
hogy a járványügyi szabályok betartása mellett a polgárok is részt vehetnek az ülésen, de én 
mindenképpen ragaszkodnék ahhoz, hogy legalábbis az egészségügyi veszélyhelyzet ideje alatt a 
nyilvánosság biztosításának fő eszköze az online közvetítés legyen. És azt gondolom, hogy egészséges 
és célszerű ezt ebben a határozatban rögzíteni is. Abban az esetben, hogyha valaki nem fér be, mert több 
érdeklődő van, akkor tényleg nem tudunk mást tenni, minthogy a nyilvánosság biztosításának egyéb 
eszközét ajánljuk annak a lakosnak, aki sajnálatosan nem fér be. 
 
dr. Szinay József: Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület. Hogy úgy mondjam szigorúbb 
szabályokat lehet alkotni a Képviselő-testületnek. Tehát a normál nyilvánosság biztosítása mellett az 
online biztosítás egy további eszköz a Képviselő-testületnek, az önkormányzatnak arra, hogy a közösség 
egészét bevonja a Képviselő-testületi munkába. Azonban a nyilvánosságot, amit az Mötv megállapít, 
mint nyilvánosság, az azt jelenti, hogy amikor nem zárt ülés van, hanem nyílt ülés, akkor az érdeklődők 
jelen lehessenek a Képviselő-testületi ülésen, fizikai valójukban. Tehát ezt ilyen módon korlátozni nem 
lehet, amíg nincsen egészségügyi veszélyhelyzet. Amikor tavasszal ez megvolt, akkor nyilván 
kihirdetett törvény alapján volt az egészségügyi veszélyhelyzet. Nyilván a törvény erejénél fogva meg 
lehetett tiltani a személyes jelenlétet a Képviselő-testületnek, vagy a Bizottságnak a nyilvános üléséről. 
Most ezt nem lehet megtenni. Viszont fokozottan kell ügyelni arra, hogy a szociális távolságtartás 
megvalósuljon a Képviselő-testületi ülésen. Tehát valóban ebben a teremben nagy tömegeket beengedni 
nem nagyon lehet. Szerintem nagyjából az a 10-12 fős, 12 fős becslés ez megállja a helyét. 
 
Balogh Csaba: Nem szeretnék nyelvtanár lenni, de azt hiszem, nem a szociális távolságtartás a cél, 
hanem a fizikai távolságtartás. Ez csak egy rossz kifejezés, ami elkezdett terjedni. Eredetileg sem egy 
jó kifejezés, mert ez azt jelentené, hogy távolságot tartunk a társadalomnak egy-egy rétegétől. Megadom 
a szót Kecskés Krisztinának. 
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Kecskés Krisztina: Most éppen ez az, amit nem tehetnénk majd, hogyha ez a rendelet életbe lép. Nem 
tudom ki az, aki azt gondolná, hogy az online közvetítés az helyettesíti azt, hogy a lakosság az őt érintő 
témákhoz röviden, de kifejthesse a véleményét. Teljesen abszurd és ahogy itt a CIKK is elmondta, hogy 
éppen egyre nagyobb igény van a gödi lakosokban, hiszen látják, hogy itt nagyon sok olyan dolog 
történik, ami ellenükre van és nem az ő érdekeiket képviseli. Tehát nyilván felelősséggel jön ide 
mindenki, de teljesen abszurd, hogy Covid vírusra hivatkozva, és „a mi védelmünkben” ilyen rendeletet 
vagy határozatot akar hozni az önkormányzat. Kérem, hogy ezt ne tegyék, hiszen az online közvetítés 
az az, hogy nézhetjük tehetetlenül, hogy mi történik Göd város lakóinak ellenében. 
 
Fülöp Zoltán: Azt hiszem, talán nem voltam egyértelmű, hogy különösebben sem pro, sem kontra én 
nem érvelnék amellett, hogy a lakosok bejöjjenek a testületire, vagy ne jöjjenek be a testületire. Egy 
apró érdekesség, hogy az SZMSZ szerint a napirend tárgyalása után és a szavazás előtt lehet a résztvevő 
lakosságnak, érdeklődőknek megadni a szót. Tehát az SZMSZ, legalábbis jelenleg aktív vitára nem ad 
lehetőséget. Mint említettem, természetesen ennek megfelelően lehet módosítani a határozatot. Én 
mindenképpen ragaszkodnék ahhoz, hogy az ülésen résztvevőknél a járványügyi előírások gondos 
betartását előírjuk. Ami most nincs meg.  
 
Hlavács Judit: Azt szeretném kérni, hogy ne hozzunk az Mötv-nek ellentmondó határozatot. A múltkori 
üléssel ellentétben egy határozati javaslat legyen megszövegezve, mert ugye a múltkor Fülöp Zoltán 
elmondta a kívánságait. A testület pedig szavazott és nem volt határozati javaslat. Ami csak annyiból 
problémás, hogy azt borzasztó nehéz aztán végrehajtani a jegyzőkönyvben lévő, nem tudom hány 
mondatot. 
 
Balogh Csaba: Gyakorlatilag most, hogyha nincsen további hozzáfűznivaló, akkor csak az előző döntést 
tudnánk újra meghozni. Amit akkor szó szerint idéznék Fülöp Zoltántól: „Én azt a javaslatot, én két 
javaslatot tennék. Egyrészt, hogy - nem tudom - polgármester úr, vagy jegyző úr haladéktalanul 
intézkedjen a széthúzott ülésezéshez szükséges technikai feltételek megteremtésén. Egyrészt tessék, 
másrészt pedig a teremben csak azok tartózkodjanak, akiknek a teremben dolga van, értve ez alatt a 
képviselőket, a hivatal érintett munkatársait. A köztechnikai 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.” Megadom a szót 
Fülöp Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen! Hogy hajdan volt kollégám klasszikusát idézzem: több szem többet 
hall, tehát nyilván, ha valaki ehhez szempontot ad hozzá, teljesen elfogadom. Ez egy érvényes szempont. 
Lehet bejönni. Azt kérem egyébként, hogy valaki majd találja ki, hogyha többen szeretnének bejönni, 
mint amennyien bejöhetnek, akkor ki fog igazságot tenni, hogy ki az, aki bejöhet és ki az, aki nem. De 
én tőlem nyugodtan lehet, tehát tessék bejönni nyugodtan, de az a kérésem, hogy a járványügyi előírások 
betartása mellett. Összesen ennyiről szól a történet. A járványügyi előírások betartása mellett 
tartózkodjon mindenki a teremben egészségügyi veszélyhelyzet esetén. Semmi több. Ennyi. 
 
Balogh Csaba: További hozzáfűznivaló? Ez módosító javaslat? Ha nincs más módosító javaslat, akkor 
az én módosító javaslatom az eredeti kiküldés alapján az volt, hogy ezt a határozatot vonja vissza a 
Képviselő-testület. Úgyhogy erről kérem, hogy szavazzanak a Tisztelt Képviselőtársak. Hogyha igennel 
szavaznak, akkor vissza szeretnék állítani a szokásos nyilvánosságát a Képviselő-testületnek, ha 
nemmel, akkor pedig szeretnének ragaszkodni az előbb felolvasott szöveghez. Most arról van szó, hogy 
milyen határozat szülessen? De az, hogy akik bejönnek, a szabályokat betartják, akkor a 
maszkviselésnek a szabályai mindenkire érvényesek. Az attól független, hogy egyébként milyen 
határozatot hozott a Képviselő-testület korábban. Abban benne van az, hogy maszkot kell viselniük és 
tartaniuk kell a távolságot.  
 
Lőrincz László: Ha körbe nézünk, akkor nem tudom, melyik jogszabályt sértjük meg? Ez teljesen jó, 
hogy ezt behoztuk.  
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Balogh Csaba: Tehát fizikailag igazából nem fogjuk tudni megoldani azt, hogy a másfél méteres 
távolság meglegyen. 
 
Lőrincz László: Úgy kell kirakni a székeket, úgy kell beengedni, csere-berélni kell. 
 
Balogh Csaba: A képviselőket is? Ki szavazhat éppen, aki befér? Azt tudjuk esetleg még, hogy 
rendszeresen áttenni egy nagyobb terembe a Képviselő-testületi üléseket. Akkor innentől kezdve kvázi, 
kötelezve lennénk arra, hogy a nyaralóházakban legyen a Képviselő-testületi ülés. Megadom a szót 
Pintér úrnak.  
 
dr. Pintér György: Azt gondolom, hogy van egy ésszerűség itt. De legalább, ha itt vagyunk, akkor azért 
mégiscsak itt van a hivatal. Tehát ha bármit kell menet közben másolni. Visszamenni dolgozni egy 
számítógépből kinyomtatni. Számomra életszerűtlen a folyamatos házon kívüli ülésezés. És mondom, 
ha kétszázan szeretnének bejönni a legszebb nyári időben járványon kívül, akkor se tudjuk ezt 
megoldani. Tehát teljesen jogos az elosztási probléma, az belép. Csak eddig nem foglalkoztunk vele. 
 
Andrejka Zombor: Igen, én is erre gondoltam, hogy ki kell mérni és úgy kialakítani a helyiséget, hogy 
az előírásoknak megfelelő legyen. És aki befér, az érkezési sorrendben. Aki befér, az bent lesz, illetve 
nyilván a hivatalnak a dolgozói, akiknek részt kell vennie. 
 
Balogh Csaba: Tényleg, technikailag mondom csak azt, hogy a realitások talaján maradjunk. Jelenleg, 
ahogy a képviselők is felhívták a figyelmet, némelyikük között nincsen meg a másfél méter távolság. 
Tehát ha még nagyobb távolságban eltoljuk, akkor gyakorlatilag, hogy az emberek azok centire kimérve 
1,5 méter távolságban legyenek, az azt jelentené, hogy már körbe kellene ülnünk. Ez már konkrétan az 
online közvetítésnek a jelenlegi technikai biztosítottságát is megkérdőjelezi. Gyakorlatilag 360 fokos 
kamerát kellene beszerezni, amivel középről tudnánk irányítani az egész felvételt. Vagy pedig tényleg 
ez a furcsa szituáció lenne, hogy akkor bent van a kamerás a kör közepén, és onnan tudja ezt biztosítani. 
De még akkor is felmerül az, hogy a hivatalnak a kollégái azok, hogy tudnak elhelyezkedni? Mint 
látható, most is igazából vendégekből van a legkevesebb. Konkrétan öten vannak jelenleg, akik 
úgymond civilek, akik megjelentek, ha jól látom. Amellett egyébként az előterjesztések kapcsán jöttek 
az önkormányzat intézményeinek a dolgozói, és a hivatalnak van még itt az apparátusa, ami viszont egy 
ilyen tízenegynéhány főt jelent. Az a tízenegynéhány fő - már csak ahogy a jegyzőkönyvezésen is látható 
- nem tud feltétlenül szétülni. Egymást úgy tudják csak segíteni közvetlen közelségben, hogy jelezzék 
azt, hogyha valami lemarad. Tehát fizikailag nem fogjuk tudni megoldani ezt a szituációt, hogy csak a 
szűken vett apparátus, lakosság nélkül, másfél méter távolsággal töltse ki itt a teret. 
 
Fülöp Zoltán: Először is visszautasítanám azt a gyanúsítást, hogy itt bármilyen 
nyilvánosságkorlátozásról van szó. Egész egyszerűen az egész téma a járványügyi előírások 
betartásáról, vagy be nem tartásáról szól. Megértem, hogy vannak technikai nehézségek. Próbáljuk meg 
megoldani a technikai nehézséget és nem megmagyarázni azt, hogy egyébként nekünk éppen nem kell 
betartani a járványügyi előírásokat, mert technikai nehézségeink vannak. Először próbáljuk megoldani 
a technikai nehézségeinket. Tehát én fenntartom az eredeti határozati javaslatot, annyi kiegészítéssel, 
pontosan annyi módosítással, hogy a nyilvánosság biztosítására vonatkozó résznél a felsoroltakat, ki 
lehet egészíteni természetesen az érdeklődőkkel, ha és amennyiben, pontosabban - az érdeklődőkkel - a 
járványügyi előírások betartása mellett, kitétellel. Ennyi. És akkor szerintem menjünk tovább ezen. 
 
Balogh Csaba: Forrásmegjelölés nem volt, hogy akkor technikailag ezt a következő alkalomra meg 
tudjam oldani. Úgyhogy határidőnek akkor igazából ezt az egészet nem fogom tudni garantálni, hogyha 
most már nem, de egyébként a megfogalmazásban nem látok. 
 
Fülöp Zoltán: A kérdésem az, hogy ehhez milyen forrás látszik szükségesnek. Ha a polgármester úr 
megjelöl egy összeget, akkor azt szerintem meg tudjuk szavazni. Egy reális összeget, ha meg tudja 
jelölni, akkor meg tudjuk szavazni. Polgármester úr azt mondta, hogy forrás kell. 
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Balogh Csaba: Hogyha szeretnénk biztosítani azt, hogy a lakosság fel tudjon szólalni az online 
közvetítésen keresztül, akkor például megfelelő hangosításra van szükség. Tudja a Képviselő-testület, 
hogy itt nehézségek vannak a hangosítással is. Jó lenne, ha gyakorlatilag látható lenne a képernyő 
azoknak is, akik egyébként olyan helyen ülnek, hogy érintettek, de egyébként nem ülhetnek olyan 
közelségbe, hogy láthassák azt. Tehát vannak ilyen apró technikai dolgok, amire ez a határozati javaslat 
nem ad választ. Én nyilván azt tudom csak mondani, hogy akkor most vagy adjanak nekem lehetőséget, 
hogy technikailag akkor plusz kiegészítő eszközökkel tudjam biztosítani a nyilvánosságot, ahogyan 
kérik, vagy pedig mondják meg, akkor igazából hogyan kellene ezt megoldani bárminemű technológiai 
fejlesztés nélkül? 
 
Fülöp Zoltán: Megmondom rendkívül szomorú vagyok. Rendkívül szomorú vagyok azért, mert most 
megint ugyanazt játsszuk, amit már több újratárgyalásos esetben is. Volt rá több nap, most már ugye 
ebben az esetben körülbelül tíz nap, amikor ezek az érvek mind nem hangzottak el. Polgármester úr a 
Fan Klubjának azt mondta, hogy én ki akarom zárni a lakosságot a testületi ülésről, ami persze nettó, 
nem igaz. A történet nem erről szól. A történet arról szól, hogy polgármester úr nem megoldást keres, 
hanem akadályt. Akadályt marha könnyű találni, megoldást mindig nehezebb. A megoldás az semmi 
mást nem kellene, mint hogyha nincs ötlete a polgármester úrnak a megoldásra, akkor kérdezzen. 
Nyilván tudunk megoldást kitalálni. Most itt egy perc alatt nem fogunk tudni megoldást kitalálni, de a 
Képviselő-testületnek nem is dolga. Főleg a testületi ülésnek nem dolga a megoldások megtalálása. A 
Képviselő-testületi ülés az döntéshozatali fórum. Dönthetünk arról, hogy kérjük a testületi ülés során a 
járványügyi előírások betartását. Ennyit szeretnék, hogy belekerüljön a határozatba, hogy a Képviselő-
testületi ülés során a járványügyi előírásokat tartsuk be. Ha polgármester úr úgy látja, hogy ehhez 
forrásbiztosítás szükséges, akkor jelölje meg azt a forrást, ami szerinte ehhez szükséges. Nyilván azt 
hiszem, hogy a Képviselő-testület különösebb fenntartás nélkül, ezt a forrást biztosítani fogja. Ha és 
amennyiben ez most még nem ismert, akkor természetesen - legalábbis én részemről - de remélem, hogy 
a többi képviselőtársam is nyitott arra, hogy ha kiderül a megvalósítás során, hogy ehhez valami forrás 
szükséges, akkor egy megfelelő előterjesztés alapján ezt a forrást biztosítsuk. De alapvetően abból nem 
kívánok engedni, hogy a Képviselő-testületi üléseken is tartsuk be a járványügyi előírásokat. 
 
Balogh Csaba: Rendben, Fülöp úr, akkor én arra szeretném megkérni, hogy kérem üljön egy kicsit 
távolabb tőlem, mert másfél méteres közelségemben van! És akkor most megkérem Lőrincz Lászlót is, 
hogy másfél méteres távolságot tartsa be! Hives Gábort is kérem, hogy a másfél méteres távolságot 
tartsa be! Mert hogyha azt kérjük, hogy tartsa be mindenki a távolságot, akkor önöknek is be kell tartani. 
Szerintem másfél méteres távolság az nincsen meg. Hát bocsánat, de hogyha azt mondják, hogy 
szeretnék betartani a másfél méteres távolságot, az egy dolog, hogy azt elvárják másoktól, és megint 
más az, hogy önök meg mit tartanak be. Pontosan, tehát egész végig úgy ültek, hogy nem tartották be a 
másfél méteres távolságot. 
 
Fülöp Zoltán: Kértük, hogy legyen erre mód. Egyenlőre nincs rá mód. 
 
Balogh Csaba: Mástól kérték, hogy önök ülhessenek másfél méter távolságban? 
 
Lőrincz László: Járványügyi előírások betartását többször is. 
 
Balogh Csaba: Csakhogy jól értem-e a szót: Tehát azt szerették volna, hogyha én mozgok errébb és csak 
azután lettek volna hajlandóak a másfél méteres távolságot betartani? 
 
Fülöp Zoltán: Azt szeretnénk, hogy legyen egy határozat. Legyen megvalósítva. Nem most, legyen egy 
határozat és a határozat legyen megvalósítva. Ennyi a kérés. 
 
Balogh Csaba: Ennek kapcsán volt kérés, hogy legyen konkrét határozati szöveg megfogalmazva. 
 
Fülöp Zoltán: Konkrét határozati szöveget megfogalmaztam. Többször. 
 
Balogh Csaba: Az, ami az előző testületi ülésen elhangzott, azt szánja a konkrét határozati szövegnek? 
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Fülöp Zoltán: Most a testületi ülésen több alkalommal megfogalmaztam. A konkrét határozati javaslatot 
módosításban. Mégpedig a következők szerint a résztvevők felsorolásánál kiegészítve: „vessző az 
érdeklődők, hozzátéve, hogy a járványügyi intézkedések szigorú betartása mellett pont.” Ennyi a 
módosító indítvány. 
 
Szilágyi László: Polgármester úr, nem akarásnak nyögés a vége. Tehát egyszerűen felháborító az, hogy 
ahogy hozzá áll, a lakosoknak az egészségét egyébként kezeli. Tehát pont egy ilyennel kapcsolatos, 
amikor ilyen helyzet van, akkor elkezd azzal szívózni, hogy ki 1,5 méterre, hogy ül. A lakosságnál 
egyébként ugyanez megy. A hivatal dolgozóinál, ugyanúgy nem tartható be egyébként. Próbáljunk 
megoldást találni. Mi pont azért nyújtottuk be az előterjesztést, hogy legyen erre megoldás. Kezdjünk el 
végre ilyen szempontból is gondoskodni a lakosságról. Az átláthatóság nyílt. Az online is egyébként 
megoldható, és ahogy a Fülöp Zoltán is elmondta, be tudja azt is fogadni, hogy valamilyen módon a 
hivatal dolgozza ki. Akár karszalaggal. Hallottam ezt is morbid példába. Akár karszalaggal, 
regisztrációval, hogy be tudjuk tartani azt a másfél méteres szabályt. Maszkviselést például. Bármi 
olyasmi, ami a későbbiekben szabályok keletkeznek. 
 
Hlavács Judit: Tisztelt Képviselő-testület. Én egy iskolában dolgozom egyébként. Mindenféle 
járványügyi szabály betartása. Másfél méter, maszk, stb. stb. Az én napi gyakorlatomból kiindulva egész 
egyszerűen nevetséges, hogy most erről vitatkozunk. Van ez a maszkviselés, meg másfél méter, amit 
csak épp akkor nem kell betartani, amikor a legfontosabb lenne mind a Kormány, mind az Oktatási 
Minisztérium, meg bárki szerint, meg akinek a feladata lenne, hogy azt betartsa. Azt gondolom, hogy itt 
most egy olyat kérünk számon, és vitatkozunk rajta, nem is tudom, mennyi ideje, amit ebben az 
országban gyakorlatilag sehol senki nem tart be, és nem azért nem, mert nem lenne racionális. Nem 
azért, mert nem lenne racionális, hanem egész egyszerűen betarthatatlan. Betarthatatlan az iskolákban, 
betarthatatlan, a tüdőszűrésen, betarthatatlan a buszon, betarthatatlan a vonaton, betarthatatlan a 
buszmegállóban, betarthatatlan a közértben, amikor sorban állunk. Ezt az egész dolgot, amiről itt most 
beszélünk, és amit Balogh Csabán kérünk számon. Azt gondolom, hogy egy kicsit nevetséges. Sajnos 
ebben a járványban sokkal komolyabb bajok is vannak, hogy hol tartható be, meg hol nem tartható be a 
másfél méteres távolság. Köszönöm. Egyébként meg nagyon könnyű lenne betartani a másfél méteres 
távolságot, ha feloszlatnánk a testületet. 
 
Andrejka Zombor: Nekem igazából ebben a témában két részben metszésrendileg közös halmazzal 
rendelkező szabály az, amit szempontként nézek. Ezért is nem feltétlenül a polgármester urat akarom 
gyengíteni, de mindenféleképpen el akarom kerülni, hogy egy következő koncepciós pernek az legyen 
az alapja, hogy egy hatályban lévő, egyébként nem vagy nehezen betartható szabálynak a nem betartása 
legyen itt az alap. Én azt gondolom, hogy igen, ha az van, hogy 1,5 méter és maszk használata a kötelező 
és hőmérőzés, akkor ezeket be kell tartani. A másik, ami viszont egy igen fontos, ez pedig a lakóknak a 
joga ahhoz, hogy részt vegyenek, és fel tudjanak szólalni a mindenkori testületi ülésen. Ezzel nem is 
lenne igazából baj, ha az előterjesztések nem az utolsó pillanatban kerülnének leadásra és módosításra. 
Ha meg tudnánk abban állapodni, hogy a mindenkori előterjesztések 3-4 munkanappal a testületi ülés 
előtt legyenek beadva, nyilvánosságra hozva. Tehát, hogy a lakók is megismerhessék és azok a lakók, 
vagy civil szervezetek, akik úgy érzik, hogy azzal az előterjesztéssel kapcsolatban mondanivalójuk van. 
Pro és kontra egyáltalán hozzászólnivalójuk. Egy praktikus javaslatot itt akkor. Be tudnának jelentkezni, 
hogy igen, ők a 13-as napirendi ponthoz hozzá szeretnének szólni. Leadják a nevüket, és így, ha a 
feltételeknek megfelelnek. Hőmérséklet, maszk és egyéb formai követelmények, akkor jelen tudnak 
lenni és ahhoz a témához felszólalni, amennyiben mondjuk itt a rendelkezésre álló terület nem engedi 
meg, hogy korlátlan számú lakos vegyen részt. Ez lenne az én javaslatom, hogy ilyen módon a kecske 
is jól lakna és a káposzta is megmaradna. És talán még akkora, mi is jobban tudnánk dolgozni, mert 
kidolgozott és előre megtervezett előterjesztések tudnának itt napirendre kerülni, és nem kéne órák óta 
azon vitatkozni, hogy most jogilag megfelelő vagy nem, és a lakosság is időben tudna értesülni a 
különböző napirendi pontokról. 
 
Balogh Csaba: Még csak egy technikai aggályt fölvetnék, aztán szavazza meg a testület igazából, amit 
gondol, de hogy a polgármesternek azért korlátozott lehetőségei vannak a rendnek a betartására. 
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Gyakorlatilag én ilyen helyzetben, hogyha itt azt látom, hogy 1,5 méter távolság nincs betartva, és erre 
kényszerít a Képviselő-testület, akkor én erre azzal tudok csak reagálni, hogy berekesztem például az 
ülést. Szünetet rendelek el vagy berekesztem az ülést. Tehát akkor ezek alapján azt szeretné kérni a 
Képviselő-testületet, hogyha valaki bejön és ketten bejönnek másfél méteres távolságon belül, akkor én 
ezzel a reakcióval várjam őket? 
 
Lőrincz László: Visszatérve a betartható, nem tartható be. Szerintem igyekezni kell megpróbálni 
betartani. Néha nehéz hússzal vagy ötvennel közlekedni olyan területen, ami mondjuk épphogy csak 
azért lakott, mert mondjuk a tábla úgy van kirakva, de próbálja az ember betartani. Illetve visszatérve 
itt a polgármester úr berekeszti, nem rekeszti be az ülést. Valamelyik nap az egyik boltnál, a boltoknál 
is, ameddig ez nem lett határozottan kiadva, addig hol bementek maszk nélkül, hol nem mentek be 
maszk nélkül. De onnantól kezdve, amikor ez szigorú büntetési tétel lett, én láttam vagy találkoztam 
olyannal, hogy kitessékelték a vásárlót, és azt mondták, hogy igenis, ha nem veszi föl a maszkot, akkor 
nem jöhet bevásárolni, mert ez a szabály jelen pillanatban. És úgy gondolom, hogy ez mindnyájunknak 
a felelőssége. Itt most nem akarok személyes példával előhozakodni, de a polgármester úr is ilyen 
helyzetben volt az elmúlt időszakban. Én úgy gondolom, hogy ez mindnyájunk felelőssége, hogy 
megőrizzük az egészségünket. Ha megpróbáljuk betartani Judit az iskolába, és nem lázadunk ellene, 
akkor lehet, hogy a most nemrégiben elhunyt tanár kollega élne még, mert lehet, hogy ott is hasonló volt 
a hozzáállás. Szerintem egy pedagógusnak a szabályok betartásában élen kell járni, és nem még az 
ellenkezőjét hangoztatni itt a nagy nyilvánosság előtt, de lelked rajta. Engem másképp tanítottak anno. 
Úgy, hogy igenis az iskolába is nehéz betartani. Sőt a túlzsúfolt iskolákba szinte lehetetlen betartani, de 
úgy gondolom, hogy törekedni kell arra, hogy tartsuk be, mert ott terjedhet leggyorsabban a vírus is. 
 
Szilágyi László: Az még lemaradt egyébként, hogy a polgármester úr és a Képviselő-testület kérheti a 
rendészetnek a különböző szerveit, hogyha az adott. Én azt gondolom, hogy de, mivel magyar törvény 
van egyébként erre vonatkoztatva, akkor a törvényeket be kell tartatni. A törvényeknek az egyik 
betartatásáért felelős, az pedig valamilyen rendészeti szerv. Ez legyen a rendőrség vagy a közterület 
felügyelet. 
 
Balogh Csaba: Egyeztettem erről a rendőrséggel, és mivel ez magánterület, és joga van a … 
 
Szilágyi László: A magánterület, az nem lehet, maximum közterület. Közintézmény. 
 
Balogh Csaba: Számít az, amit mondok igazából Szilágyi úr? 
 
Szilágyi László: Nem. 
 
Balogh Csaba: Köszönöm szépen. 
 
Hlavács Judit: A személyes megszólítottság okán szeretettel meghívom Lőrincz Lászlót az iskolába. 
Adok neki maszkot, hogy nézze meg, mennyire tudom másfél méterre elhelyezni a gyerekeket a 
tanteremben. Akkor utána, ha megnézte, nyugodtan a szememre hányhatja még egyszer, hogy miért nem 
tartatom be a járványügyi szabályokat az iskolában. Azt hittem, egyébként úgy tudtam, hogy Lőrincz 
László is dolgozott iskolában. Látott már iskolát belülről és emlékszik rá, hogy hogy néz ki egy ilyen. 
Persze a tornatermek kicsit nagyobbak, mint az osztálytermek, de ott meg más miatt nagyon nehéz 
elkerülni azt, hogy a gyerekek másfél méternél közelebbre kerüljenek egymástól. Nyilván lehetséges, 
azt gondolom, feltételezem, hogy Lőrincz László egyébként meg tudja oldani egy tornateremben. Abban 
a tanteremben, amiben én nap mint nap tanítok, egész egyszerűen lehetetlen másfél méterre elhelyezni 
a gyerekeket egymástól. Akkor lehetne ezt megtenni, ha kivinnénk az összes padot, az összes széket és 
az összes szekrényt és akkor a gyerekek állnának egymástól másfél méterre a teremben talán. De nem 
vagyok benne biztos, hogy úgy elférnének. De mondjuk meg lehetne próbálni. 
 
Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen, ügyrendi. Mielőtt kitárgyaljuk az egész ország összes különböző 
típusú intézményeinek a megoldási problémáját. Kérem, hogy zárjuk le a vitát és szavazzunk. 
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Balogh Csaba: Ügyrendi kérése volt Fülöp Zoltánnak. Más hozzászóló nincsen, aki még nem szólalt föl. 
Kötelességemnek érzem az ügy iránti szavazást, szavazásra bocsátani. Kérem szavazzon igennel, aki le 
szeretné zárni a vitát. 
 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal döntött a vita lezárása tárgyában. 
 
Balogh Csaba: Akkor kérem, az eredeti szöveget, ami elhangzott a legutóbbi testületi ülésen, kiegészítve 
azzal, hogy az érdeklődők, hozzátéve, hogy a járványügyi intézkedések szigorú betartása mellett. 
 
A Képviselő-testület 9 „igen” 1 „nem” és 1 „tartózkodik” szavazati arány mellett elfogadta az eredeti 
szöveget a kiegészítéssel.  
 

346/2020. (X. 12.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
ismételt tárgyalást követően úgy dönt, hogy a 337/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozatát 
hatályában fenntartja és annak 2. pontját az alábbiak szerint egészíti ki és módosítja: 
 

2. az ülések idején a teremben, a járványügyi intézkedések szigorú betartása mellett 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, továbbá az érdeklődőket. 
A felsoroltak a napirendi pont tárgyalása idejére jelenjenek meg az ülésteremben. 

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Balogh Csaba: Megadom az ügyrendi szót Szilágyi Lászlónak. 
 
Szilágyi László: Csak azért, mert ugye negyed kilenc van, és én azt gondolom, hogy egy napirendi 
módosító tekintetében szeretném előre vetetni a mobil jégpálya, illetve a Széchenyi Csárda Csónakház 
projekteket, hogy tudjunk erről még a mai napon döntést hozni. 
 
Balogh Csaba: Megadom az ügyrendi szót Pintér úrnak. 
 
dr. Pintér György: Ha sorrendet módosítunk, akkor a megszűnő közalkalmazotti státusszal is 
mindenképp most dönteni kell. Tehát az a javaslatom, hogy ezeket vegyük előre. 
 
Balogh Csaba: Én csak így föltenném a költői kérdést, hogy a napirendnek a sorrendje az nem pont arról 
szól, hogy a legfontosabb témák kerüljenek előre, és ne az ilyen kérdésekről húzódjon el az egész 
testületi ülés? Megadom a szót Szilágyi úrnak. 
 
Szilágyi László: Nem úgy volt betervezve, hogy fél kilenckor még erről fogunk a negyedik pontnál 
tartani. Még az lenne a kérésem szerintem, hogy pont azért, hogy gondoljuk át, hogy tartsunk egy tíz 
perc szünetet. Gondoljuk át, hogy mik azok a napirendi pontok, amik esetleg tényleg fontosak lennének, 
hogy a mai napon még döntés szülessen, és akkor úgy szavazzunk majd a szünet után a módosított 
sorrendről. 
 
Hlavács Judit: Szerintem, ha elkezdünk most beszélni, hogy melyik napirendi pont milyen sorrendben 
legyen, akkor sose megyünk haza. Egyetlen napirendi pont nem kerül már szavazásra, mert arról fogunk 
vitatkozni a következő másfél órában, hogy melyik a legfontosabb. Úgyhogy én szerintem menjünk 
tovább ebben a sorrendben, ha már így csináltuk. Talán értelmes dolgokról kevesebbet fogunk 
vitatkozni. 
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Balogh Csaba: Napirend-módosítás, testületi ülés során az ügyrendi javaslatok között. Fel van-e 
jogosítva erre a Képviselő-testület, hogy arról szavazzunk? 
 
dr. Szinay József: Bármikor, ha erre javaslatot tesz. 
 
Balogh Csaba: Akkor tehát először Szilágyi úr tette a javaslatot, utána Pintér úr, akkor azt kell, hogy 
kérdezzem Szilágyi úrtól. 
 
Szilágyi László: A szünetet visszavonom.  
 
Balogh Csaba: A szünetet, de a napirendi módosítást? 
 
Szilágyi László: Szerintem kellene. 
 
Balogh Csaba: És befogadja Pintér úrnak is a javaslatát, ami a közalkalmazott.  
 
Szilágyi László: Természetesen. 
 
Balogh Csaba: Tehát akkor az az összesített kérése, hogy hamarabb legyen a közalkalmazottak 
tekintetében?  
 
Szilágyi László: Legyen akkor utána jöhet akkor a sorrend a jégpálya és a csárda. 
 
Balogh Csaba: De még köztük van más. Tehát következő legyen.  
 
Szilágyi László: Ami sürgősséggel érkezett a polgármester úrhoz. 
 
Balogh Csaba: Közalkalmazottak, ami most 21. napirendi pontként szerepelne. Az legyen a 6-os. 7-es 
legyen akkor a jégpálya, ami most 17-es lett volna. És utána a Széchenyi Csárda, ami meg 16-os lett 
volna. Igaz? 
 
Szilágyi László: Így van és akkor utána meg folytatnánk. 
 
Balogh Csaba: Így ez most 11. lenne, de akkor, az már a múlté.  
 
Szilágyi László: Kecskés Krisztina is itt van. 
 
Balogh Csaba: Tehát a hulladékgazdálkodást, azt előre tudjuk venni, akkor, ha sorrendet követünk 
kilencesnek, vagy még korábbra, hogyha a három felsorolt között van. 
 
Hlavács Judit: A szolgáltatótól is vannak itt, csak kint ülnek. 
 
Szilágyi László: Inkább visszavonnám akkor. 
 
Balogh Csaba: Pintér urat kérdezem, hogy módosítását fönntartja-e ennek ellenére? 
 
dr. Pintér György: Visszavontam 
 
6) Településrendezési terv 3. számú módosítási eljárásának lezárása 

Előterjesztő: Aba Lehel főépítész, Nagy Éva Főépítészi iroda osztályvezető 
 
Balogh Csaba: Akkor 6-os napirendi pont településrendezési terv hármas számú módosítási eljárásának 
lezárása, előterjeszti Aba Lehel főépítész. 
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Aba Lehel: Igyekszem nagyon gyors lenni. A településrendezési eszközök, azaz a helyi építési 
szabályzat és a településszerkezeti tervnek az úgynevezett harmadik számú módosítása ért el a végső 
stádiumban, azaz az elfogadás szakaszában. Ez volt az a tárgyalásos eljárás keretében elindított 
szabályozás, módosítási folyamat, amelyik eredetileg öt pontból állt. Végeredményben négy pontot 
tartalmazott. Az első számú terület volt a 24 tantermes iskola fejlesztése, a második az oázis lakóparkban 
egy átkötő út kiszabályozása. A harmadik az úgynevezett 50-es tábla, Gksz módosítása, ami lekerült a 
tárgyalandó témák közül. A négyes számú volt az alsógödi csónakház és a csárda területének bizonyos 
átszabályozása az újjáépítés érdekében és az ötödik pedig a Rákóczi úti sportpályának a lehetséges 
fejlesztése, műfüves pályával való kialakítása. Ennek tekintetében a szabályozás módosítása. 
Partnerségi egyeztetési folyamat lezajlott. A végső szakmai véleményezési anyagot a településtervező 
elkészítette, az állami főépítészi záró szakvélemény elkészült. Tulajdonképpen érdemi észrevétel nem 
merült fel a tervezettel kapcsolatban. Formai megjelenésbeli kitételeket javasolta az állami főépítész. 
Ennek megfelelően elkészült a szerkezeti terv módosító határozata, majdan pedig maga a hegyi építési 
szabályzat rendeletének a módosítása. És ebben a sorrendben kellene erről szavazni, tehát először a 
szerkezeti terv határozatát fogadná el a Képviselő-testület, és utána pedig a rendelet elfogadásáról 
kérnénk a szavazást. 
 
Szilágyi László képviselő elhagyta az Üléstermet. 
 
Balogh Csaba: Van-e a képviselőknek kérdése, aggálya ennek kapcsán? Akkor kérem szépen, hogy 
szavazzunk. Első határozati javaslat, ami az egyes melléklet szerinti módosítást tartalmazza. 
Tszt módosítást tartalmazza. Kérem a képviselőket, hogy ha egyetértenek ezzel, akkor szavazzanak 
igennel. 
 
A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal elfogadta a Szerkezeti Terv módosítására 
vonatkozó határozati javaslat 1. pontját. 
 
Balogh Csaba: Kettő távol van, bocsánat, nem tűnt fel. Szilágyi László nincsen benn a teremben. 
Megállapítja a második határozati javaslat az a kiemelt térségeinek településrendezési tervéről szóló 
törvény melléklete szerinti települési térség területén történik. Tervezett módosítás helyszínét a 
Képviselő-testület fogadja el most. 
 
A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal elfogadta a Szerkezeti Terv módosítására 
vonatkozó határozati javaslat 2. pontját  
 
Balogh Csaba: Hármas határozat a négyes számú melléklet elfogadásáról szól. A település tervezeti 
mérlegéről. 
 
A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal elfogadta a Szerkezeti Terv módosítására 
vonatkozó határozati javaslat 3. pontját 
 
Szilágyi László képviselő visszaérkezett az Ülésterembe. 
 
Balogh Csaba: Szilágyi úr, nem tudom, hallotta-e pont, hogy miről szavazunk? A hármas számú 
településrendezési módosítás eljárásának a lezárásáról. Az első kettő határozatot elfogadta a Képviselő-
testület. Azon belül a 3-as számú határozatról lesz most döntés, ami nem, bocsánat már a négyesről. 
Elfogadja a Göd város településszerkezeti tervére vonatkozóan az ÖTM rendelet szerint számított és 
tovább vihető biológiai aktivitás, kis aktivitás értéket. Ügyrendi szót megadom Hlavács Juditnak.  
 
Hlavács Judit: Javaslatokról lehet egybe szavazni. Vagy nem? Most már csak egy van. Most már 
mindegy, jó. 
 
Balogh Csaba: Az utolsó kettőt akkor egyben megszavazhatjuk? Köszönöm szépen. Kérem, hogy 
szavazzanak most. 
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A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal elfogadta a Szerkezeti Terv módosítására 
vonatkozó határozati javaslat 4. és 5. pontját  
 
A Képviselő-testület a fenti szavazatok arányában az alábbi döntést hozta: 
 

347/2020. (X. 12.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
az előterjesztést megtárgyalta, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
LXXVIII. tv. 6.§ (1) bekezdése és 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján, valamint Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület 
1. Göd Város 206/2019. (X. 9.) Önk. határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervét az 1. 

melléklet szerint módosítja (rajzszám: Településszerkezeti Terv – TSZT-M3/2020) és az alábbi 
területfelhasználás változást fogadja el: 

 különleges sportterület területfelhasználás módosítása kertvárosias lakóterület 
besorolásra (Érintett földrészlet: 4846 hrsz. terület egy része, 0,008 ha) 

 
2. megállapítja, hogy a tervezett módosítás a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló CXXXIX. törvény 2. és 7. melléklete szerint települési térség 
területén történik; 

 
3. a hatályos Településszerkezeti Terv Leírás 4. számú mellékletét „A település területi mérlegét” 

a 2. melléklet szerint módosítja; 
 
4. elfogadja Göd Város Településszerkezeti Tervére vonatkozóan a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 

szerint számított és továbbvihető +6,268009 biológiai aktivitásértéket; 
 

5. úgy dönt, hogy a településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során az 1. 
pontban megállapított módosított Településszerkezeti Terv (1. melléklet) a kihirdetését követő 
napon lép hatályba. 
 

Felelős: polgármester, jegyző 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

1.  melléklet a 347/2020. (X. 12.) Ök. határozathoz: 
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2. melléklet a 347/2020. (X. 12.) Ök. határozathoz: 
A település területi mérlege 
 

Közigazgatási terület 2420,52 ha 
Területfelhasználási egység Terület nagyság 

jelenleg (ha) 
Terület nagyság 
tervben javasolt 

(ha) 

Változás 
(ha) 

Beépítésre szánt területek 969,38 969,38 - 
Kisvárosias lakóterület 6,32 6,32 - 
Kertvárosias lakóterület 472,48 472,488 +0,008 
Falusias lakóterület 76,50 76,50 - 
Településközpont vegyes terület 62,04 62,04 - 
Intézmény terület 16,45 16,45 - 
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
terület 

106,30 106,30 - 

Ipari gazdasági terület 117,18 117,18 - 
Üdülőházas üdülőterület 13,97 13,97 - 
Hétvégi házas üdülőterület 0,43 0,43 - 
Különleges strand 4,80 4,80 - 
Különleges temető 5,91 5,91 - 
Különleges sport 7,79 7,782 -0,008 
Különleges sport-rekreációs 57,30 57,30 - 
Különleges katasztrófavédelmi 0,79 0,79 - 
Különleges oktatási intézmények 8,66 8,66 - 
Különleges egészségügyi intézmények 6,48 6,48 - 
Különleges növénykert 5,57 5,57 - 
Különleges szállás 0,41 0,41 - 
Beépítésre nem szánt területek 1451,14 1451,14 - 
Zöldterület 38,33 38,33 - 
Védelmi erdőterület 440,15 440,15 - 
Gazdasági erdőterület 4,80 4,80 - 
Általános mezőgazdasági terület 461,63 461,63 - 
Kertes mezőgazdasági terület 29,45 29,45 - 
Vízgazdálkodási terület 163,49 163,49 - 
Természetközeli terület 2,33 2,33 - 
Különleges bányaterület 62,56 62,56 - 
Különleges burkolt közterület 0,69 0,69 - 
Különleges zöldterület 0,14 0,14 - 
Kötöttpályás közlekedési terület 20,51 20,51 - 
Közúti közlekedési terület  227,06 227,06 - 

 
 
Balogh Csaba: Akkor a hármas mellékletben megfogalmazott rendeletet kérem a Képviselő-testületet, 
hogy fogadja el. 
 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
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Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2020. (…) önkormányzati rendelete 

Göd Város helyi építési szabályzatáról szóló 24/2016. (XII. 9.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró államigazgatási szervek, érintett területi és települési önkormányzatok, valamint Göd 
Város Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 23/2017. (VIII. 1.) 
önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatáról szóló 24/2016. (XII. 
9.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) a következő 96/B. §-sal egészül ki: 
„96/B. § (1) A Ko‐5 építési övezetben elhelyezhető: 

a) iskola  
b)  sportcsarnok  
c)  uszoda  
d)  egyéb sportlétesítmény.” 

 
2. § 

 
A Rendelet 1. mellékletének SZT 5.M tervlapja a 4846, 4847/1-2 és 4848 helyrajzi számú területekre 
vonatkozóan a rendelet 1. melléklete SZT 5.M/3 tervlap szerint módosul. 
 

3. § 
 
A Rendelet 1. mellékletének SZT 8.M tervlapja a 018/5-7, 018/51, 018/55-57 és 4848 helyrajzi számú 
területekre vonatkozóan a rendelet 2. melléklet SZT 8.M/3 tervlap szerint módosul. 
 

4. § 
 
A Rendelet 1. mellékletének SZT 11.M tervlapja a 6801/280 helyrajzi számú területre vonatkozóan a 
rendelet 3. melléklete SZT 11.M/3 tervlap szerint módosul. 
 

5. § 
 
A Rendelet 1. mellékletének Jelmagyarázata a rendelet 4. melléklete szerint kiegészül.  
 

6. § 
 
A Rendelet 2. melléklete Összefoglaló az egyes építési övezetekre, övezetekre vonatkozó építési 
szabályokról 1.8. Különleges területek táblázata a rendelet 5. melléklete szerint kiegészül.  
 

7. § 
 
Hatályát veszti a 93. § (2) bekezdésben az „oktatási és oktatást segítő” szövegrész. 
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8. § 
 
E rendelet a kihirdetésének napját 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 
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1. melléklet a 40/2020. (...) önkormányzati rendelethez: SZT 5.M/3 tervlap 
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2. melléklet a 40/2020. (...) önkormányzati rendelethez: SZT 8.M/3 tervlap 
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3. melléklet a 40/2020. (...) önkormányzati rendelethez: SZT 11.M/3 tervlap 

 

 



1417 

 

4. melléklet a 40/2020. (...) önkormányzati rendelethez:  
Jelmagyarázat kiegészítése 

 
 

JELMAGYARÁZAT KIEGÉSZÍTŐ ELEME 

 
 

 

5. melléklet a 40/2020. (...) önkormányzati rendelethez:  
Összefoglaló az egyes építési övezetekre, övezetekre vonatkozó építési szabályokról 

1.8 Különleges területek táblázat kiegészítése 
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19 Ko-5 SZ 4000 - - 40 1,2 - 30* 12,0 
20 Ksp-3 SZ 10000 - - 20 0,3 - 30* 9,0 

* OTÉK alóli felmentés alapján 
 
 

 
7) Ingatlan-értékbecslés és hatástanulmány megrendelése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
 
Balogh Csaba: Következő napirendi pont az ingatlan értékbecslés és hatástanulmány megrendelése. 
Előterjesztem ezt jómagam. Bizottság előtt tárgyaltuk is, gyakorlatilag kettő része van ennek az 
előterjesztési javaslatnak. Az egyik, az kettő Göd önkormányzat tulajdonában lévő ingatlannak az 
értékbecslése igazságügyi szakértő által, hogy láthassuk azt, hogy milyen értéke van jelenleg, milyen 
változáson mehetett keresztül és pontos _értékünk legyen róla. Ez adhat felhatalmazást és lehetőséget 
arra, hogy a jövőben hogyan kezeljük ezt a két ingatlant. Illetve van egy 15 db ingatlant magába foglaló 
hatástanulmány megrendelése. Ami pedig kifejezetten a Samsungnak a kihatását hivatott vizsgálni. A 
Bizottsági ülésen volt egy módosítási javaslat, miszerint nem a megépülése, hanem az újraindulása és 
bővítése óta milyen mértékben befolyásolta azoknak az ingatlanoknak az értékét. Ez alapján, ha lesz egy 
ilyen megközelítő számunk, egy ilyen értékbecslésünk, akkor az alapján tudjuk majd továbbiakban 
meghatározni, hogy szeretnénk-e ezt tovább vinni a város további pontjaira. Ott is megállapításra 
kerüljön, hogy milyen kihatása van az iparnak ilyen jellegű bővülésének. És ha viszont azt látjuk, hogy 
mégsem érdemes további ingatlanokat bevonni, akkor pedig itt megálljt tud rendelni a Képviselő-
testületet. Ez egy ilyen első lépés lehetne. Én azt gondolom, hogy ennyivel tartozunk a lakosoknak. De 
a Képviselő-testület döntése szükséges az előterjesztésben megfogalmazott összegek miatt, mert átlépik 
a 200.000 Ft-os határt. 
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Fülöp Zoltán: Ezzel az előterjesztéssel nekem alapvető problémáim vannak. Több is. Egyrészt két 
teljesen össze nem tartozó dolog van az előterjesztésben. Az egyik az egy nem tudom milyen célból, de 
meglévő ingatlanjainknak a felbecsültetése. Ezt így nem tudom, hogy milyen okból. Itt nem látom leírva 
az előterjesztésben, hogy miért kéne nekünk ezt felbecsültetni. A másik része az előterjesztésnek az egy 
csomag, ami egy teljesen ködös pertársasággal van összefüggésben. Ami pertársaságról senki nem tud 
semmit. Tehát én azt gondolom, hogy ez az előterjesztés így önmagában számomra teljesen érthetetlen 
és értékelhetetlen. Ha erre a két kérdésre választ tartalmazna az előterjesztés, akkor nyilván érdemben 
tudnánk vele foglalkozni. És még mielőtt polgármester úr elkezdené megmagyarázni. Annyit 
hozzátennék, hogy ha a pertársaságról gondolkodunk. Mint ahogy már többször elhangzott ebben a 
teremben, hogy pertársaság, csak soha nem lett megmondva, hogy az micsoda. Nem lett megmondva, 
hogy az önkormányzat szervez pertársaságot vagy nem szervez pertársaságot. Milyen költségei vannak 
egy ilyen pertársaságnak? Mire való? Mit akarunk csinálni? Mire akarjuk használni. Tehát azt 
gondolom, hogy akár az sem ördögtől való, hogy legyen pertársaság, de akkor először döntsünk arról, 
mint testület, hogy pertársaság szervezését indítjuk, a pertársasággal járó összes macerát és költséget 
felvállaljuk. Majd utána nyilván lehet szakértői véleményt rendelni a pertársasághoz, de míg el nem 
indítjuk a pertársaságot, addig mire rendelünk szakértői véleményt. Úgyhogy én javasolnám az 
előterjesztésnek az ezirányú átdolgozását és újra visszahozását. 
 
Balogh Csaba: Csak a tisztázás kedvéért kérdezem, hogy tudjam, hogy pontosan hogyan tudok 
megfelelni Fülöp úrnak. Mert azt kérdezi, hogy mi a pertársaság? Azt is kérdezi, hogy milyen költségei 
vannak a pertársaságnak? Egyébként meg úgy gondolja, hogy az, hogy milyen költségekkel fog járni, 
azt csak azután fogalmazzuk meg, akkor terjesszem be, hogyha már egyébként a pertársaság létrejött? 
Itt én ambivalenciát érzek. Mondja meg, hogy milyen sorrendben szeretné ezt látni? Mert én a 
pertársaságról szívesen tudnék beszélni. Alapvetően én azt látom, hogy direkt ezért nem is 
pertársaságként mutattam be azt a 15 ingatlan tulajdonost, mert nem tudott létrejönni a pertársaság 
azután, hogy a Képviselő-testület indoklás nélkül megszüntette azt a szerződést azzal az ügyvéddel, aki 
egyébként arra hivatott lett volna, hogy bemutassa azt, hogy hogyan tudna a pertársaság igazából 
megalakulni és érdemben indulni közösen azért, hogy az érdekeinket tudja érvényesíteni. Megadom a 
szót Fülöp úrnak. 
 
Fülöp Zoltán: Igazából úgy érzem, hogy itt kicsit sántít polgármester úr érvelése. Részben mert önmaga 
elmondta, hogy mi lenne a helyes eljárás. Tehát az a helyes eljárás, hogy valaki megmutatja a Képviselő-
testületnek, hogy milyen pertársaságot. Tehát milyen célra, kik vehetnek benne részt, milyen típusú 
segítséget ad az önkormányzat ennek a pertársaságnak? Adott esetben milyen kötelezettségeket vállal, 
milyen keretet vállal a pertársaságnak nyújtott képviseletre. Ő a pertársaság szervezője vagy a 
pertársaság támogatója. Vállal-e felelősséget a pertársaságba belépők számára. Akár sikeresség, vagy 
költségvállalás vagy bármi tekintetében. Ha és amennyiben a pertársaság sikeres, akkor a részvétel 
fejében vár-e visszatérítést? A pertársaságnak vannak nagyon komoly szabályai. Azt gondolom, hogyha 
pertársaságot akarunk, tehát bármilyen pertársasággal kapcsolatos dolgot csinálunk, akkor először a 
pertársaság szabályait kell lefektetni és a pertársaságot, ha eldöntöttük, akkor lehet hozzá szakértőt 
rendelni. Itt az előterjesztésben szerepel a pertársaság. Azt mondja, ezen ingatlan tulajdonosok közül 
15-en pertársaságba jelentkeztek. Ez most azt jelenti vajon, hogy ez a pertársaság tőlünk függetlenül 
létezik és a pertársaságot mi megtámogatjuk 400 ezer forint plusz áfával, és később még mivel fogjuk 
megtámogatni? Vagy ez a pertársaság még nem létezik, ahogy polgármester úr mondta, csak 
gondolkodik valaki azon, hogy ezt elkezdjük. Ezeket le kell írni az előterjesztésben, és nagyon kérném, 
hogy ezt ne most kezdjük el bemondani, hanem írjuk le, hogy mi ez, és utána tudunk róla dönteni. 
 
Balogh Csaba: Felírtam a kérdéseket, ezekre igyekszem majd a következő alkalommal választ adni. 
Szilágyi Lászlónak megadom a szót. 
 
Szilágyi László: A mai napon a Pénzügyi Bizottság ezt a napirendi pontot egyébként tárgyalta, és ketté 
kellett pontot szednünk egyébként, és az első tekintetében, ha jól emlékszem, akkor nem hoztunk 
határozatot. Nem szavaztuk meg inkább. És a második tekintetében tudtuk azt mondani, hogy 
tárgyalásra. Nekem személyesen voltak az aggályaim, hogy egyébként részben a polgármester 
megmagyarázta, hogy miért van az, hogy kettő ingatlan 320.000 forint plusz áfába kerül. Miközben 15 
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ingatlan 400 ezer forint plusz áfába, azt majd kérem, hogy a polgármester úr majd a nézőknek is 
tájékoztatást adjon ezzel kapcsolatosan. Én jeleztem egyébként, hogy az első határozati javaslat 
tekintetében, én azért nem tudom elfogadni, mert ezzel az erővel az összes ingatlanunkra készíthetnénk 
egy ilyen szakvéleményt, hogy milyen állapotban áll. És pont a Zrínyi utca tekintetében tudom azt, hogy 
az adott ingatlannak a tetőcserepei elég rendesen, jó pár lepotyogott. Valószínűleg a belső épületrész a 
sok eső miatt biztos, hogy beázott. Az az ingatlan már lakhatásra eléggé erősen nem javasolt. Így a 
szakvélemény biztos, hogy nem az egy évvel ezelőtti állapotot fogja megállapítani. Hanem a jelenlegi 
forgalmi értéket lehet, hogy akár majdnem nullára fogja értékelni, mert élhetetlen. Illetve a második 
határozati javaslatnál én azt mondtam, hogy én egy olyat tudnék elfogadni, hogyha pont, hogy készült 
volna egy az elején. Azt nem értem, hogy miért a bócsaiak tekintetébe került csak ez az ingatlan 
felbecslés. Mert ugyanúgy én azt gondolom, hogy az oázis lakópark környékén élők, vagy a nemeskéri 
környéken élőket ugyanúgy be kellene vonni ebbe a történetbe. És én azt javasoltam, hogy ha lett volna 
elegendő idő az előterjesztést végigfuttatni, hogy egy valamilyen szakértő mondja meg azt, hogy a 
nemeskéri erdőig vonatkoztatva van a Samsungnak hatása. Utána az ő javaslata helyrajzi számok alapján 
készülhetett volna szakvélemény. Majd az én személyes kérésem az lesz, hogy ne egybe szavazzunk 
erre a két határozatra, hanem külön. 
 
Hlavács Judit: Igen, én azt gondolom, hogy az, amiért eredetileg hozzá akartam szólni, az a második 
része. Azt gondolom, hogy egy ilyen értékbecslés vagy értékváltozásról készült szakértői vélemény, az 
megalapozhatja azt, hogy egyáltalán kell-e pertársaság, vagy nem. Mert ha például most ad abszurdum, 
de ilyen is előfordulhat, hogy azt mondja az ingatlan értékbecslő, hogy ennek a bócsai telepnek az ára, 
pont, hogy fölment attól, hogy itt van a Samsung. Mert akkor itt eddig semmit nem lehetett volna vele 
kezdeni, de most remek üzleti lehetőségek nyíltak. Akkor semmi keresnivalónk nincs se pertársaságban, 
se, bármilyen peren kívüli megegyezésben. És pont, hogy jó kérdés az, amit Szilágyi képviselőtársam 
feszeget, hogy vajon a város mely részén milyen hatása volt az ingatlanárakra a Samsungnak? 
Fölmentek vagy lementek? Szerintem ez függetlenül attól, hogy pertársaság pro vagy kontra, ez egy 
kérdés. Az első részhez, a Zrínyi utcai lakásokhoz nem akartam hozzászólni, de most, hogy erről 
értesültem, hogy ugye a cserepek hiányoznak, beázik, akár nullát ér. Ezek után pláne azt mondanám, 
hogy szükség lenne egy igazságügyi szakértőre, aki megmondja, hogy most akkor az elmúlt egy évben 
képesek voltunk mi a gödi önkormányzat egy 30 akárhány milliós vagy negyven milliós ingatlant 0-ra 
levinni? És ha igen, akkor mégis ki a felelős azért, hogy eleve úgy lett megvásárolva bocsánat, amivel 
ott nagyon bólogat Markó úr. Eleve úgy lett megvásárolva az az ingatlan, hogy semmiféle meghatározás 
nem történt, hogy mi legyen vele. Meg lett vásárolva az ingatlan, majd mindannyian mulasztásban 
voltunk abban, hogy semmiféle koncepciót nem határoztunk meg. Semmiféle gazdáját nem jelöltük ki 
ennek az ingatlannak, hogy kinek kéne karbantartani és mit csinálnia vele? Érdekelne az, hogy aki tud 
róla, hogy hiányoznak a cserepek, az miért nem cselekszik bármilyen módon, hogy felhívja a figyelmet 
arra. Nem jelentkezni kell most itt nekem, hanem csinálni valamit bármilyen módon annak, akinek 
tudomására jut egy ilyen dolog. 
 
dr. Pintér György: Nézd, elhangzottak dolgok, de igazából ez volt az a napirendi pont, egy kicsit féltem 
a többi mai napirendi pontot, ami a leghosszabban volt tárgyalva a Bizottsági ülésen. Elment egy óra 
erre. Pont azért, mert felvetődtek itt is, hogy igazából mi a célja ezeknek a történeteknek. Nem volt 
egyértelmű, ugyanígy itt a Hernád köztől a folyó utcákon keresztül az összes többi terület felmerült, 
úgyhogy egy első lépésként ezt lehet tesztelni, de az egyes napirendi pont elfogadásnak én sem látom 
értelmét egyébként, mert Judit az összes saját ingatlanra meg kéne határozni. Ha lenne valami előzetes 
koncepciónk, hogy utána miért is határozzuk meg, hogy ki akarjuk adni, vagy nem akarjuk kiadni, de 
addig ez csak pénzkidobás egyszerűen szerintem. 
 
Balogh Csaba: Én azért hozzátenném, hogy a lakáskoncepcióhoz is ugye tudom, hogy újra kell dolgozni, 
és fogjuk majd a Bizottsággal is tárgyalni annak a részleteit. Az is jól jönne igazából egy értékbecslés 
arra, hogy azok az ingatlanok most tényleg milyen értéket képviselnek. A Képviselő-testületnek tudjuk 
javasolni, hogy eladásra javasoljuk, felújításra javasoljuk, kiadásra javasoljuk. Ehhez szerintem ez 
segítség lenne és annyira nem egy nagyon vészes összeg ahhoz képest, hogy egyébként szakértőre 
milyen összegeket fizetett már a Képviselő-testület az utóbbi hónapokban. Megadom a szót Szilágyi 
úrnak. 



1420 

 

 
Szilágyi László: Szerintem ahhoz nem kell igazságügyi szakértő, hogy megállapítsa, hogy egy 
ingatlannak mennyi az értéke, és azt én kinek akarom kiadni. Ezt nem, szerintem nem egy igazságügyi 
szakértő. Az igazságügyi szakértő maximum akkor méri föl, mint egy értékbecslés az adott ingatlant. 
Nekünk az a szándékunk, el akarnánk adni az ingatlant, de én úgy tudom, hogy a Képviselő-testületnek 
nincs ilyen szándéka, hogy jelenleg az ingatlanvagyontól meg kellene válni. 
 
Balogh Csaba: Honnan tudod, hogy milyen szándéka van? De hogy miből feltételezed, hogy te tudod, 
hogy mire gondol? 
 
Szilágyi László: Miért készítünk egy igazságügyi szakértőit, ami megállapítja, hogy mennyi a forgalmi 
értéke az ingatlannak? Ebből nekem az következik le, hogy el akarja, szándékozni adni az önkormányzat 
az ingatlanját, az ingatlanvagyont. Mert akkor készítünk értékbecslést, hogyha valamit meg kívánunk 
vásárolni, vagy elkívánunk valamit adni. Az, hogy milyen állapotban, azt nem igazságügyi szakértőnek 
kell, hanem egy vállalkozó kimegy és felméri azt, hogy ötmillió forintból tudja megoldani mondjuk a 
cserép pótlását és vizes problémáit. Viszont szeretném jelezni, hogy én is szóltam, és a szomszéd írásban 
is egyébként feltette és jelezte a hivatal számára fényképekkel alátámasztva, hogy a tetőcserép leesett. 
Sőt többször fel is szólította egyébként a hivatalt, hogy például a fű az magasan nő az adott telken és le 
kellene vágni, mert önkormányzati tulajdonban van. A polgármester úr jelezte egyébként a 
lakáskoncepciót, tehát abszolút idevág az, hogy ha lesz egy lakáskoncepció, akkor lehet a későbbiekben 
gondolkozni. Viszont én, ha jól emlékszem, akkor ezek az ingatlanok már a korábbi, szeptemberi, 
valamelyik testületi ülésen egyébként, mint szükséglakás, havaria lakásként besorolásra kerültek. Ezt a 
Bizottság, én úgy emlékszek, hogy javaslatára a Kármán Gábor által született is ilyen rendelet vagy 
határozat. 
 
Balogh Csaba: Igen, de ugye ma beszéltünk a Lenkei úrral is, hogy már kérés volt az, hogy azok a 
havaria lakások közül legyen inkább szolgálati lakásnak kijelölve, hogyha van rá egy mód. Úgyhogy én 
ezért mondom, hogy szerintem igazából a Képviselő-testületnek is ez lesz az igénye. Előbb vagy utóbb, 
hogy egy értékbecslés készüljön erről. Mert hogyha ki szeretnénk adni az ingatlant a koncepció alapján 
is, szükséges lenne egy értékbecslés. De akkor, hogyha azt a képviselőtestület nem érzi késznek, hogy 
már most megrendelje, akkor nemes egyszerűséggel szavazzunk külön. Csak haladjunk azért, hogy 
legalább a többi napirendhez eljussunk. Én értem azt, hogy ezt most a Képviselő-testület nem tudja 
támogatni. 
 
Markó József: Polgármester utolsó szavaival meggyőzött. Visszavonom a jelentkezést. 
 
Lőrincz László: Nagyon gyorsan, tényleg: A Judit felvetésére ugye, hogy az ingatlanok felmentek, 
lementek. Igen, hogyha valami szolgáltatást akarok, mondjuk egy éjjel-nappalit nyitni, vagy egy 
kocsmát, valószínűleg a Samsung környékén értékes a telek. A lakóingatlan az megint más kérdés, 
illetve a környéken. A másik felvetés, ha ki akarok adni egy ingatlant. Nem tudom, én még nem adtam 
ki lakást, de előtte értékbecslést, aki ismerősöm ad ki, nem csináltatott. Szerintem, ha piaci alapon adja 
ki az ember, akkor piaci alapon, amit tud érte kérni, annyit el fogok kérni ott a környéken. Ha meg 
szolgálatinak adjuk ki, akkor megint magáért beszél. Munkaerőt próbálunk toborozni az önkormányzati 
intézményekbe. Nagy valószínűséggel örülni fog az illető, aki megkapja. Úgyhogy csak ez a két rövid 
észrevétel. 
 
Balogh Csaba: Szavazásra bocsátom. Csak megjegyzésnek hadd mondjam, hogy Lőrinc urat kérem 
szépen, hogy mielőtt bejönne a következő alkalomra a lakáskoncepció és mielőtt le akarná szavazni, 
vagy bármilyen döntést hoz róla, legalább olvassa el, hogy mit tartalmaz. Akkor külön szavaztatom meg 
kérésre. Az első döntés az kifejezetten az értékbecslésről szól. A két ingatlan értékbecsléséről. Arról 
kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzon igennel, amennyiben szeretné azt megrendelni és nemmel 
akkor, hogyha azt nem kívánja megrendelni. 
 
A Képviselő-testület 3 „igen”, 4 „nem” és 4 „tartózkodik” szavazati arány mellett úgy dönt, hogy nem 
rendel meg ingatlanforgalmi igazságügyi szakértői véleményt. 
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Balogh Csaba: Következő határozati javaslat ebben a napirendben. A hatástanulmánynak a 
megrendelése. Kérem a Képviselő-testületet, hogy igennel szavazzon, hogyha meg kívánja rendelni és 
nemmel, akkor hogyha nem. 
 
A Képviselő-testület 4 „igen” 1 „nem” és 6 „tartózkodik” szavazati arány mellett úgy dönt, hogy nem 
rendel meg hatástanulmány elkészítését. 
 
A Képviselő-testület a fenti szavazati arányok mellett az alábbi döntést hozta: 
 

348/2020. (X. 12.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem fogadja el: 
 

Határozati javaslat 
…/2020. (…) Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy Ju-RE Office Mérnöki Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaságtól megrendeli az alábbiakat: 
 
1. A Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály nyilvántartásába Göd belterület 6447/1 hrsz. 

alatt felvett, természetben 2131 Göd, Zrínyi utca 24. szám alatti, „Kivett lakóház, udvar” 
megjelölésű, 803 m2 területű és a Göd belterület 6447/2 hrsz. alatt felvett, természetben 2131 Göd 
Zrínyi utca 24A. szám alatti, „Kivett lakóház, udvar” megjelölésű, 801 n2 területű ingatlanokról 
szóló ingatlanforgalmi igazságügyi szakértői vélemény egy anyagban történő elkészítését 320.000 
Ft + Áfa összegért. 
 

2. Hatástanulmány egy anyagban történő elkészítését 400.000 Ft + Áfa összegért, arról, hogy 
mennyire és hogyan befolyásolta a Samsung SDI Magyarország Zrt. (Cím: 2132 Göd, Ipartelep 
hrsz. 6980) felépítése és bővítése az 1. sz. mellékletben található 15 db ingatlan piaci értékét.  

 
Felhatalmazza a polgármestert a megrendelés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
1.sz. melléklet a …/2020. (…) Ök. határozati javaslathoz: 
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8) Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szerződései  

Előterjesztő: dr. Pintér György képviselő 
 
Balogh Csaba: Következő napirendi pont Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szerződései. Előterjeszti 
Pintér úr. 
 
dr. Pintér György: Itt ugye arról szólt a történet, és úgy vettem én a nevemre ezt az előterjesztést, hogy 
beszéltem a múlt héten a Hulladékgazdálkodási Kft.-nek az ügyvezetőjével és kérdeztem, hogy, hogy 
áll a vihar utáni zöldhulladék elszállításával kapcsolatos szerződés? Azt mondták, hogy nincs meg. 
Mondtam, hogy mindegy, bármi készül, én a nevemre veszem, hogy bekerüljön a testület elé. Úgy, hogy 
így hála Isten most már itt van. A bizottság tárgyalta, és ugye a határozatokon, ha végigfutunk, akkor az 
1-es határozati javaslatot azt támogatta a testület, a 2-es határozati javaslatot támogatta a bizottság. A 
hármast azt szintén. A négyesnél volt kiegészítés. Az pontosan mi? 
 
Balogh Csaba: Az az, hogy 150 Ft-ból 50 Ft-ot álljon ugyanúgy az önkormányzat zsákonként. 
 
dr. Pintér György: Így volt? 150 forint a zsák, és akkor jó? Kiegészült egy ötös ponttal. 
 
Balogh Csaba: A 19 új edény ürítésével. 
 
dr. Pintér György: Az előterjesztésben meghatározott összegnek a biztosítása. Ami azt jelenti, hogy az 
első oldalon a hármas köztéri edény, hulladékszállítási szerződés. Tehát egy ilyen ponttal kiegészülne, 
hogy az idén üzembe helyezett 19 darab új edény ürítésének az augusztus 3.-a és december 31-i közti 
időszakra vonatkozó költségét bruttó 322 821 forintban javasolja a Bizottság a testületnek elfogadni. 
Forrásként, ha jól emlékszem, akkor ugyanúgy a környezetvédelmi feladatok ellátása volt. Ugye, 
Kriszti? A forrás ugyanaz volt, csakhogy nem kaptuk meg. Jó, tehát a környezetvédelmi feladatok 
ellátása 2020. költségvetési sor. 
 
Balogh Csaba: Így akkor egyben megkaptuk a Bizottságnak is a véleményét. Van-e további kérdés 
ehhez? 
 
Hlavács Judit: Én még mindig nem látom pontosan indokolva ezt a nagyon nagy emelést a 
zöldhulladékra. De azt mondom, hogy szavazzuk meg, mert kell. De szeretném azt látni, hogy ebből 
összesen 11.000 Ft-os tonnánkénti emelésből, amiből 5.500,- maga a lerakói díjemelés, hogy jön ki még 
a maradék 5.500 Ft? Ami nyilván részben vagy valamilyen módon biztosan a szállítás, de hogy ezt ne 
most. Hanem szeretnék egy ilyen, átlátható, tehát egy ilyen, nem könyvelő, hanem csak bölcsész 
képviselő által értelmezhető megoldást. 
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Balogh Csaba: Akkor ezt majd testületi ülésen túl meg tudják válaszolni. Akkor egyben kérem a 
szavazást. Igennel szavazzon, hogyha valaki elfogadja a módosításokat, és a felhatalmazást megadja. 
Nemmel, hogyha valaki nem ért ezzel egyet. Módosításokkal együtt, igen. 
 
A Képviselő-testület 10 „igen” 1 „tartózkodik” mellett elfogadta a módosításokkal együtt a határozati 
javaslatot. 
 

349/2020. (X. 12.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött 
tavaszi zöldhulladék elszállítási akció szerződést módosítsa oly módon, hogy az elszállítási és 
ártalmatlanítási árat bruttó 27.000 Ft/t-ra emeli, valamint felhatalmazza 101,66 tonna 
zöldhulladék elszállítás és ártalmatlanítási költség kifizetésére, melynek bruttó értéke 2.744.820 
Ft. 

 
Forrás: „Környezetvédelmi feladatok ellátása 2020” 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. október 30. 

 
350/2020. (X. 12.) Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
felhatalmazza a polgármestert, a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közterületi 
zöldhulladék szállítási szerződés módosítására 2020. október 15-től oly módon, hogy az elszállítási 
és ártalmatlanítási árat bruttó 250 Ft/zsák árról bruttó 400 Ft/zsák árra, nem zsákolható hulladék 
esetén 4000 Ft/m³-ról 5.500 Ft/m³-ra emeli. 

 
Forrás: „Környezetvédelmi feladatok ellátása 2020” 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. október 30. 
 

351/2020. (X. 12.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
felhatalmazza a polgármestert, a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel bruttó 8.777.560 
Ft összegű szerződés aláírására a 2020. szeptember 19-20-án megtartott lakossági veszélyes 
hulladék begyűjtés költségeinek megtérítésére. 

 
Forrás: „Környezetvédelmi feladatok ellátása 2020” 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. október 30. 
 

352/2020. (X. 12.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 



1424 

 

úgy dönt, hogy regisztrációhoz kötött, őszi lakossági hulladékgyűjtő akciót szervez, mellyel 
kapcsolatban 100 Ft/zsákos egységárat javasol, az önkormányzati 50 Ft-os önrész fedezéséül pedig 
1 millió forintos keretet határoz meg. Egyben felhatalmazza a polgármestert, a Gödi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel bruttó 1 MFt keretszerződés aláírására, a lakossági 
akció ideje alatt, a háztól történő zöldhulladék elszállítás költségeinek megtérítésére. 

 
Forrás: „Környezetvédelmi feladatok ellátása 2020” 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. október 30. 
 

353/2020. (X. 12.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a 19 db új edény ürítésére 2020. évben bruttó 322.821 Ft-ot határoz meg. 
Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására.  

 
Forrás: „Környezetvédelmi feladatok ellátása 2020” 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. október 30. 

 
 
 
 
 

9) Gödi Nemeskéri Parkerdő kezelése  
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 
Balogh Csaba: Következő előterjesztés, Gödi Nemeskéri Parkerdő kezelése. Ez is meg a következő 
napirend is gyakorlatilag fásításról szól. Szeretnénk azt, hogy ha minél több zöldterület lenne. Minél 
több helyen lenne pótolva a hiányzó famennyiség Göd területén. A Gödi Nemeskéri Parkerdő 
kezelésében ez olyan szempontból speciális, hogy ott kifejezetten az ápolásra szeretnénk igazából 
elindítani egy költségvetésről betervezett tevékenységet. Ehhez viszont most a szakértői véleményt kell 
gyakorlatilag megvásárolnunk, hogy akkor az alapján tudjuk végeztetni azt a munkát. Tehát ez most az 
első előtti lépés ahhoz, hogy ténylegesen kivitelezni tudjuk, hogy a Nemeskéri Parkerdő karban legyen 
tartva. Megadom a szót Fülöp Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: A Nemeskéri Parkerdő Határozati javaslathoz van egy megjegyzésem. Egy korábbi 
megbeszélésen polgármester úr erős nyomatékkal felhívta a figyelmemet, hogy szóban 
kötelezettségvállalást tenni nem lehet. Tehát korábban elvégzett munkákra utólag, nem nagyon lehet 
szerződni. Most anélkül, hogy én a Sódor Marcinak a bármilyen munkáját megkérdőjelezném. Azért az 
a kérésem, hogy legalább a határozatban ne szerepeljen az, hogy elvégzett munkákra utólag szerződünk. 
 
Balogh Csaba: Tisztázás kedvéért Sódor Márton igazából pont, ahogyan le van írva az előterjesztésben 
is, úgy végezte el a feladatot, hogy nem volt az konkrétan megrendelve, hanem elvégezte a feladatot, 
mert tudta, hogy szükségünk lesz rá és akkor tudjuk ezt megvásárolni tőle ezt a tudást, hogy ha ezt a 
kötelezettségvállalást most megtesszük. 
 
Fülöp Zoltán: Tehát akkor nagy tisztelettel. Tehát akkor ugye az a valóság, vagy hát úgy néz ki, hogy 
itt már mondjuk szóban megrendelt és vagy jóváhagyott munkákat kell, vagy önkéntes munkát csinált, 
amit utólag megfizetünk neki. Szóval ez így nem annyira jó. Ugye Jegyző úr esetleg tud arról 
nyilatkozni, hogy mennyire lehetséges szóbeli kötelezettségvállalást tenni. Én azt gondolom, hogy ebbe 
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a történetbe ne menjünk bele. Nem azt mondtam, hogy ne fizessük ki. Azt kérem, hogy legalább ne írjuk 
azt, hogy múltban elvégzett munkákra szerződünk. 
 
Balogh Csaba: Igazán nem tudom, hogy mi volt ennyire félreérthető, mert szerintem én konkrétan 
kimondtam, hogy nem volt szóbeli megrendelés. 
 
dr. Szinay József: Felhatalmazza a polgármestert, hogy szerződést írjon alá, Sódor Marcival 
gyakorlatilag a Nemeskéri Parkerdőben elvégzett, illetve elvégzendő szakértői munkákról. Bruttó 0,99 
millió forint keretösszegig. 
 
Balogh Csaba: Ez szellemi munka. Ha valaki előadja az előadását a komolyzenei koncerten, akkor ott 
leszerződi azt, hogy ő egyébként összeszedte azt a tudást, hogy elő tudja adni azt az előadást. Én értem 
azt, hogy lehet, hogy ez lesz a következő fegyelmi eljárásnak az alapja. Én csak azt kérem a Képviselő-
testülettől, hogy gondolja meg, mielőtt olyanokat feltételez, amik nem hangzottak el a számból. 
 
Lőrincz László: A komolyzenei koncertet javítanám. Tehát utcazenészként kiáll valaki harmonikázni, 
majd utána megkapja érte a pénzt, amit ő kér érte. Nem, ha gondolják az emberek, akkor dobnak be 
neki, ha meg nem, akkor nem. Tehát én ezt most így értelmezem. Tehát Ő most elvégzett egy munkát, 
amire se szóbeli, semmilyen megrendelést nem kapott a hivataltól, polgármester úrtól. Ezt előbb ugye 
elmondta. és most a testülettől meg azt várja, hogy ezt a munkát, amit senki nem rendelt meg, azt fizesse 
ki a testület. Én most csak laikusként kérdezem. Egy kicsit beálltam a Judit-féle, nem értem kategóriába, 
mert én most ezt például nem értem. Várok rá valami magyarázatot, hogy miért szavazzunk meg 
egymillió forintot. Egy meg se rendelt munkáért. Köszönöm. És várom a választ. 
 
Balogh Csaba: Értem én, hogy Ön nem érti. A megrendelés esetében nem létezik munka, amit mi már 
megrendeltünk volna, hanem ha azt kérem, hogy hadd rendelhessük meg. Most szeretném a 
kötelezettségvállaláshoz a felhatalmazást kérni. Megadom a szót Pintér úrnak. 
 
dr. Pintér György: Túl azon, hogy a „szerződést írjon alá”, az kétszer szerepel a mondatban, és csak az 
egyiket hagyjuk, vagy a Nemeskéri Parkerdővel kapcsolatos szakértői munkákra bruttó ennyi összeget 
jóváhagy a testület és a polgármester aláírhatja a szerződést, és akkor átvágtuk nagyjából. 
 
Balogh Csaba: Befogadom a módosító javaslatot. 
 
Fülöp Zoltán: Körülbelül ugyanennyi a lényegében, hogyha nem vizsgájuk azt, hogy mikor született 
meg az a szakértői anyag, hanem azt mondja, hogy szakértői anyagra kifizetünk ennyit. Teljesen jó, csak 
az, hogy ne írjunk már a határozatunkba olyat, ami nem annyira egészséges. 
 
Balogh Csaba: Kérem szépen a Képviselő-testületet, ha nincsen további hozzáfűznivaló, akkor 
szavazzunk az előterjesztést módosított, befogadott módosítással együtt. A módosított előterjesztést 
szavazza meg most. 
 
A Képviselő-testület 10 „igen” és 1 „tartózkodik” szavazati arány mellett elfogadta az alábbi 
határozatot:  
 

354/2020. (X. 12.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
felhatalmazza a polgármestert, hogy szerződést írjon alá a Gyógytermészet Kft.-vel a 2020-ban, a 
Nemeskéri Parkerdővel kapcsolatos szakértői munkákra bruttó 0,99 M Ft keretösszegig. 
 
Forrás: „Környezetvédelmi feladatok ellátása 2020” 

 
Felelős: polgármester 
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Határidő: 2020. december 31. 
 
10) Póterdő-telepítés tervezési munkálatai 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
 
Balogh Csaba: A következő napirendi pontot szintén előterjesztem, ahogy említettem a póterdő telepítés 
tervezési munkálatai. Szintén fásításról szól. Itt kifejezetten a fásítás szót kell használni, ugyanis vannak 
olyan területek, melyek Pest megyének a közigazgatási területébe kerültek, és ennek okán nem lehet ott 
erdősíteni. Úgyhogy csak fásításra van lehetőség, ami gyakorlatilag egy kevésbé sűrű faállományt fog 
majd ott létrehozni, de ennek ellenére a tervezésekre most van lehetőség. Akkor ez ilyen szempontból 
módosuljon. Illetve ezeken az érintett területeken a faállománynak az összetétele változhasson a szakmai 
javaslatok alapján. 
 
Fülöp Zoltán: Itt szerencsére a határozat maga az már nem annyira vészes, mint az előző. De az 
előterjesztés az kerek perec azt mondja. Év eleje óta elvégzett munkálatokat foglalja össze, és ezeknek 
a kifizetéséről rendelkezik. Legalább a hivatalos anyagainkba ne írjuk már le azt, hogy utólag fizetünk. 
Nyilván elvégezte ezt a munkát. Nyilván ezek az anyagok rendelkezésre állnak. Ezeket az anyagokat 
ahhoz, hogy mi jogszerűen használjuk, ki kell fizetni. Ez teljesen normális. De ne keltsük azt az érzést, 
hogy szóban megrendelt anyagokat utólag kifizetünk. Elkészült anyagokat megvásárolunk. Erre 
egyébként a határozat teljesen alkalmas. Csak ennyi volt a hozzászólásom. Szavazzuk meg és menjünk 
tovább. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Nekem annyi a kérdésem, hogy a Pest megyéhez átkerült területeken fásítani érdemes-e, 
iparterületnek kijelölt kb. tizenhárom hektáron. Most nyilván az áttervezést, azt megrendeljük, és majd 
valami lesz ott. De hogy én azt gondolom, hogy egyrészt ugye az erdősítés az ott nyilván nem történik 
meg, nem gondolkodunk-e abban, hogy máshol erdősítünk? Nevezetesen mondjuk az M2-től errefelé, 
illetve a Samsungtól a város felé. Ha már konkrétum. Illetve, hogy mit jelent ez a fásítás a gyakorlatban?  
 
Balogh Csaba: Ezt én is kérdeztem, hogy lehet-e más helyszínt választani, de a pályázathoz, amin ugye 
részt szeretnénk venni, annál már nincsen erre lehetőség. Tehát a terület, az kvázi adott. A fásítás 
szempontjából az azt jelenti, tényleg azt mondták, hogy kicsit hézagosabban. Néhány méterrel távolabb 
tudják majd csak a fákat elültetni, de az, hogy pontosan milyen távolságban, az nyilván a faállománytól 
is függ, és ennek a részletes tartalmát fogjuk majd megkapni a tervezés végeredményében. Azt tudom, 
hogy a faállománynál figyelembe fogják venni, hogy mik az őshonos fák, hogy kevesebb akácos legyen 
azokon a területeken. Ezzel megválaszoltam a kérdést? Visszaadom a szót. 
 
Hlavács Judit: Tehát, hogy van-e bármiféle értelme fásítani akármilyen távolságra ott, ahol iparterület 
van kijelölve. Tehát nem lehet ezt az egészet oly módon feloldani, hogy visszaadjuk a pályázaton nyert 
pénz felét és a terület felét fásítjuk be vagy erdősítjük be. Ennek semmiféle értelmét nem látom, hogy 
itt most elültetgetjük, aztán majd jön bármilyen gyár és kiszedik. 
 
Balogh Csaba: Én azt látom, hogy a terület maga az igazából az önkormányzatnak a tulajdonában van. 
Azzal, hogy a pályázattal fásítunk, azzal igazából az értéket növeljük. Ha ezután mégis egy újabb 
bravúros húzásnak köszönhetően kisajátítják és nekünk azt oda kell adni, akkor ennyivel növekedett 
értéket tudunk akkor mi igényként támasztani a kisajátító szervvel szemben. Tehát ilyen szempontból 
szerintem nem fölösleges. Másrészről lehet bizakodni abban, én bizakodom abban, hogy egy jó ideig 
arra felé, ezeken a területeken nem fog bővülni az ipar területe, mert az a kijelölés különleges gazdasági 
övezetként jelölte ki. Tehát nem feltétlenül az egész lesz majd iparosítva. Így ezek között van olyan 
terület, ami kifejezetten az M2-es túloldalán van. Tehát szerintem megéri inkább részt venni a 
pályázaton, hátha akkor azzal még inkább meg tudjuk védeni, hogy ne is akarjon arra terjeszkedni 
tovább az ipar. Megadom a szót Lőrincz Lászlónak. 
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Lőrincz László: Itt ugyanaz a problémám, ami elhangzott, mint az előzőnél, és ezáltal itt kérném a jegyző 
urat, hogyha lehet ezeket próbáljuk az elkövetkező időszakban elkerülni. Tehát, hogy előbb kössünk egy 
szerződést valakivel, és utána csinálja meg a munkát, és ne fordítva. Ez csak egy ilyen apró észrevétel. 
Szerintem jogszerűen így lenne helyes. 
 
dr. Pintér György: Éppen itt is sikerült kétszer beleírni a szerződést írja alá című részt, tehát az egyikkel 
én beérem. 
 
Balogh Csaba: Befogadom. 
 
dr. Pintér György: Kis színes, kimondom, nem láttam a logikát és nagyon jól elvolt a Bizottság nélküle, 
de hogy teljesen hasonló előterjesztések odakerültek, ez nem került oda. Tehát, hogy megint a 
következetesség: A „hogy kéne ez működjön” című kérdés. 
 
Balogh Csaba: Ezt majd mindenképpen a munkacsoporttal majd tárgyalnunk kell, hogy hogyan tudjuk 
ezt biztosra venni, hogy minden eljusson, minden érdekelt szervhez. Megadom a szót Kecskés 
Krisztinának. 
 
Kecskés Krisztina: A szavazás előtt gondolatébresztőnek szeretném arra felhívni a figyelmüket, hogy 
ez még tudom, hogy az elmaradt lehetőségekből adódó erdőtelepítés. De mit tesz az önkormányzat, a 
Képviselő-testület, a lakosság által és a Közért Egyesület által is kezdeményezett védelmű 
létrehozásáért? Az 50-es tábla és a Samsungig terjedő területen, illetve a Nemeskéri út mentén végig az 
oázis lakópark irányába is. Tehát, hogy legyenek kedvesek ezzel is foglalkozni és különböző terveket 
kidolgozni, hogy, hogy szerzik ezt a pályázati pénzt erre vissza, hogy a lakosság mielőbb érezze, hogy 
ez a dolog, ami számára nagyon fontos, ez sínen van, és önök közreműködnek abban, hogy ez haladjon. 
 
Balogh Csaba: Én ennek céljából igyekszem a hivatalban is úgy csoportosítani az erőforrásokat, hogy 
mind a főkertészek, mind a főépítészek tudjanak ezzel foglalkozni. Kialakíthassuk ezt a területet. 
Beszerzést tudjunk elindítani a településképi rendeletnek a módosítása. Tehát ezeket szeretném én is 
megvalósítani. Sajnos most a viharkártól kezdve az egyéb okokon át, amikbe nem is mennék bele, 
valóban még nem jutottunk el arra a pontra. Én örülök annak, ha ezt a Képviselő-testület most el tudja 
fogadni, és akkor hogyha sínen vannak igazából ezek a megrendelések, akkor tudna majd ezzel 
foglalkozni a hivatal is. 
 
dr. Pintér György: Én szeretném jelezni, mert mindig olyan aranyos, amikor a Gödért Egyesületi zászlót 
lobogtatva, harcol a Nemeskéri út túloldalán lévő erdősítésért. Például nálunk a múltkor Krisztina 
választási szórólapunkat lobogtatta, hogy azon van. Tehát ezeket mi is megálmodtuk régen, csak 
valahogy ilyenkor lefelejtődünk. Nem mi nyertük a választást. Tehát azért most lassan látjuk, hogy mik 
a lehetőségek, de meg is lesz. Dolgozni fogunk rajta. 
 
Balogh Csaba: Van-e további kérdés? Nincs? Akkor kérem szépen a Képviselő-testületet, hogy a 
módosítással, hogy a második „szerződést írjon alá” kikerüljön a határozatból. A határozatot kérem a 
Képviselő-testülettől, hogy fogadja el most. 
 
A Képviselő-testület 10 „igen” és 1 „tartózkodik” szavazati arány mellett az alábbi döntést hozta: 
 

355/2020. (X. 12.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
felhatalmazza a polgármestert, hogy szerződést írjon alá a Gyógytermészet Kft.-vel a 2020-ban 
póterdősítés tervezésével kapcsolatos szakértői munkákról bruttó 1,4 M Ft keretösszegig.  
 
Forrás: Erdőtelepítési tartalék 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. október 31. 
 

11) Hungary Huake Eng Kft. – Légtechnikai raktárcsarnok, iroda, gyártó üzemrész - Telepítési 
tanulmányterv 
Előterjesztő: Aba Lehel főépítész 
 

Balogh Csaba: Következő napirendi pont a Hungary Huake Eng Kft. gondolom annak a rövidítése. A 
légtechnikai csarnoknak a telepítési tanulmányterve. Előterjeszti Aba Lehel főépítész. 
 
Aba Lehel: Tisztelt Képviselő-testület! A telepítési tanulmányterv Képviselő-testület elé kerülésének az 
oka, mint minden más esetben a helyi építési szabályzatnak a rendje. Ezen a gazdasági területen, Gksz 
területen egy olyan léptékű, olyan méretű raktárcsarnok, iroda és gyártó üzemrész kerülne telepítésre, 
amely telepítési tanulmány terv készítését vonja maga után. Ennek a tervnek a bemutatására és az 
ismertetésére jött hozzánk Unicsovics István tervező kollega, és hogy ne húzzam az időt és ne 
szaporítsam a szót, én azt javaslom, hogy hallgassunk meg tőle egy rövid tervbemutatót. 
 
Szilágyi László: Elég sok mindenkivel egyeztettem az elmúlt napokban ezzel az előterjesztéssel 
kapcsolatosan. Rögtön, amikor pénteken észrevettem, akkor egyébként kiküldtem a környéken élőknek, 
hogy van egy ilyen előterjesztés. Ők is eléggé szép listát adtak át nekem, hogy mik azok, amiket nem 
tudnak ők elfogadni. És utána a képviselőkkel is beszéltem, illetve a főépítésszel is. Én személyesen 
nem tudom ezt az előterjesztést támogatni, és azt kérem a képviselőktől, hogy a mai napon ne is 
szülessen ezzel kapcsolatos a döntés. Több olyan ellentmondást látok, amit meg kellene oldanunk. 
Hiszen a környéken gyakorlatilag egy gyártó üzem jönne létre a későbbiekben. Ez további 
forgalomnövekedéssel járna, illetve ezen kívül a gyártásból fakadóan, hanghatásokkal is. Ugye ez az 
adott terület, ez már így is egyébként a Samsung, az egy nagyjából 700 méterre lévő a Nemeskéritől. És 
most szó szerint megkapnák a Nemeskéri utcának a túloldalán, egyébként egy mini üzemnek a 
létrehozását, amit nem tudok támogatni. És itt majd annyi lenne a kérésem, hogy én egyeztettem a 
Lehellel, hogy majd az lenne a kérés, hogy itt közösen a Hlavács Judittal lett beszélve, azt majd 
ismertesd légy szíves, hogy milyen javaslat lenne. Itt gondolok például az oldalkapura és az egyéb 
dolgokra 
 
Aba Lehel: Igen, egy-két ötlet valóban elhangzott, amelyeket én amúgy támogatni tudok és amelyek a 
megvalósítás biztonságát és a szemközti lakóterületnek a védelmét tudná szolgálni. Ettől függetlenül én 
mégiscsak, hogy mindenki egy objektív képet kapjon. Javaslom, hogy hallgassuk meg a tervezőt. Egy 
rövid összefoglalót, mert nagyon nehéz úgy beszélni egy tervről, hogy ez kimarad. 
 
Unicsovics István: Köszönöm, tiszteletem mindenkinek. Ezen a területen ugye ez egy gazdasági övezet, 
és ez a fejlesztő cég egy raktár, iroda és üzemcsarnokot létesítene. Azzal a céllal, hogy itt légtechnikai 
berendezések és légtechnikai elemek, azaz különböző spiró csövek és légtechnikai berendezések 
profiljait gyártanák le. Ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy maga a létesítmény 
nagyságában az irodai résszel együtt is azért egy négyezer négyzetméter körüli beruházás. Ebből 
körülbelül a gyártó gyártói négyzetméter az körülbelül 400. Tehát, hogy csak a volument értsük és 
lássuk, hogy ez inkább egy raktárcsarnok, kiegészítő irodai funkciókkal. Ez a nemzetközi cég a Közép-
Európai irodai egységét hozná ide Gödre, és innen irányítanák a Közép-Európai részleget. De 
természetesen emellett tény és való, hogy szeretnének gyártani is. A telepítéssel kapcsolatban csak 
annyi, hogy eléggé körbejártuk itt a kérdést, és a fő szempontból nekünk is az volt, hogy az épületet 
minél beljebb helyezzük a Nemeskéri úttól. Figyelve pont a szemben lévő Hernád közre és az épületen 
belül is a gyártási részleget a lehető legtávolabb, azaz a Penta felé eső oldalra helyeztük el. Ennek, a 
gyártási alaprajzból is kiderül, hogy a gyártási eszközök, amik ebben az épületben lesznek, azok abszolút 
pneumatikus eszközök, tehát különböző hajlítók, préselők és vágó berendezések, amik kizárólagosan 
csak sűrített levegőt használnak. És ebből is gondolnám azt, hogy ez egy viszonylag eldugott, zárt helyen 
lévő. Hátul, távol eső több mint 70-80 méterre távol esik az úttól. Ráadásul egy épületen belül, ami 
hőszigetelt és hangszigetelt is, tehát szerintem lehet olyan eszközöket találni, amivel ez a gyártási 
folyamat szinte abszolút minimalizáltan alakulna ki. Hozzáteszem, hogy elkészült már egy környezeti 
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vizsgálat, és ott a környezetvédelmi szakmérnökünk megvizsgálta a kérdést, és abszolút nem talált olyan 
pontforrásként olyan részt ebben az üzemi folyamatban, ami zavaró hatású lenne a mostani környezetre. 
Tehát nagyjából ennyi a terv. Mondom, főleg nyersanyag és késztermék raktározásról van szó. Ez 
körülbelül az alaprajzokból adódóan, ez körülbelül a kétharmadát viszi el. Az utcai frontra kifejezetten 
irodai részt terveztünk, ami a közösségi forgalmat, de ez is annyira hátra van tolva, hogy szinte a 
telekhatártól 33-34 méterre kezdődik az épület. Tehát ezért is próbáltunk ugye, az utcafrontot és a 
lakóövezetet védendően pedig egy olyan három szintes zöld sávot terveztünk be, ami nem csak előírás, 
de amit a leendő beruházók is támogatnak. Többek között hozzáteszem, hogy már most is telepítettek 
egy fasort a Nemeskéri-Kis Miklós utcával párhuzamosan. Pontosan ennek az előzményeként. 
Körülbelül ennyi, de amennyiben bármilyen kérdés van, én ezeket a felvetéseket nem kaptam meg. 
Amennyiben tudok, szívesen válaszolok rá. 
 
Fülöp Zoltán: Én ehhez az egész tervhez csak annyit tudok hozzátenni, hogy a helyi építési szabályzat 
80. § (1) ami a Gksz 1-es övezetnek a szabályozását tartalmazza. Az A pontjában azt mondja, hogy 
bármely nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységű célt szolgáló épület helyezhető el az 
övezetben. Én azt gondolom, hogy ezt jó lenne, hogyha a lakossággal egyeztetnék. És hogyha a 
lakosságot sikerül erről meggyőzni, hogy nem jelentős zavaró hatású, akkor gondolkodjon el rajta a 
testület. Én nem, tehát én egyelőre, tehát légtechnikai berendezések, azok általában nagyméretű fém 
cuccok. Annak a pakolása, tesztelése, ilyesmi, az mindegy, nem tudom, ebből a telepítési 
tanulmánytervből én nem látom. Az én számomra ez egy ipari tevékenység. Nyilván az iroda az nem az 
irodatevékenység az tipikusan Gksz-be tartozó tevékenység, de a légtechnika szerelés az tipikusan ipari 
tevékenység. Nem gondolom, hogy ipari tevékenységnek Gksz-ben helye van. Azt kérném, hogy vagy 
mutassák be jobban a tevékenységet, győzzék meg a lakosságot, de az az én számomra ipari tevékenység 
Gksz-be nem való. 
 
Szilágyi László: A Fülöp úrnak a kiegészítése pont egyébként azt írtam föl és azzal kezdtem volna, hogy 
lakosságot nem zavaró gazdasági tevékenység. Én szerintem, ha csak egy négyzetméteren gyártok is, az 
már nem tekinthető egyébként egy csendes tevékenységnek, még akkor is, hogyha az adott területnek a 
hátoldali részébe dugom el, attól függetlenül, hogy teherautó forgalom és bármilyen zajhatás, és akkor 
itt jött az egyik javaslat. És még mielőtt rögtön hozzáteszem, tavaly azért választottak meg minket 
képviselőket, hogy pont azért elinduljon egy olyan folyamat, hogy a lakosságot jobban be tudjuk vonni 
ezekbe a tervezgetésekbe és szándékokba. Azt gondolom, hogy pont egy olyan típusú történet, hogy 
pénteken kerül az előterjesztés, hogy hétfőn, ma lehessen erről szavazni. A lakosság tudomásom szerint 
nem került bevonásra, és a környéken élőknek azt gondolom, hogy teljesen jogos a felvetése, hogy ezt 
nem szabad támogatni. Voltak ilyen felvetéseik, hogy ne a nemeskériről legyen a bejárat. Már csak azért 
is, mert akkor a bejárat helyett lehetne még további fákat odaültetni, és akkor az oldalsó bejárat, az talán 
egy fokkal könnyebb lenne. Felmerült az is, hogy már a főépítésszel egyeztettem is, majd kérem, hogy 
majd egészítse ki ezt, mert nem igazán értem, hogy volt-e felvetés, hogy ugye hat méter magasságig 
lehetne elméletileg, de nem értek hozzá, majd elmondod. Kérlek, hogy mi az a pontos szabály? És a fák 
tekintetében, ugye megint csak előkerült az a része is, hogy most ugye ott le lett szórva egy ilyen 
kavicsos, földes építési, mindenféle törmelékkel. Most ez meg felfedezésre fog kerülni. És az ottani 
lakosok egyébként jelezték is, hogy volt-e alatta bármilyen záró, vagy ez most, hogy lesz felszedve? Az 
építkezés során. 
 
Aba Lehel: Akkor a felvetésekre, és amit képviselő úr is említett, reagálnék. A Nemeskéri útnak a teljes 
zárása, tehát a kibehajtótól való mentesítése és végig növényesítése, az amúgy szerintem egy jó 
gondolat. Ez, hogyha tervezési szempontból megoldható, márpedig gondolom, hogy megoldható. Mert 
az oldalsó merőleges útról is tervezett bejáratot, akkor azt hiszem, hogy ez is segítheti ennek az 
építménynek, ennek a tevékenységnek a minél inkább háttérben tartását. Ettől függetlenül különben 
előzetesen konzultáltunk tervező kollégával. Az is felvetődött, hogy nemcsak a Nemeskéri út felől, 
hanem a merőleges pusztadűlő felől is intenzív növényesítést tervezzünk, hiszen oldalirányban is 
jelentős lehet esetleg egy zajemisszió, vagy bármiféle kedvezőtlen kibocsátás. Tehát ott is annak a 
tervezett parkolónak a fásítása és intenzív növényesítése, mindenképp indokolt. Ezekre a felvetésekre 
különben együtt gondolkodást és pozitív reakciót tapasztaltunk. Az épületmagassággal kapcsolatban azt 
tudom mondani, hogy igen, itt egy ilyen fogalmi tisztázásra van szükség, az épület magassága egy 
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átlagos érték, amit a beépítési vonalon, tehát az épület külső kontúrján és annak záró szerkezetén kell 
mérni. Ennek az országos településrendezési és építési követelményben, az OTÉK rendeletben megvan 
a pontos definiálása, hogy hogyan kell számolni. Ez nem azt jelenti, hogy az épületnek nem lehetnek 
ettől magasabb pontjai, mint ahogy mondjuk egy 4,5 méteres családi háznak is a gerincmagassága sok 
esetben 8 méter, 8-9 méter körül adódik. Tehát ebből nem következik, hogy az épület nem lehet akkora. 
Sok egyéb paraméter befolyásolja, hogy mekkora épületet lehet ide építeni. Ugye beépítési százalék, 
szintterület mutató, összes szintnek az összes alapterülete és az építmény magassága bizonyos számítás. 
Most ebbe nem mennék bele, mert ennek megvan a maga szakmája. Az épület ezeknek a kritériumoknak 
különben megfelel. Tehát mi arra törekedtünk, hogy egy városképileg illeszkedő és lehetőleg 
előremutató terv szülessen. Abban voltam érdekelt, hogy lehetőleg a lapostetős, tetőteraszos részeken 
zöldítés, növényesítés legyen, ami az épületet humanizálni tudja és egy kicsit a mögötte levő, távolabb 
levő ipari tevékenységeket el tudja tüntetni. Ami a gazdasági tevékenységet illeti, azt hiszem, hogy ilyen 
tekintetben azért a városnak meg van kötve a keze, hiszen ez egy Gksz terület. Tehát ide valamilyen 
gazdasági tevékenység fog jönni, akárhogy is nézzük. Szerintem arra kell törekedni, hogy olyan 
tevékenység jöjjön, amelyik nem jelentős hatású. Én erre azt a felvetést gondoltam, vagy azt tudom a 
Képviselő-testületnek javasolni, illetve a környékbeli lakóknak is, hogy kérjenek a beruházótól, a 
tervezőtől egy olyan környezetvédelmileg előkészített anyagot, egy környezetvédelmi vizsgálatot, amit 
esetleg a környezetvédelmi hatóság ellenjegyez és mint szakhatósági véleményt le tudják tenni az 
asztalra, hogy ez megfelel ezeknek a kritériumoknak. 
 
Andrejka Zombor: Azt gondolom, hogy igen, a lakosság bevonása, legalábbis tájékoztatása így már a 
tervezési szakaszban egy fontos kérdés lenne, már csak azért is, hogy megismerjék. Talán hogyha nem 
egy teljesen ismeretlen dologról van szó, akkor kevésbé fogalmaznak meg irreális aggályokat. A reális 
aggályokkal kapcsolatban viszont a jegyző urat szeretném kérdezni. Amennyiben egy üzem létesül, 
akkor gyakorlatilag ez a jegyzőnek a felelőssége, ha jól emlékszem a működési engedélynek a kiadása. 
 
dr. Szinay József: Igen, de amennyiben a jogszabályi feltételeknek megfelel, akkor nincs mérlegelés 
ebben a kérdésben. Tehát, hogyha… 
 
Andrejka Zombor: Azt szerettem volna kérdezni, hogy van-e nekünk arra jogosultságunk a beruházóval 
való egyeztetés is nyilván egy fontos kérdés, hogy egyáltalán, hogy képzeli el a majdani üzemelését, 
amennyiben zöld utat kap a beruházás. Több műszakban gondolkoznak, vagy pedig mi tudjuk-e a 
működési engedéllyel szabályozni azt az effektív működési időt. Tehát az, hogy amikor eleve zajos a 
környék, akkor végezzenek egyáltalán olyan tevékenységet, ami bármi komolyabb zajhatással lehet 
elméletileg, és akkor tulajdonképpen a méregfogát kihúztuk, vagy a vitorlából a szelet kivettük egyből. 
 
dr. Szinay József: Nem, a járási hivatalnak a hatásköre, tehát igazából ilyen értelemben nem. Itt most 
van a helye annak. A Képviselő-testületi fázisban van annak a helye, hogy ezeket az aggályokat 
megvitassuk. Ennek alapján az a lehetőség van itt, ebben a tekintetben mozgástere van az 
önkormányzatnak. 
 
Szilágyi László: A képviselőknek szeretném egyébként elmondani, hogy ez a projekt eredetileg 
raktárként indult, most már ott tartunk, egy kicsit gyártani is szeretne. Kérdés, hogy pár év múlva mi 
lesz ebből, ha a raktár átalakul egy gyártóüzemmé, és akkor már csak gyártással fog foglalkozni. Az 
tetszett egyébként, amikor az hangzott el, hogy a városképbe nem illeszkedik a lakóövezet melletti gyár. 
Ezt nem tudom elfogadni egyébként, mert tényleg a Nemeskéri után ott egy gyártóüzem jönne létre. 
Gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy az, ami Samsung keletkezik a Zrínyi utcánál Bócsán, az most 
meg fog ismétlődni a Nemeskéri úton is. Tehát én azt gondolom, hogy ne legyen a Huake egy új 
Samsung. És továbbá azt is nehezményezni tudom, hogy lehet, hogy ma egy kamionról beszélgetünk, 
hogy egy kamion fog mondjuk közlekedni és gyártani. De lehet, hogy annyira felfut a gyártás a 
későbbiekben akár mondjuk három műszakkal, hogy lehet, hogy hajnalban is mondjuk még ott további 
kamionok fognak menni. Amit azt gondolom, hogy lakóövezet mellett szerintem nem szabad nekünk 
megszavazni. 
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Kecskés Krisztina: Tulajdonképpen nagyon köszönjük a képviselőnknek, Szilágyi Lászlónak, hogy 
mindent elmondott a hernádköziek problémájáról. Mindössze annyival szeretnénk kiegészíteni és Fülöp 
úr állítását is megerősíteni, hogy szerintünk is ez egy ipari tevékenység, ez egy gyártás. A Gksz, az 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület. A Git, az pedig az ipari gazdasági terület, tehát egy olyan 
tevékenység, amire működési engedélyt kell kiadni a város jegyzőjének. Az mindenképpen az a 
kategória, fel van sorolva a törvényben, hogy a fémmegmunkálás, fémalakítás az egy ipari tevékenység, 
azért kell hozzá jegyzői engedély. És mi december óta, amióta a Huake megjelent az utcánk végében, 
egyfolytában nyomoztuk, hogy mi fog itt már megint történni? Hiszen azt még fontos tudniuk, bár 
lassan, remélhetőleg mindenkinek el tudtuk mondani, hogy ez a terület rettenetesen túlterhelt. Nekünk 
már ott van a Penta, igenis zajos, meg büdös is persze. A kanyarban ott van a Dunametál Öntöde. Jegyző 
úrral sétáltunk, amikor ellenőrizni kihívtuk, és éppen nem működött minden gép csak a tized része. 
Nagyon zajos, éjszakánként pont ilyen fémmegmunkáló gépek, zaja. Pedig sokkal távolabb van a 
Hernád köztől. Itt van nekünk ez. Ott van nekünk a Periko Betonüzem, amelyik éjszakánként is ömleszti 
a rengeteg kavicsot és mindent, hiszen akkora megrendelése van a Samsungból, hogy nyilván érdemes 
a Pentának is, neki is éjjel-nappal dolgoznia. Akkor mellesleg alaphangként hallgatjuk a Samsungot az 
őrület határáig, minden éjszaka. És megérti, minden ilyen típusú zajkeltő és ipari tevékenység ellen 2004 
óta, vagy 2002 óta tiltakozunk, hiszen jegyző úr írta le 2004-ben nekünk pont a Dunametál Öntödével 
kapcsolatban. A Gksz azt jelenti, hogy ipari tevékenység oda nem érkezik, csak kereskedelmi 
szolgáltató. Azokat meg hiába várjuk, alig-alig a lipótin kívül, meg a csempebolton kívül tulajdonképpen 
minden zajos tevékenység. És a zajról is nagyon nagy tudásunk van, hogy hiába tették hátra, az épületek 
között pattog. A legtávolabbi, ami a Samsung zaja, hogy kerül hozzánk 700-800 méterre, és a többi 
üzemé is. A Perikoé is. És ott van, és az erkélyekhez csapódik, és mindenki költözik a saját házában egy 
másik helyiségbe, ha aludni szeretne. Tehát elnézést kérünk, de az irodai épület jöhet. Már a raktár, 
illetve csövek is már elég sok zajt okoznak, és elég nagy forgalmat. Nyilván ez fokozódni fog, főleg, 
hogy egy kétemeletes belső szinten daruval ellátott csarnokról van szó, ahol nyilván majd a teherautók 
is közlekednek, és bizonyára lesz lehetőség a gyártási tevékenységet is másképp elhelyezni az idők 
során. Tehát nagyon kérem a Képviselő-testületet, hogy ha most meg lehet ezt állítani, akkor most 
tegyék meg. Úgy látom, hogy ez egy 800 milliós beruházás, tehát a cégnek esetleg lehetősége lenne az 
ipari, a gyártási részre egy Göd másik helyszínén lévő ipari területen megvalósítani magát az üzemet. A 
központ, az irodaépület, és talán a csarnokból nem akkora zaj lesz, és nem akkora forgalomnövekedés, 
azt a részét kénytelenek lehetnénk elfogadni, de ipari tevékenységet, gyártást. Köszönjük szépen, van 
már bajunk elég. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. 
 
Balogh Csaba: Akkor összesíteném azt, hogy milyen módosító javaslatok voltak, ami alapján a 
Képviselő-testület majd tud határozatot hozni. 
 
dr. Pintér György képviselő visszaérkezett az Ülésterembe. 
 
Balogh Csaba: Volt néhány ilyen kompromisszumkereső javaslat, hogy a Nemeskéri felől ne legyen 
bejárat, és egyébként az északi oldalról is legyen növényesítve a terület. Valamint, hogy a kőtörmelék 
legyen felszedve a Nemeskéri felőli oldalon. Környezetvédelmi tanulmány készüljön. Ezek voltak a 
kompromisszum kereső javaslatok, vagy ezzel szemben volt az a javaslat, hogy ipari tevékenység 
kialakítását egyáltalán nem támogatja a képviselőtestület. Megadom az ügyrendi szót Fülöp Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: Csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy tanulmányterv esetében módosító javaslatot a 
múltkor már megtanultuk, nem tehetünk. Csak el tudjuk fogadni, vagy el tudjuk utasítani azzal, hogy 
ötleteket adunk, hogy hogy lehet visszahozni. 
 
Balogh Csaba: Építész úrnak megadom a lehetőséget, hogy válaszoljon ezekre a felvetésekre. 
 
Unicsovics István: Igen, köszönöm a lehetőséget. Ha jól értem a felvetéseket, akkor két irányba tudunk 
elmenni, amennyiben a testület erre nyitott. Vagy egy környezetvédelmi hatóság által megfogalmazott 
tevékenység tisztázása érdekében kapunk egy választ, hogy ez a fajta tevékenység ez nem ipari, hanem 
inkább gazdasági. Vagy pedig az üzemi részt kivenni a tervből, és a raktározás és iroda az alapvetően 
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maradhat. Tehát, ha jól értelmezem, akkor nagyjából ez a két irány, amiben kellene a beruházónak 
gondolkodnia. 
 
Balogh Csaba: És akkor így én értem azt, hogy igen, vagy elfogadjuk, vagy nem, de szerintem ez a 
legkevesebb, amit megtehetünk, hogy legalább ilyen elvi bólogatás szintjén akkor tudja jelezni a 
Képviselő-testület, hogy azt el tudja-e fogadni, hogyha egyébként kapunk egy olyan környezetvédelmi 
tanulmányt, ami azt mondja ki, hogy egyébként az a fajta tevékenység, amit terveznek, az nem lenne 
olyan jelentőségű, mint egy ipari termelés. Akkor el tudjuk-e fogadni ezt is, mint Gksz övezetbe illő 
tevékenységnek. Megadom a szót Kecskés Krisztiánnak, aztán Lőrincz Lászlónak is, és utána akkor én 
konklúziót is szeretnék hozni erre. 
 
Kecskés Krisztina: Környezet- és környezetvédelmi vizsgálatokkal tele vagyunk már a Samsungot 
illetően is, és ezek a vizsgálatok mind azt fogják természetesen kimutatni, hogy nem jelentős nyilván. 
Ezt ismerjük, de itt csak arról szól, hogy a határérték alatt marad a zaj. De nekünk az, hogy határérték 
alatt marad, és folyamatosan hallgatjuk a Samsungnak is a 30, 35, 40, éppen tud mindig egy picivel 
biztosan alatta maradni, de ettől ez még borzasztó zavaró és napközben is nagyon zavaró, hiszen az ilyen 
kompresszor és fémmegmunkálás, az visító, zörgő váratlan. Van egy asztalosüzem is közvetlenül az 
utcák mögött, és meg lehet bolondulni egész nap, olyan zajokat bocsát ki, és a fémrakodás is, ami már 
most ott folyik ezen a nagy területen. Néha elviselhetetlen, hiszen kiszámíthatatlan is. Mindegy melyik 
rossz, mindegyik borzalmas, mert a Samsung, meg monoton és visszatérő meg minden, de nagyon 
megterheli az ott élőket, és nemcsak a hernádközieket egyébként. Nyilván a Tisza utca Folyó utcát is, 
ott vannak, és a Cserfa utca irányába is, tehát Alsógödre egy újabb terhet róna ez a gyár. Úgyhogy 
nagyon kérem, hogy ne támogassák. Akármilyen környezetvédelmi tanulmány úgyis azt fogja majd 
kimutatni, hogy ó szuper lesz! A lehető legjobb. 
 
Lőrincz László: Én személy szerint az ipari tevékenységet így most első hallásra nem tudom támogatni. 
Illetve itt, ha Szilágyi úr a körzeti képviselő, a lakosokkal egyeztetve a raktározás, illetve az iroda itt 
hogyha körbe tudja járni. Ilyen irányba tudok gondolkozni, de természetesen csak akkor, ha itt a lakosok 
is rábólintanak erre, és tényleg egy olyan megoldás születik, ahol még itt akár a raktárba való 
pakolásoknak a zajszintje is, főleg itt az esti órák. Gondolom a kora reggeli órák, az minimális, akár 
ilyen raktár nyitvatartással. Nem tudom mivel lehet megoldani. És akkor, tehát így ebben a formában a 
lakosok támogatják, illetve ez le van egyeztetve, akkor azt úgy tudom támogatni. 
 
Balogh Csaba: Építész úrra nézek, hogy akkor így egyértelmű-e az, hogy mit tud közvetíteni a beruházók 
felé. Köszönöm. Akkor a telepítési tanulmányterv elfogadásáról kérem a Képviselő-testületet, hogy 
szavazzon. Igennel akkor, hogyha elfogadja, nemmel, hogyha ebben a formában nem. 
 
A Képviselő-testület 8 „nem” és 3 „tartózkodik” szavazati arány mellett az alábbi döntést hozta: 
 

356/2020. (X. 12.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy nem fogadja el az alábbi határozati javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
…/2020. (…) Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
az alábbi döntést hozza: 
 

1. A Hungary Huake Eng Kft. kérelmére a 2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós utca 6701 hrsz. 
alatti ingatlanon légtechnikai raktárcsarnok, iroda és gyártó üzemrész építését - a mellékelt 
tanulmányterv szerinti kivitelben – támogatja.  
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2. Az 1. melléklet szerinti telepítési tanulmánytervet elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
1. sz. melléklet a …/2020. (…) Ök. határozati javaslathoz: 
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Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
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12) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza - telepítési tanulmányterv 
Előterjesztő: Aba Lehel főépítész 

 
Balogh Csaba: A következő napirendi pont a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza 
Telepítési Tanulmányterv. Előterjeszti Aba Lehel főépítész. 
 
Aba Lehel: A korábbi Képviselő-testületi ülésen volt benn a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Gondviselés Háza projekt telepítési tanulmány terve. Amikor is aggályok fogalmazódtak meg az 
Öregkastély utca felőli gazdasági bejárat forgalmával kapcsolatban, és egyáltalán az út használatával 
kapcsolatban és arra kérte a Képviselő-testület a telepítőt, beruházót, illetve a tervezőt, hogy vizsgálja 
meg ennek a számszerű terhelését. Tehát pontosítsa azt, hogy ez egész pontosan mit jelent. Mit jelent az 
Öreg kastély utcára nézve, illetve magának az intézménynek pontosan milyen gazdasági megközelítése, 
milyen gépjármű terhelése fog megjelenni majd várhatóan. Ezzel kapcsolatban volt különben múlt héten 
egy menet közbeni egyeztetés a beruházóval, tervezővel és a Tisztelt Képviselők meghívásával, ahol 
már alapvetően elhangoztak azok a számok, amelyeket most az előterjesztés kiegészítésébe is 
beleraktunk. Maga a telepítési tanulmány terv kiegészítésre került olyan tekintetben, hogy a kizárólag a 
gazdasági bejáratra, heti, illetve napi lebontásban milyen furgon, illetve kisteherautó 3,5 tonnában 
maximalizált kisteherautó forgalom várható. És ezzel a kiegészítéssel együtt terjesztettük most újra ezt 
a telepítési tanulmánytervet a Képviselő-testület elé. Ezek a kiegészítések különben az anyagnak, a 
telepítési tanulmánytervnek az utolsó három oldalára kerültek be. 48-49-50. oldalra egész pontosan. 
 
Lenkei György: Valóban itt voltunk ezen a megbeszélésen, és valóban itt az anyaghoz hozzákerült ez 
az adatsor, ami arról szólt, hogy öt autó jönne vagy tíz egy héten. Erre véleményem szerint nem 
szükséges egy ajtót nyitni, pláne egy ipari ajtót. A főépítész urat kiegészíteném azzal, hogy nemcsak ez 
az anyag került csatolásra, hanem a lakossági aláírások is. Gyakorlatilag minden helyi lakos tiltakozik 
az ellen, hogy az Öreg kastély utca felől legyen az ipari bejárat. Újra elmondom, már múltkor 
elmondtam. Zsákutca, szűk, gyakorlatilag egy föld utca, és teljesen alkalmatlan erre a funkcióra. Újra 
mondom. Tehát öt autóért nem érdemes egy ipari méretű ajtót kaput csinálni. Én azt javaslom a Tisztelt 
Képviselőtársaimnak, hogy jelen formában, nevezetesen az Öreg kastély felöli feltáró úton, ne járuljunk 
hozzá ehhez a tervhez. 
 
Balogh Csaba: Van-e további hozzáfűznivaló? Akkor kérem szépen a Képviselő-testületet, hogy 
szavazzunk most. 
 
A Képviselő-testület 2 „igen”, 2 „nem” és 7 „tartózkodik” szavazati arány mellett az alábbi döntést 
hozta: 
 

357/2020. (X. 12.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy nem fogadja el az alábbi határozati javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
…/2020. (…) Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
az alábbi döntést hozza: 
 

1. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelmére a Gondviselés Háza - Fogyatékos Emberek 
Otthona projekt megvalósulása céljából a Göd, Munkácsy Mihály u. 2. számú, 6494/3 hrsz. 
alatti ingatlanon meglévő épületek felújítását, átalakítását, új épületek elhelyezését - a 
mellékelt tanulmányterv szerinti kivitelben – támogatja.  

2. Az 1. melléklet szerinti telepítési tanulmánytervet elfogadja. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
1. sz. melléklet a …/2020. (...) Ök. határozati javaslathoz: 
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Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
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13) Gödi Önkormányzati Rendészeti Szerv 2020. évi I. félévi tevékenységéről szóló beszámolója 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

Balogh Csaba: Következő előterjesztés. Gödi Önkormányzat rendészeti szervének 2020-as évi első 
félévi tevékenységéről szóló beszámolója, előterjeszti Aljegyző úr. 
 
dr. Nagy Atilla: Leírtuk a beszámolót, igazából elsősorban a lakosság miatt nagyon rövid összefoglalót. 
Tehát nem annyira a számokat, azokat most fejből nem nagyon tudnám idézni igazából. A lényeg az, 
hogy az önkormányzati rendészeti szerv, leánykori nevén Közterület-felügyeletnek a féléves 
beszámolójáról van szó. Ebben számolunk be egyébként, hogy hány fő, hogy alakultak a létszámok, 
elég jelentős a fluktuáció. Most is van betöltetlen álláshelyünk, várunk rá dolgozókat igazából. 
Lehetőleg lassacskán afele halad a városi Közterület-felügyelet munkája egyébként, hogy egyre 
kevesebbszer kívánunk csak kérni, és most már egy kicsit hamarabb nyúlnak a kollégák a csekk tömbhöz 
bármilyen deliktum vonatkozásában. A számokat, ha akarják, a képviselők felhozzák, és akkor meg 
fogják ismerni igazából. Ami várhatóan újdonság lesz, ez már nem annyira beszámol, igazából csak 
polgármester úr kért minket, hogy az államigazgatási bevételi körbe tartozó parkolási, várakozási 
tilalmak és bírságolások mellett helyezzünk fokozottabb hangsúlyt az önkormányzati szabályok 
betartatására, mert ez ráadásul önkormányzati bevétel. Nem ez a szempont ismétlem, tehát a Közterület-
felügyelet nem a pénzre utazik igazából. Ugyanakkor valamilyen szankcióval kell sújtani azokat, akik 
notóriusan, vissza-visszatérően nem csinálják, amiket kell, és főleg, hogy súlyosabban vétenek a 
szabályok ellen. Közben várom a kérdéseket, ha vannak. 
 
Szilágyi László: Egyébként a beszámolót el fogom fogadni. Én inkább kiegészíteném azzal 
kapcsolatosan, hogy én korábban is jeleztem, hogy szerintem a Közterület-felügyeletet itt Gödön 
mindenféleképpen a nulláról újra kellene tervezni. Újra kéne gondolni és egy 2020, vagy most már 
mondhatom lassan 2021-nek megfelelő rendészet jöjjön létre. És hogyha a nulláról el tudunk indulni, 
akkor utána természetesen át kell azt is gondolni, hogy akár egy hétvégi, vagy egy esti műszakkal 
további létszám növelésére kerüljön sor. Pont azért, hogy bár ugye az elején nem feltétlenül a büntetés 
a cél, de valahol mégiscsak azzal a szankcióval tudod azt kikényszeríteni, hogy bizonyos szabályokat a 
lakosok tartsanak be. 
 
Hlavács Judit: Én két dolgot szeretnék kiemelni a beszámolóból. Az egyik az, hogy szükséges a 
közterület-felügyelet létszámának az emelése, hogy ha azt szeretnénk, hogy egy húszezres városban 
valóban hatékony munkát tudjon végezni. Nem csak a munkaidő felében legyenek kint esetleg a terepen, 
hiszen amit csinálnak, azt adminisztrálni is kell. A másik, amire szeretném felhívni a figyelmet. Igen, 
sajnos szankcionálás nélkül nem fog menni, ahogy Szilágyi képviselőtársam is mondta. Ha most nem 
merünk elkezdeni szankcionálni, az egyre kevésbé fog előfordulni. Tehát biztos, hogy a Képviselő- 
testület, vagy a polgármester, vagy bárki, aki ebben, hogy mondjam, presszionálási képességgel 
rendelkezik. Egy évvel a következő választások előtt nem fogja elkezdeni erőltetni azt, hogy a közterület 
felügyelet bírságoljon, így viszont sosem lesz rend. Tehát én azt gondolom, hogy természetesen nem a 
bírságolással kell kezdeni, de ha csak figyelmeztetünk, és ha nem tartják be a szabályokat, akkor újra és 
újra figyelmeztetünk, az nem fog odavezetni, hogy rend legyen. Nem kell sokat bírságolni. Az lenne a 
cél, hogy ne kelljen bírságolni egyáltalán, mert nincsen szabálysértés. 
 
Balogh Csaba: Én csak annyit tennék hozzá, mert látom, hogy tényleg szükséges tisztázni a nevemet, 
hogy nekem azért egy kényszerem is van: hogyha rendelete van a Képviselő-testületnek, 
önkormányzatnak, akkor nekem is az a feladatom, kötelességem, hogy azt mondjam, hogy annak a 
betartatása szükséges. Köszönöm. Ennyit szerettem volna hozzátenni. Van-e további kérdés, hozzáfűzni 
való? Aljegyző úrnak, megadom a szót. 
 
dr. Nagy Attila: Csak annyit fűznék hozzá egyébként, hogy a kollégák gyakran jelentgetik felém, hogy 
még mindig próbálkoznak polgárok azzal, ennek annak a kutyája, meg barátja, meg nem tudom. 
Mondom nekik, hogy ne próbálkozzanak, mert nem megy át. Mondom, mindenkinek ne próbálkozzon, 
mert lehet, hogy a mérlegelésnél ez inkább súlyosbító lesz. 
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Fülöp Zoltán: Annyiban kénytelen vagyok a tájékoztatást egy kicsit pontosítani, hogy a hivatal 
kimutatása szerint az önkormányzati rendészeti szerv hat plusz egy fővel, hat plusz egy fő álláshellyel 
rendelkezik. Ebből, ha jól látom, akkor a vezetővel együtt négy fő Közterület-felügyelő, egy 
természetvédelmi őr, egy közbiztonsági referens és egy mezőőr van betöltve. Pontosabban a mezőőr az 
üres. Úgyhogy jelen pillanatban az a kimutatás, amit én kaptam a hivataltól, aszerint nincs üres 
álláshelyünk, illetve egy Közterület-felügyelői álláshely el van használva a közbiztonsági referensre. 
Úgyhogy a további Közterület-felügyelőkkel, volt ebből egy erősebb polémia júliusban, hogy akarunk 
több Közterület-felügyelőt, vagy nem akarunk több Közterület-felügyelőt? Ehhez képest Közterület-
felügyelői álláshelyre közbiztonsági referens lett berakva. Természetesen lehet több Közterület-
felügyelő, hogyha tudjuk, hogy mire való, mit fog csinálni. Én azt gondolom, hogy ki lehet ezt találni, 
ahogy Szilágyi úr mondta, gondoljuk át a közterület-felügyelet, vagy az önkormányzati rendészeti szerv 
működését, feladatait, és akkor nyilván lesz rá álláshely. 
 
dr. Nagy Atilla: Ez egy első féléves beszámoló. Azóta voltak a fejlemények, tehát most jellemzően a 
Közterület-felügyelet vezetője. Kettő beosztott Közterület-felügyelő, telepőr kicsit más státusz, de 
hasonlóan van betöltve, valóban a mezőőr állás az betöltetlen. Az arra van fenntartva, hogy mondjuk a 
TESZ-ből átvesszük az álláshelyet majdan. Arra az esetre van fenntartva igazából, és abban az egyik 
helyen a rendészeti referens, illetve a közbiztonsági referens. Részben a Samsung keltette okok miatt 
egyébként. Most van egy betöltetlen állás, most a nyár végén megüresedett egy álláshelyünk. Egy 
kollégától elbúcsúztunk. Az ő álláshelyét most pályáztatjuk. Amint ezt megemésztettük, és ráadásul 
most a mellékszezon következik. Valószínűleg fogunk kérni álláshelyeket, de jelen pillanatban azon 
vagyunk, hogy a műszakot átszervezzük oly módon, hogy egyelőre még a hét 5 napjára viszont 
délelőttös, délutános műszakot hozunk létre. Ha már hétvégézni akarunk, akkor feltétlenül bővítés kell. 
Erre majd visszatérünk, alkalmasint. 
 
Balogh Csaba: További kérdés nincsen? Akkor kérem, hogy a beszámolót fogadja el a Képviselő-testület 
igen szavazattal most, vagy nemmel utasítsa el. 
 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

358/2020. (X. 12.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
elfogadja az Önkormányzati Rendészeti Szerv (Közterület-felügyelet) 2020-as év I. félévi 
beszámolóját a melléklet szerint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balogh Csaba polgármester 
 
Melléklet a 358/2020. (X. 12.) Ök. határozathoz: 
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(Jegyzőkönyvvezető-váltás: Rácz Renáta) 
 
 
Balogh Csaba: Ügyrendinek én is szerettem volna felszólalni, hogy 9 perc van este 10-ig, amikor is 
rendelet szerint le kell zárni a testületi ülést, így felteszem a kérdést a Képviselő-testületnek, hogy kíván-
e kivételt tenni, hogy folytassuk tovább vagy pedig ragaszkodik hozzá, hogy 17 órakor, a holnapi napon 
folytassuk a megbeszélést. Van még akkor tíz napirend, amiben van összetettebb is, a Széchenyi Csárda 
kapcsán több döntést is kell hozni. A közalkalmazottak kapcsán Pintér úr is mondta, hogy ezt most el 
kellene fogadni. Technikailag nem tudom, hogy a holnapi nap az talán még pont elegendő lehet olyan 
szempontból, hogy ha 13-án meghozzuk a döntést, a kivonatot 14-ére el tudjuk készíteni, az alapján 
akkor már aznap el tudja kezdeni a munkát a könyvtár és a művelődési ház, de én is jobban örültem 
volna, ha a mai napra a végére érünk. Lenkei úr? 
 
Lenkei György: Nekem az a javaslatom, hogy a megjelent érintettek, akik igen szívósak, hogy ezt végig 
tudták ülni, az ő napirendi pontjukat tárgyaljuk, és én abban már benne vagyok, hogy a többit holnap. 
 
Balogh Csaba: Az mind a jégpályát és a Széchenyi Csárdát is jelentené? 
 
Lenkei György: Hát amiben érdeklődtek, a jégpályában mindenképpen. Gondolom én, miután itt van a 
Horváth úr. 
 
Balogh Csaba: 7 percünk van, a csónakházat megvitatni. Szóval a napirendi módosító gyakorlatilag az, 
hogy a Széchenyi Csárdának a napirendjét azt vegyük előre, és ha tovább is nyúlik a 10 órán túl, akkor 
elfogadja a Képviselő-testület, hogy azt az abban megfogalmazott döntéseket meghozzuk, de a többi 
napirend az viszont holnapi napra átcsúszhat. Egyetértenek? Pintér úrnak megadom az ügyrendi szót. 
 
dr. Pintér György: Akkor én megismétlem szerintem vita nélkül a közalkalmazottakról és az 
óvodásoknak nyújtandó preventív történetről szavazni, mind a kettő összesen egy perc. 
 
Balogh Csaba: A közalkalmazott legyen még hasonlóképpen felvéve. Én befogadom ezt a módosító 
javaslatot, tehát akkor a kettő napirendet kérem a Képviselő-testülettől, hogy igen szavazattal fogadja 
el, hogy azt a mai napon még mindenképpen tárgyaljuk, és a többit fogjuk csak holnapi napon tárgyalni, 
’nem’-mel akkor, ha szeretné 10 órakor továbbra is lezárni az ülést. 11 igen szavazattal elfogadta a 
Képviselő-testület. 
 
A Képviselő testület 11 „igen” egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy az alábbi két napirendi pontot  
még a mai napon, adott esetben 22.00 óra utáni időpontban tárgyalja: 
- „23) Döntés a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának 
munkaviszonnyá történő átalakulásával kapcsolatos egyes kérdésekben”, 
- „16) Javaslat az alsógödi Széchenyi Csárda és csónakház épületegyüttesének engedélyezési és kiviteli 
terveinek tartalmára, a megvalósítás ütemezésére”. 
 
Balogh Csaba: Következő napirendi pontunk tehát a Széchenyi Csárdának az előterjesztése, Ujlaki 
Anikó előterjeszti. 
 
 
16) Javaslat az alsógödi Széchenyi Csárda és csónakház épületegyüttesének engedélyezési és 

kiviteli terveinek tartalmára, a megvalósítás ütemezésére 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 
Ujlaki Anikó: A következőekben a javaslat, az alsógödi Széchenyi Csárda és csónakház 
épületegyüttesének engedélyezési és kiviteli terveinek tartalmára és a megvalósítás ütemezésére teszünk 
javaslatot. Első körben a 48/2020. (III. 3.) tehát képviselő-testületi határozat visszavonását szeretnénk 
javasolni, mert ebben a csárda sürgős bontása is el lett határozva, illetve a következő döntési variációk 
alapján ugye a továbblépésre teszünk javaslatot. Három alapkérdést tettünk fel a tervezés mely 
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épületrészekre terjedjen ki. Ez a kivitelezés ütemezése, a csónakház milyen tervezési programmal 
kerüljön megtervezésre, illetve, hogy a csárda milyen tervezési programmal kerüljön megtervezésre. Az 
előterjesztésben egyeztettünk a Gödi Sportegyesülettel és vannak korábban már egy helyiséglistát 
egyeztettünk le, melyben egy kisebb módosítás, tehát csökkentett tartalommal szeretnék megvalósítani, 
illetve itt a költségek is kevesebbek lennének. Most egy keretösszeget szeretnénk elfogadtatni a 
testülettel, de leginkább az első kérdés, amit itt az 1/A, 1/B és 1/C verzióban szerepeltettünk, hogy a 
tervezés melyik épületrészekre terjedjen ki. Az 1/A verzió az pedig a tervezési feladat csak a csónakház 
újjáépítésére. Az 1/B verzió az az, hogy az egyes épületrészek tervezését egységként kezelve egy időben 
kell elvégezni, a kivitelezés időbeli ütemezését lehetővé tevő szerkezet és funkcionális kialakítása. Az 
1/C verzió az épületegyüttes egyidejű tervezése, egyidejű kivitelezést feltételezve. A Gödi 
Sportegyesület javaslata az 1/A verzió támogatása, ahogy jelenleg most a testület a csónakház 
újjáépítésére egy olyan tervezési megbízást, hogy mielőbb pótolni lehessen az elbontott csónakházat. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Szilágyi úrnak. 
 
Szilágyi László: Azt nem hallottam, hogy elhangzott volna, pont nem figyeltem egy fél percre. A 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta a mai napon, és az ’A’ verzió egyébként, emlékeim szerint, tehát a 
csónakház vonatkozásában induljon el a tervezés. Ugye jól emlékszem? 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Lőrincz úrnak. 
 
Lőrincz László Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy mondta a polgármester úr, hogy olvassam el a 
kiküldött anyagot, ezt elolvastam. És itt a május 15-én hozott, (V. 15.) hozott határozat, az van leírva 
benne, hogy az a koncepcióterv, ami akkor határozatba lett hozva, ugye ott nincs hozzáírva, hogy nem 
a Képviselő-testület hozta azt, hogy a polgármester úr hozta azt a határozatot, és mi a probléma? Ugye, 
ott van annak egy bemutatása, és most ez, a mostani tervek ezek arra épülnek vagy ezek most külön új 
tervek, vagy azt most akkor úgy kidobtuk a kukába azokat a terveket. Ezzel kapcsolatban lenne 
kérdésem. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Ujlaki Anikónak. 
 
Ujlaki Anikó: Szerintem az koncepció tervre vonatkozott, tehát ez pedig egy kiviteli, tehát ez maga az 
engedélyezési kiviteli tervnek az elkészítésére vonatkozik, hogy milyen tartalommal kerüljön 
újjáépítésre. Azért soroltunk fel különböző variációkat, mert el kellene azt döntenie a testületnek, hogy 
a tervezést mire rendeljük meg. Tehát milyen verzió szerint? 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Lőrincz úrnak. 
 
Lőrincz László: Nem igazándiból kaptam választ arra, hogy az a koncepció, ami akkor elkészült, az ebbe 
be lett építve, nem lett beépítve, mert az nem volt túlzottan nagy megelégedésére se a képviselőknek, se 
a lakosságnak. Tehát, hogy az most így valamilyen szempontból lett egyáltalán használva vagy az egy 
hiú ábránd marad és azt kidobtuk a kukába? 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Ujlaki Anikónak. 
 
Csontó Judit: Most én fogok az Anikó helyett beszélgetni. Az a koncepció terv, az a májusi határozatra 
adott választ. Tehát arra, amikor még arról volt szó, hogy a csárdát és a csónakházat is újra fogjuk 
építeni. Ha azt valaki úgy megnézte, akkor az úgy látható, hogy ott egy új telepítést is adott. Ez az új 
előterjesztés, amit most kellene tárgyalni, ez legfőképpen abból indul ki, hogy ütemezhetően lehet 
végezni a tervezést, illetve a kivitelezést is. És viszont ugye ebből adódik az, hogy igazából nem ad 
másik lehetőséget telepítésre. Tehát ott a koncepciótervben az építész egy olyan telepítésre adott 
javaslatot, amikor a Duna felé egy teret alakított ki, a parkra és a Dunára néző teret. Így ebben az 
előterjesztésben erre nem lesz valószínűleg lehetőség, hacsak nem az 1/C verziót választják, amire nem 
gondolom, hogy lenne esély. Szóval ez az oka, hogy azt a koncepciótervet most nem tudjuk felhasználni. 
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Balogh Csaba: Megadom a szót Fülöp úrnak. 
 
Fülöp Zoltán: A végére csak eljutottunk a válaszig. De itt a korábbi vélemények alapján az elég 
egyértelmű volt, hogy sem a testület, sem a városlakók azt a koncepciótervet nem támogatják. Úgyhogy 
én jobban örültem volna neki, hogyha ez le is van írva rendesen, hogy az 1/A verzió az nem annak a 
koncepciótervnek az első lépése és aztán majd jön egy második, hanem ez világosan és egyértelműen 
kiderül az előterjesztésből, hogy itt egy teljesen új tervezési program keletkezik. Némi utalás van benne, 
ezt meg kell mondjam, de ez az utalás nekem így elég sovány ebben. Most így hirtelen elnézést nem 
találtam meg. 
 
Balogh Csaba: Ha kérhetem, akkor szorítkozzunk olyan megjegyzésekre, amik tényleg érdemiek a 
döntéshez. 
 
Fülöp Zoltán: Tehát az 1/A verzióban benne van, hogy építészeti kialakítása, tehát a hasonlóan a volt 
csónakházéhoz. Ez nem azonos a régivel. Jobb lett volna ezt megjegyezni. Úgyhogy én szeretném 
megkérdezni, hogy ha már a GSE részéről vannak itt, akkor én szeretném annak a megerősítését vagy 
ahhoz hozzászólni a GSE részéről, hogy ez az előterjesztés ez így megfelelő-e vagy további konzultációt 
szeretnének. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Horváth úrnak. 
 
Dr. Horváth László: És abban összegezném, amiben a Péter, aki a kajakosok részéről nyilatkozott, amit 
ő rögzített, hogy amit mi gondolunk, az megfelelő, de most ebből a három előadásból nem egyértelmű 
nekem sem, hogy az a téma, amiről beszélünk, amiről mi szeretnénk beszélni. Tehát a mi verziónkban, 
amit egyeztettek az érintett előkészítő felek, vagy magától következően az előző koncepciónak nyoma 
sem kéne, hogy maradjon, merthogy az semmiképpen sem illeszkedik sem a környezetbe, sem a 
sporthoz, sem semmit nem vett figyelembe azon kívül, hogy egy látomás vízióként én nem akarom 
vitatni, mert nem értek hozzá, de oda az nekünk nem jó. Én ezt mindenképpen új koncepcióként 
értelmeztem, a mi elképzelésünk szerint, amit kidolgoztak a Péterékkel, de akár részletesebben is 
elmondja, a régi csónakház helyére nagyjából kerülne a váza, tehát az ’A’ verzió lett volna, a  2/A verzió 
lett volna alapban. Tehát az ugye a város csónakháza, az nem kifejezetten a GSE kérdése. Azt szeretnénk 
egy füst alatt kicsit bővebbre kérni, illetve kajak és egyéb több csomagtárolási, városi, hasznosítási 
funkció is belefér, ugyanakkor ez a környezetbe illeszkedik, az adott használathoz, mind az örökséget, 
mind a jelenlegi környezetet figyelembe veszi. Ha ez válasz a koncepcionális kérdésre, akkor a mi 
támogatásunk és igényünk erre szól, ha nem válasz, akkor ezt nem nekem kell megadni. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Lőrincz úrnak. 
 
Lőrincz László: Tehát Horváth úr szavaiból kiindulva, akkor teljeskörű egyeztetés, gondolom, az első 
koncepciónál se volt. Most a mostaninál még lehetne bele tervezni vagy lehetne egyértelműbbé tenni a 
dolgokat. Csak a támogatás miatt, hogy a testület így támogassa vagy személy szerint így én 
támogassam, vagy azzal a kikötéssel, hogy további egyeztetés legyen még a szakosztállyal, hogy 
egyértelmű legyen, hogy mi fog oda épülni. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Horváth úrnak.  
 
Dr. Horváth László: Még egyszer köszönöm a testületnek, hogy a harmadik napirendi pontnál hagyott 
időt megbeszélni nekünk ezt a kérdést. Egyeztettünk részletesen Ujlaki Anikóékkal, az előterjesztővel. 
Szerintem, ha lehet azt követni, miután ők szakértőbbek ebben, ők amit mondanak, azt válaszoljanak 
Lőrincz úrnak, mi pedig, ha nem értünk vele egyet, akkor kapálózunk, de én úgy gondolom, hogy a 
keretösszeget ezért hangsúlyozta az elején, mert hogy a funkciókban egyeztettünk, a méretei nyilván 
előírásoktól és lehetőségektől függenek, de funkciókban egyeztettünk és abban teljes az egyetértés. 
Remélem, abban, ami elhangzik, de még nem hangzott el. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Andrejka úrnak. 
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Andrejka Zombor: Egy gyors kérdésem lenne. A Pénzügyi Bizottság tárgyalt és az én értelmezésem 
szerint ugye adódik a kérdés, hogy az 1-es verziónak a ’B’ változata az lassítaná a munkát vagy 
problémássá tenné? A kajakosok nyilván azt mondanák, hogy legyen külön, de ahogy én ezt így 
értelmeztem, tehát a tervezés az, hogy együtt lenne tervezve, de a kivitelezéskor a kivitelezés már nem 
lassítaná a csónakházat. Hogy ez milyen vonzatai vagy mi a különbség úgy érdemben az ’A’ és a ’B’ 
verzió között? 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Pintér úrnak. 
 
dr. Pintér György: Klasszikusan nem a mi bizottságunk feladata, tehát azt gondolom, hogy nekünk a 
pénzügyekkel kellene foglalkozni, rendelkezésre álló forrás, esetleg máshonnan bevonható forrás. 
Igazából ez egy sokkal műszakibb tartalmú felvetés. Amennyire én érzékeltem, itt a funkció és a 
gyorsaság volt a szempont. Erre próbáltuk azt mondani, hogy itt az előbb elhangzott változatot támogatja 
a bizottság. A tervezésről beszélünk most, csak a többi az pedig szerintem egy külön koncepció. És 
kérdés egyébként, hogy mi legyen az étteremmel, egyébbel, ez a rész pedig haladjon, hogy ahogy 
elhangzott a városnak gyakorlatilag a tárolója mielőbb valósulhasson meg szépen, igényesen. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Markó úrnak. 
 
Markó József: Azt gondolom, hogy a vendéglőn még évekig el lehet majd vitatkozni, hogy ki 
finanszírozza, kinek éri meg vendéglőt építeni mondjuk 2-3-400 millió forintért. Az együttgondolkodás 
a két egységre, az eredményezett egy közel egymilliárdos elképzelést. Ez teljesen hibás elindulás volt. 
Se felhatalmazás nem volt rá, se lehetőség. Nem tudom, hogy jött létre egy ilyen egyébként szép épület 
valahol, csak ugye ott nem volt alkalmas. Én azt gondolnám, hogy csak először a csónakházzal 
foglalkozzunk, csak azokkal a belső tartalmakkal, ami a GSE-nek, illetve a kajakosoknak jó, mert ha 
avval eltérünk egy négyzetméterrel is, akkor ezt 30 évig fogjuk majd észlelni, hogy nem úgy csináltuk, 
ahogy kellett volna. Célszerű a felhasználókat figyelembe venni 100%-os mértékben, és hát amennyibe 
kerül, ha 200-200, törekedni kell, hogy minél kevesebb pénzbe kerüljön. Tehát reális egységárakkal, 
nem 600.000 Ft/ nm-kel számolni, mert az erősen túlzott. Támogassuk a megvalósítást. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Igen, hát amikor legutoljára volt olyan bizottság, aminek az ilyen kérdésekkel kellett 
volna foglalkoznia, akkor az a bizottság foglalkozott a csónakházzal és volt egy ütemterv, amit 
támogattunk, amiben teljesen külön és elsőként szerepelt a csónakház mielőbbi megépítése. Aztán hogy 
jutottunk ide, ezt most nyilván lehet firtatni, de most már akkor térjünk arra az útra, aminek valamiféle 
gyors megoldása lesz. Tehát én azt mondom, hogy nyilván 1/A verzió, és ugyanakkor nem tudom, hogy 
ennek mi a gyakorlati kivitelezése és a Képviselő-testület hozzon erről határozatot, mert az lesz 
egyértelmű vagy elég, hogyha minden fél tudja és tudomásul veszi, de hogy azt gondolom, hogy amikor 
ez az épület elkezd terveződni, akkor ne úgy legyen, hogy majd egy kész megváltoztathatatlan terv vagy 
nagyon drágán megváltoztatható terv kerüljön ide vagy bárhová egyeztetésre, hanem egyrészt azt 
javaslom, hogy a majdani használók azok folyamatosan vegyenek részt a folyamatban, tehát egy 
folyamatos kapcsolat legyen a tervezővel. Akkor, amikor az első vonalakat egy kockás papírra fölhúzza 
már akkor is. Illetve, hogy amint összeáll valami külső kinézet, akár csak nagy vonalakban, akkor azt 
meg viszont lássuk mi is, illetve a gödi lakosok is, hogy azokban a pillanatokban tudjunk módosítani 
vagy hozzászólni, amikor ez még nem jár felmérhetetlen plusz költségekkel. 
 
Balogh Csaba: Tehát csak egy kis összefoglalónak, akkor jelenleg az az állás, hogy mind a GSE 
oldaláról, mind a képviselőktől gyakorlatilag olyan jelzéseket kapok, hogy akkor az 1/A, 2/B 
határozatok elfogadása tűnik pozitívnak, akkor ebben benne lenne a GSE-nek a megfogalmazott 
kiegészítése. És akkor a hármas pontról nem is kellene határozni a Képviselő-testületnek, mert maga a 
Széchenyi csárdának az újratervezése még nem kerülne szóba. Hogyha ezt a döntést befolyásoló vagy 
politikailag nagyon fontos felszólalás, kérem, hogy csak akkor tegyék meg az urak, hogy hadd 
haladjunk! 
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Szilágyi László: Ha jól emlékszem, akkor a Pénzügyi Bizottságban elhangzott egy olyan nem hivatalos 
információ, hogy lehet, hogy mégse lesz erre vissza nem térítendő támogatás. Ugye jól emlékszem, 
Pintér úr, hogy valaki a hivatal részéről mondta? Tehát majd, amikor, bárcsak ott lennénk, hogy már 
kivitelezés is zajlik, de azért majd mérlegelni kell, hogy ez valószínűleg az önkormányzatnak akár egy 
100%-os költséget fog jelenteni. Ennyit akartam hozzáfűzni. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Lőrincz úrnak. 
 
Lőrincz László: Igen, én is hasonló témában. Ugye anno, amikor a másik projekt meghiúsult, akkor a 
Kajak-kenu Szövetségtől kaptunk olyan ígéreteket, nem is konkrétan, de kaptunk olyan ígéreteket, hogy 
ugye ennek a projektnek a megvalósításában lehet, hogy tudnak ugye részt vállalni, hogy ezt most 
kérdezem, hogy ez most hol áll ez a dolog? Én utoljára március környékén találkoztam ezzel az üggyel, 
onnantól kezdve akkor még félig-meddig nálam is volt a projekt, azóta semmit nem tudok róla. A májusi 
koncepcióterv, ami ugye inkább azt mondom, hogy azt is a Facebookról értesült az ember, de hogy a 
szövetséggel a tárgyalások vagy ugye közte az egyesülettel, hogy álltak, hogy alakultak, hogyha van 
valami információ, annak nagyon örülnék. 
 
Balogh Csaba: Szükséges a döntéshozatalhoz vagy egyébként egy külön kérdésként meg lehet 
fogalmazni az osztályvezetőknek? 
 
Lőrincz László: Finanszírozás miatt szerintem lényeges, mert ott azért nagyobb összegek hangzottak. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Fülöp úrnak, hogy ő is feltehesse, hogy ha egyébként neki is van 
kérdése. 
 
Fülöp Zoltán: Csak azt szeretném tisztázni, hogy a várható költségek soron írt jelentős, 10 és 100 
milliók, ezek egyelőre becsült költségek és nem a testület jóváhagyása ilyen összegekre. 
 
Balogh Csaba: Ez most akkor egy kérdés? Vagy így mehet a határozat? 
 
Fülöp Zoltán: Remélem, hogy ebben egyetértünk. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Csontó Juditnak. 
 
Csontó Judit: A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által ígért támogatásról tudok tájékoztatni és nincsenek 
jó híreim, mert valóban, tehát még egy hónappal ezelőtt, amikor Nyikos Andrással, a 
projektmenedzserükkel beszéltem, akkor azt mondta, hogy Gödnek 60 millió forintot tettek félre a 
következő pályázati ciklusban, de azt mondta, hogy akár 100 millióra is fel lehet ezt tornázni, viszont 
pénteken felhívott és azt mondta, hogy úgy döntöttek, hogy ezt a VEKOP-os pályázatot most nem fogják 
újra elindítani, nem csak idén, hanem valószínűleg jövőre sem. Tehát most úgy néz ki, hogy a VEKOP-
os pályázatból szinte biztos, hogy nem fogunk kapni pénzt. Azt mondta, hogy a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség valami más úton megpróbálhat esetleg valamiféle pénzt juttatni ehhez a beruházáshoz, de ez 
most egyelőre csak egy mondat, tehát nincs mögötte igazából semmi. Hogyha meglesznek a tervek, 
akkor lehet velük erről esetleg tárgyalni. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Ez nem jó hír, de ezzel együtt azt gondolom, hogy terveket muszáj csináltatnunk. És hát 
akárhogy is nézzük, ha lenne pénz, akár a Pest megyei pályázatokból, akár a VEKOP-ból, akár a Kajak-
Kenu Szövetségtől, máshonnan sem tudnánk semmit megvalósítani, hogyha nem lennének terveink, 
amit megépítünk. Azt gondolom, hogy mindenképpen el kell indulnunk valamerre. Aztán ha sehonnan 
sem, akkor majd közadakozásból építsünk csónakházat a gödieknek, de én azt gondolom, hogy ez 
egyszerűen abszurdum lenne, hogyha most ezt így azt mondanánk, hogy jól van, akkor tároljátok ezentúl 
a milliós csónakjaitokat a fák alatt. 
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Balogh Csaba: Egyetértek. Megadom a szót Szilágyi úrnak. 
 
Szilágyi László: Minden támogatás tekintetében az egyik fontos beadási feltétel az, hogy tervekkel 
rendelkezni kell, hiszen ez alapján van egy költségbecslés. És én mindig is annak voltam a híve, és a 
jövőben is az leszek, hogy minél több terveztetés legyen a fiókban, minél több terv készüljön el. Hogyha 
bármilyen támogatás a pályázatra későbbiekben, amiket most még nem is tudhatunk, de lehet, hogy jövő 
héten megjelenik, akkor legyen valamit kivenni a fiókból és tudjunk támogatást kérni. 
 
Balogh Csaba: Akkor tehát szavazhatjuk-e úgy, hogy akkor az 1/A-t elfogadja-e a Képviselő-testület 
vagy egyben szavazzunk egybe, 1/A, 2/B-t szavaztathatjuk? Rendben, akkor kérem szépen a Képviselő-
testületet, hogy szavazzunk 1/A, 2/B opcióról. 11 igen szavazattal elfogadta a Képviselő-testület. 
Nagyon szépen köszönöm a kitartást is. 
 
 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 
 
 

359/2020. (X. 12.) Ök. határozat 
  

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a 2131 Göd, Béke u. 1. szám (hrsz. 525) alatti Széchenyi Csárda – csónakház 
épületegyüttes engedélyezési és kiviteli tervezése során csak a csónakház kerüljön megtervezésre, 
a csárdaépületet a tervezés ne érintse. A csónakház építészeti kialakítása, tömegképzése, 
anyaghasználata legyen hasonló a volt csónakházéhoz, illeszkedjék a Széchenyi Csárdához.  
  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére 
vonatkozó beszerzési eljárást a fenti döntés figyelembevételével indítsa el.  
  
Forrás: Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének Épülettervezés tartalék  
  
Felelős: polgármester  
Hivatali felelős: jegyző  
Határidő: 2020.10.31.  
 
 

360/2020. (X. 12.) Ök. határozat 
  

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a 2131 Göd, Béke u. 1. szám (hrsz. 525) alatti új csónakház épületét az elbontott 
csónakház helyére, az eredeti funkciókat bővítve, a Gödi Sportegyesület által megfogalmazott 
igények szerinti – edzőteremre és annak kiszolgáló helyiségeire is vonatkozó – tervezési 
programmal kívánja újjáépíteni.  
  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a csónakház engedélyezési és kiviteli terveinek 
elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárást a fenti döntés figyelembevételével indítsa el.  
  
Forrás: Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének Épülettervezés tartaléka  
  
Felelős: polgármester  
Hivatali felelős: jegyző  
Határidő: 2020.10.31.  
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23) Döntés a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának 
munkaviszonnyá történő átalakulásával kapcsolatos egyes kérdésekben  
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
 
Balogh Csaba: És akkor még egy utolsó záró napirendi pont közalkalmazottak jogviszonyának 
tisztázása. Ezt tényleg csak annyiban előterjeszteném, hogy ugyanazt a rendet szeretnénk fönntartani a 
közalkalmazottak számára, mint ami korábban biztosítva volt nekik szabadság cafeteria szempontjából. 
Ehhez vettem példát másik településnél is, ahol ugyanerre a konklúzióra jutottak, és ennek kérem szépen 
az elfogadását a testületnek, megadom a szót Fülöp Zoltánnak. 
 
Fülöp Zoltán: Az a kérdésem, hogy a határozathoz a forrás megjelölése szükséges-e? 
 
Balogh Csaba: A közalkalmazottak viszonyának tisztázása kapcsán, igen. Bocsánat, csak látom, hogy 
közben ott van egy ügyrendi kérés. 
 
Ujlaki Anikó szót kért, mert vissza kell térni egy szavazás erejéig az előző napirendi ponthoz. 
 
Ujlaki Anikó: Bocsánat, a 48/2020-as fejből mondtam, a határozat visszavonása, ami a csárda bontására 
is vonatkozott. A 48/2020. (III. 3.) ez volt az első határozati javaslat római 1-gyel. 
 
Balogh Csaba: Igen, ez természetes. Bocsánat, igen-igen. Bennem az előterjesztés anyagában is, 
igazából 10. oldalnál szerepel a határozata a csónakház bontásáról, akkor erről is kérek szépen egy 
döntés a Képviselő-testülettől, még az előző napjaink kapcsán, hogyha visszavonnák, akkor igennel 
szavazzanak. Akkor a visszavonásról igennel tudnak szavazni most a képviselők. 11 igennel elfogadta 
a Képviselő-testületi határozat visszavonását. 
 
 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 
 

361/2020. (X. 12.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a 48/2020. (III. 3) önkormányzati határozatot visszavonja. 
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Balogh Csaba: És akkor vissza a záró napirendhez. Fülöp úr elkezdte mondani, hogy forrást szeretne 
megjelölni, megadom a szót Pintér úrnak. 
 
dr. Pintér György: Úgy pontosítanám a dolgot, hogy a bizottságban abban maradtunk, azzal, hogy 
megszűnik a közalkalmazotti jogviszony, kvázi el kell számolni. Ott pedig a ki nem vett szabadságokra 
kell forrás, de nem tudjuk pontosan, hogy mennyi. Abban maradtunk, hogy miután ennek a kifizetése a 
hó vége, elfogadjuk, azt javasoljuk a testületnek, hogy az 1. számú határozati javaslatot fogadjuk el azzal 
a kiegészítéssel, hogy a hó végi rendes üléstől pedig visszaérkezik az a forrásigény, ami a 
szabadságmegváltásokhoz szükséges és akkor biztosítjuk majd a szükséges összeget 
forrásmegjelöléssel. Tehát ez a kiegészítés van, bocsánat, most forrást nem kell, köszönöm. 
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Balogh Csaba: Igen, ezt elfelejtettem én is hozzátenni, de ezt a módosítást, ezt befogadom, hogy akkor 
a kettő határozatról így döntsön egyben a Képviselő-testület. Azért még kéred a szót? Fülöp úrnak 
megadom a szót. 
 
Fülöp Zoltán: Annyit pontosítanék még ebből a hozzászólásból, de akkor csak annyit, hogy rögzítsük, 
hogy egyébként ettől a városnak a bérköltsége vagy ráfordítása az nem változik meg. 
 
Balogh Csaba: Az előterjesztés része vagy mint határozatba belefogalmazni? Elhangzott a 
jegyzőkönyvben. Köszönöm. Hlavács Juditnak megadom a szót. 
 
Hlavács Judit: Nekem egy gyakorlati kérdésem van, az 50%-os utazási kedvezményt, ezt hogy tudja az 
önkormányzat biztosítani? 
 
Balogh Csaba: Hát igazából a számla ellenébe begyújtva, akkor azt el lehet ismerni. Technikailag ezt a 
részét így. 
 
Hlavács Judit: Tehát, ezt a részét nem megvonni szeretném a közalkalmazottaktól, de azt gondolom, 
hogy nagyjából nem tudjuk kivitelezni ezt a részét. Merthogy ugye a közalkalmazott kap egy utazási 
utalványt, abba pecséteket nyomnak, nem tudom én mi és ezt az állam téríti meg a MÁV-nak vagy a 
Volánbusznak, vagy a nem tudom én minek. Tehát ezt mi nem tudjuk biztosítani szerintem. 
 
Balogh Csaba: Technikailag én ezt úgy képzelem el, mint ahogy az önkormányzati dolgozóknak is 
adunk kedvezményt a COVID tesztelésére, hogy akkor elvégeztetik gyakorlatilag a tesztet és utána 
hozzák az önkormányzatnak a kiállított számlát, akkor azzal utólag meg tudjuk téríteni ezt a költséget. 
Ezzel technikailag kivitelezhető jegyző úr? 
 
dr. Szinay József: Igen. 
 
Hlavács Judit: Mert akkor, utazási költségek visszatérítése, vagy el tudom enyhíteni. Nem tudom, 
fogalmam sincs. A művelődési ház dolgozói, meg a könyvtárosok ezzel hogyan, meg mennyire élnek. 
Mert nyilván ugyanúgy érvényes, 200 forint Gödtől Dunakesziig, amivel gondolom bajlódni se érdemes 
vagy lehet a nyári vonatozás, nem tudom én a Balatonra, ami meg nyilván akkor az egy komolyabb 
összeg, de azt se tudom, hogy vajon ez mekkora, mennyire veszik igénybe. Az én kollégáim nagy része 
ezt a papírt így kidobja. 
 
Balogh Csaba: Amennyire tudom, egyébként nem vennék nagyjából. Tehát, hogy nagyon keveseket 
érintene. Úgyhogy én azt mondom, hogy a biztonság kedvéért akkor ezt a módosító javaslatot 
befogadom, hogy kivenném az 50%-os utazási kedvezményt, mint az egy határozatból, hogy ezzel ne 
legyen benne a megállapításban. Annak a kivételével kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadja el, 
illetve hát azzal a kiegészítéssel, hogy egyébként meg a szabadságok megváltását majd a 26-i vagy 
következő rendes testületi ülésre hozzuk. 
 
Hlavács Judit: Ez volt a másik, amit mondani akartam, hogy az micsoda? A fenntartói munkakörben 
alkalmazott mi? Lehet, hogy nem máshol is alkalmazzuk. 
 
Balogh Csaba: Akkor még azt is ki lehet venni módosításból. Ezt a kettőt kivesszük, elfogadjuk azt, 
hogy 26-ára behozom mindenképpen a szabadságok megváltásáról szóló konkrét forrásmeghatározást 
és az összeget, amit kell arra költeni. És egyébként meg legyen leellenőrizve, hogy tényleg kivitelezhető-
e maga ez a határozat. 
 
dr. Pintér György: Igen, ez a magasabb felmentési időt kell precíziózni, stb., stb. Vagy csak annyit, hogy 
a felmentési idő végkielégítés egyéb tekintetében, hiszen akkor az aktuális, közalkalmazottakra 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Gondolom én. Tehát, ha kell, fogalmazzuk át, de alapvetően ez 
a szándék. 
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Balogh Csaba: Igen, és akkor ez alapján a szerződés tervezeteket, azokat el tudja készíteni a művház és 
a könyvtár, de egyébként meg 30-ig kell úgyis csak aláírniuk. 
 
dr. Pintér György: Igen. 
 
Balogh Csaba: Tehát, hogy ha nem lesz egyébként javításra szükség, akkor már 26-án egy Ámen-nel 
akkor esetleg le tudják írni. Rendben, egyetértek. Módosításokkal együtt kérem szépen a Képviselő-
testületet, hogyha egyetért ezzel a jelenlegi határozattal elsősorban szavazzunk most igennel. Köszönöm 
szépen. 11 igennel a Képviselő-testület elfogadta a napirendet. 
 
 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

362/2020 (X. 12.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a József Attila Művelődési Ház és Göd Városi Könyvtár munkavállalónak 
közalkalmazotti jogviszonyának 2020. november 01 napjától a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá történő átalakulásával összefüggően megkötésre 
kerülő munkaszerződési feltételeket –amennyiben törvény az eltérést megengedi – a jelenlegi 
közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szerződéses feltételekkel egyezően állapítja meg:  
 magasabb felmentési idő  
 nagyobb végkielégítés  
 több pótszabadság  
 szociális juttatások (Pl. cafetéria)  
 
Felhatalmazza a Polgármestert és az intézmény vezetőjét, hogy a feltételekről írásban tájékoztassa 
az érintett munkavállalókat.  
 
Felelős: Balogh Csaba polgármester, Szabó Imréné és Hegyi Valéria intézményvezetők  
Határidő: 2020. október 31.  
 
 
Balogh Csaba: Ezzel a mai napra szánt döntések megszülettek és holnap 17 órakor találkozunk. 
Folytatjuk a testületi ülést. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt és kitartást. 
 
Balogh Csaba polgármester a 2020. október 12-i rendkívüli képviselő-testületi ülést a másnapi folytatás 
kötelezettsége mellett 22 óra 27 perckor bezárja. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 Balogh Csaba dr. Szinay József 
 polgármester címzetes főjegyző 
 

 


