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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 23-i munkaterv szerinti 

nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv szerinti, nyílt ülése 

 

Balogh Csaba köszönti a képviselőket, a megjelenteket, a Facebookon nézőket és a Teamsen az 

osztályvezetőket, valamint Berta Sándort. Ez olyan szempontból rendkívüli ülés, hogy a dresscode is 

változott, a veszélyhelyzetre reagáltak. Az üléstermet is át kellett rendezni, így a mikrofonok 

elhelyezése sem volt megoldható, ezáltal kézfeltartásos szavazás lesz, de ennek ellenére ez egy rendes 

testületi ülés. A demokráciát továbbra is fenn kell tartani.  

 

Megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 

 

A napirend előtti tájékoztató több részből fog állni. Egyrészt összefoglalja, a veszélyhelyzetre tekintettel 

milyen intézkedéseket tett a legutóbbi Képviselő-testületi ülés óta. Milyen költségeket vállalt 

polgármesterként, amit kér tudomásul venni, valamint bemutatja, hogy milyen utasításokat adott ki 

Jegyző úrral, vagy önállóan polgármesterként. Ez tartalmazza a szabályzatokat is, kéri ezek 

tudomásulvételét. 

 

Magyarországon a Kormány március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki. Azóta mondhatni napi szinten 

jelennek meg hírek és határozatok, amikre tudniuk kell azonnal reagálni. Ehhez teljes együttműködésre 

van szükség és nem csak egyszerű együttműködésre, hanem konstruktív együttműködésre. Nem 

engedhető meg olyan dolog, hogy egy alpolgármester a nem egyeztetett kommunikációjában olyan 

hamis reményeket ébresszen, mintha az idén is 8%-os béremelést tervezett volna az Önkormányzat. 

Nem lehet politikai haszonszerzés céljából embereket, köztük alacsony jövedelmű embereket, hamis 

illúziókba ringatni. Ráadásul többszöri figyelmeztetés után, azóta sem volt hajlandó törölni. Sorolhatná 

még hosszasan mindazokat a jelenségeket, amik eddig rengeteg idejét kötötték le, de egy 

veszélyhelyzetben ezek az energiák mind kellenek, nem áldozhatnak fel egy életet sem belső politikai 

villongások kedvéért. Nyomatékosan kér minden alpolgármestert és képviselőt, hogy hallják meg az 

idők szavát, hallják meg azt, hogy történelmi pillanatokat élnek. Lehet, hogy hazánk, benne Göd is 

olyan válságos helyzet előtt áll, amilyen kihívásra a II. világháború óta nem volt példa. Most azok, akik 

abban a megtiszteltetésben részesültek, hogy felelős városvezetőnek választották meg őket, nem tehetik 

meg, hogy pártjaik kívánságainak tegyenek eleget. Az emberi élet védelme ezt most felül kell, hogy 

írja. Feleljenek meg ennek a kihívásnak, legyenek méltóak arra a feladatra, amikre a választók 

megbízták őket! Kész megvívni ezt a harcot, de feltétel nélküli támogatásukat kéri, nem magának, Göd 

város lakosainak, adjuk meg a legnagyobb esélyt a járvány legkisebb károkkal való túlélésére. Kész 

arra is, ha egyesek politikai hátsószándékból tovább nehezítik a tevékenységeit, de bízik a józan 

ítélőképességükben, bízik abban, hogy a város érdekében félre tudják tenni az érdekeiket és megértik 

az idő hatalmas kihívását és a pártok helyett a város lakosai mögé állnak, példát mutatnak 

önmérsékletből és együttműködési készségből. Tudja, hogy szokatlan szavak ezek ebben a teremben, 

de nem átlagos napokat élnek. Lehet, hogy hosszú ideig ez az ülés lesz az utolsó és csak a veszélyhelyzet 

után, annak elmúlásával folytatódhat az élet a régi kerékvágásban, amely már sosem lesz olyan, mint 

régen volt. Hatalmas felelősségük ma az, hogy méltók legyenek az előttük tornyosuló kihívásokhoz. 
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Kéri a képviselőket, hogy gondolják meg és ezeknek a gondolatoknak a jegyében tekintsenek az előttük 

álló napirendekre. Rendkívüli szünetet rendelt el a következő intézményekben a veszélyhelyzet okán: 

Önkormányzati óvodák, bölcsődék (az egyéb óvodáktól is megkapta a visszajelzést, hogy bezártak, 

egyedül az Ugri-bugri Óvoda az, ahol még a mai nap 4 gyerek részt vesz óvodai ellátáson, de ők is már 

csak ügyeleti rendben működnek); művelődési házak; könyvtárak; termálfürdő, ezek mind bezáratásra 

kerültek. A Polgármesteri Hivatal csak rendkívüli ügyfélfogadással működik. Az Alapszolgáltatási 

Központ az ellátást biztosítja, az idősek nappali ellátását is házhoz szállítással intézik. A Kormány 

rendelete szerint bezárták az iskolákat, szórakozóhelyeket. A kávézók, éttermek, boltok csak 15 óráig 

tarthatnak nyitva, kivéve az élelmiszerboltok, gyógyszertárak, drogériák, dohányboltok, benzinkutak. 

Hálásan köszöni azoknak az üzletvezetőknek, akiket a kormányrendelet nem kényszerített volna szigorú 

intézkedésekre, mégis állampolgári kötelességtudatuk szerint önállóan bezártak. Voltak olyanok is, akik 

házhozszállításra tértek át a biztonsági óvintézkedések betartása mellet, hogy ezzel is gátját vessék a 

vírus terjedésének, ezért is külön köszönet jár. A pedagógiai intézetek élelmiszerellátását az 

intézményekben tudják biztosítani a megszokott áron, tehát, aki kedvezményt kapott korábban az 

ugyanúgy ingyen vagy kedvezménnyel juthat ételhez, és aki teljes árat fizetett, annak sem kell 

semmilyen felárat fizetnie. Házhozszállításra nincs akkora gépesített kapacitás, hogy megvalósíthassák 

mindenki számára, de már intézkednek, hogy az ételek porciózását a lehető legsterilebb módon tudják 

mégis biztosítani. Gödön jelenleg három háznál rendeltek el határozattal karantént külföldről való 

érkezésük okán megelőzés céljából. Beteget még Gödön nem jelentettek. A 3 karanténon túl tudják azt, 

hogy további 24 háznál jelentkeztek az önkéntesen elzárkózó idősek, hogy segítségre van szükségük. 

Mivel el vannak zárva a társadalomtól az érintettek, az Önkormányzat intézkedik, hogy minden 

szükséges élelmiszert és ellátást megkapjanak. Kihívást jelent azonban néhány különleges, vagy a 

boltokban a szokásosnál jóval kisebb mértékben fellelhető termékek beszerzése, mint például a liszt, a 

vaj, a tej, így az Alapszolgáltatási Központ dolgozói igyekeznek a lehető legjobb alternatívát biztosítani. 

A rászorulók kérvényezhetnek rendkívüli települési támogatást, mert így viszont biztosítva lesz az 

élelmiszerellátása azoknak is, akik eleve nehéz anyagi körülmények közt kell, hogy boldoguljanak, 

vagy például a napokban vesztették el a megszokott jövedelemforrásukat. Veszélyhelyzetre való 

tekintettel muszáj lesz megerősíteni a nyomtatott kommunikációt a lakosság felé, úgyhogy a Gödi 

Körkép szerkesztőségének az irányítását saját hatásköre alá vette március 20-tól. Erről az intézkedésről 

természetesen előzetesen egyeztetett a Helyi Védelmi Bizottsággal is, hisz kifejezetten fontos a 

veszélyelhárítási terv szerinti működés, hogy a kockázatokat hatásosan tudják kezelni. Ennek anyagi 

vonzatához tartozik, hogy az irányított tartalom megrendelésre történik, nem közhasznú lesz, tehát azon 

nyomtatványok teljes ÁFA-ra lesznek kötelezve, de a polgármesteri keretet, illetve megszavazása 

esetén a kríziskeretet nem fogja ez különösebben megterhelni. A sajtóreferens kiválasztásnak megvan 

az eredménye az Önkormányzaton belül. A sajtóreferens lesz a veszélyhelyzet alatt, aki a fő 

kapcsolódási pontot jelenti a szerkesztőséggel, és az online válaszadásokért fog felelni. Az átmeneti 

időszakban, amíg az új sajtóreferens nem fog munkába állni április végétől, addig Dr. Megyeryné 

Polgári Veronika lett a megbízott referens az átmeneti időszakra. Egy referens sem tudja az összes 

sajtómunkát egyedül végezni, ezért utána is szükség lesz arra, hogy a szerkesztőség segítse a munkát és 

a veszélyhelyzet idején a tájékoztatókat, valamint a tematikus cikkeket el tudják juttatni a lakossághoz. 

Mint tudják a kedves képviselőtársak, a február 24-i testületi ülésen eredménytelennek minősítették az 

előző kiírást a Településellátó Szervezet (továbbiakban TESZ) igazgatói szerepére, majd újat hirdettek 

ki. Az eljárást meg is kezdték a határozat szerint, de sajnos csak napokban jelezték, jóval később, hogy 

a közigállás oldalára, bár elküldésre kerültek a szükséges dokumentumok, de a feltöltéskor hiba miatt 

az nem került fel. Ezt így csak időközben sikerült pótolni. Szerencsére nem szükséges a benyújtási 

határidő meghosszabbítása, mert még beleférnek az időkeretbe, csak tisztázni szerette volna a helyzetet. 

Az alpolgármesterek munkájának átláthatóságát a feladataik meghatározásával biztosította. Ennek 

kapcsán megjegyzi, hogy az alpolgármesterek és referensek munkáján túl a hivatal terhelését is 

https://godvaros.sharepoint.com/:b:/r/Megosztott/Polg%C3%A1rmesteri%20Hivatal/Utas%C3%ADt%C3%A1sok,%20szab%C3%A1lyzatok/2020/Polg%C3%A1rmesteri%20utas%C3%ADt%C3%A1s/1_2020.%20(III.%2012.)_%20alpolg%C3%A1rmesterek%20feladatainak%20meghat%C3%A1roz%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf?csf=1&e=PuCtUA
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egységes módon követik figyelemmel a többi vezetőségi taggal, hogy a veszélyhelyzet adta további 

korlátozásokra mindig készen álljanak, és biztosítani tudják a szolgáltatások legmagasabb szintjét úgy, 

hogy mindemellett a biztonsági óvintézkedéseket megteszik a vírus terjedésének megakadályozása 

érdekében. Sikerült a hivatal kiváló kollégáinak köszönhetően elkészíteni és hatályba léptetni az 

Iratkezelési szabályzatot és a Beszerzési szabályzatot. Kötelességemnek érzem ennek kapcsán 

beszámolni az idei évben általam aláírt szerződésekről. Partnerek lettek az idei évben: Dr. Miskolczi 

Orsolya; Eurovill Kft.; Mobil City Bt.; Bokor Ádám; Göd Városi Kommunikációs Kft.; akinek 

jogutódja a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.; Pannon P.J. Kft.; Turcsán Szabolcs; Göd-Megyeri Kft., 

aki dr. Megyeryné Polgári Veronikát adta sajtóreferensként; és Dávid Gyula. Az ő szerződéseiket meg 

lehet tekinteni, van, ami rövidebb és van, ami hosszabb terjedelmű, összességében körülbelül 16 millió 

forint az összeg. 

 

Következő testületi ülés csak akkor kerül megszervezésre, ha azt súlyos gazdasági érdek kívánja. Abban 

az esetben, ha a jogszabályok változnának, akár az Országgyűlés mai döntései miatt, vagy később, 

szeretné biztosítani a kedves Képviselő-testületet és a tisztelt lakosságot, hogy nem óhajt teljhatalmú 

döntéseket önös érdekből hozni. Továbbra is igyekszik majd minden lehetőséget kihasználni a 

tanácskozások megtartására és a lakosság véleményét a döntéseinél figyelembe fogja venni. Ha a 

jogszabályok ma nem is teszik lehetővé, egy szélsőséges jogrend esetén áttérne az online testületi ülések 

tartására, hogy a képviselőkkel nyíltan meg tudják vitatni a sürgős döntéseket, és azoknak az 

átláthatóságát. Az ülések átláthatóságát, bár nem olyan széleskörűen, mint most, de biztosítani szeretné. 

Ha megengedik a kedves képviselőtársak, a tájékoztató után a napirendet az összes egyebekben felsorolt 

napirendi pont ismeretében módosított sorrendben, fontosságuk szerint tárgyalná meg, majd a várható 

következő állami és önkormányzati intézkedésekről nyitna röviden vitát, hogy az elfogadott testületi 

döntések szerint tudjanak felkészülni a járvány okozta növekvő kihívásokra. Javaslata pedig a napirendi 

pontok sorrendjének változtatásakor arra alapszik, hogy ahogy azt szokta is említeni, az 

önkormányzatnak is van szükséglet-piramisa a Maslow-i piramishoz hasonlóan. Aminek a szintjei, első 

és legfontosabb, amit meg kell vitatni: jogi kötelezettségek, utána következik a biztonság, erre épülhet 

a működés, hogy azt is fenn tudja tartani az Önkormányzat, és ha ezek biztosítva vannak, akkor 

következhet tárgyalásra fejlesztés, illetve a támogatás, szociális vagy civilek támogatása. Mivel nem 

volt biztos, hogy milyen előterjesztések készülnek el időben, és lesz-e egyáltalán lehetősége a 

testületnek tárgyalnia bármit, a meghívó óta tisztázódott, hogy mennyi folyó ügye van a hivatalnak, 

amihez a testület hozzájárulása is szükséges, és szerencsére idővel el is készültek az azokhoz szükséges 

anyagok. Így a következő sorrendet javasolnám elfogadásra:  

Egyebek IV.: Göd Város Önkormányzata 6/2020. (III. 4.) rendeletének módosítása 

Egyebek VII.: Alapszolgáltatási Központ– pótelőirányzat autó vásárlására 

Egyebek VI.: Patkányirtás Göd településen 

Egyebek IX.: Zebrák közvilágítása 

Egyebek VIII.: Kríziskeret jóváhagyása 

Egyebek V.: A helyi adók befizetésének 2020. évi határidőiről 

1. napirendi pont: A 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Egyebek III.: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatások teljes körű ellátása – 

ajánlatok bírálata  

3. napirendi pont: Nevelek - csapadékvíz elvezetés – többletforrás biztosítása - Módosított előterjesztés 

4. napirendi pont: Rákóczi út – járdafelújítás (2019-es pályázat) – többletforrás biztosítása 

Egyebek I.: A településrendezési terv 3. sz. módosítására vonatkozó döntések meghozatala 

Egyebek II.: Településellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítása 

5. napirendi pont: Szolgáltató Nonprofit Kft. operatív irányításának polgármesteri feladatkörbe 

helyezése 

https://godvaros.sharepoint.com/:w:/g/EZflrdmPW45Mkfj2PuQSLmQB3FMQp2Ip1djAF-_LB1X6MA?e=4%3a6DsHBK&at=9
https://teams.microsoft.com/l/file/86769F78-58DC-458E-9F86-182E1758F931?tenantId=bd2720f6-0723-4f0c-b252-c3435cf02883&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fgodvaros.sharepoint.com%2Fsites%2FVlsgstb%2FMegosztott%20dokumentumok%2FGeneral%2FBeszerz%C3%A9si_szab%C3%A1lyzat_2020.03.11.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fgodvaros.sharepoint.com%2Fsites%2FVlsgstb&serviceName=teams&threadId=19:e0fa58edbff74c0d8835be9d01df747c@thread.tacv2&groupId=3ea29df3-7fcc-471c-a1e0-c60864e74834
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/04_egyebek.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/07_egyebek.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/06_egyebek.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/09_egyebek.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/08_egyebek.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/05_egyebek.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/01_napirendi_pont.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/03_egyebek.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/03_egyebek.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/03_napirendi_pont.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/03_napirend_modositott_kt.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/04_napirendi_pont.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/01_egyebek.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/02_egyebek.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/05_napirendi_pont_surgossegi_inditvany_kt.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/05_napirendi_pont_surgossegi_inditvany_kt.pdf
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2. napirendi pont: A Rákóczi úti sportpálya fejlesztésének tervezete 

Egyebek X.: Támogató nyilatkozat a Göd, 6993 hrsz. területen tervezett bevásárló hely fejlesztéshez 

 

Felkéri a frakcióvezetőket, hogy tegyék meg felszólalásaikat.  

 

Lenkei György: Javasolja, hogy teljes felelősséggel, de szócséplés nélkül tárgyaljanak. 

 

Vajda Viktória: A hatályos tagságú frakciótagok nevében nem szeretne mondani semmit.  

 

Lőrincz László: A krízishelyzettel kapcsolatban van még néhány napirendi pont, amit szeretne, ha a 

Képviselő-testület tárgyalna. 

 

Balogh Csaba: Ezek a napirendi pontok eljutottak Jegyző úrhoz?  

 

Lőrincz László: Jegyző úrnak is el lett küldve e-mailbe, illetve a Képviselő-testület tagjainak is el lett 

küldve.  

 

Balogh Csaba: Jogilag ellenjegyezte Jegyző úr? Ha nincs rajta ellenjegyzés, akkor formailag nem 

tárgyalható.  

 

Lőrincz László: Az egyebek napirendek közé bármilyen előterjesztés bekerülhet. A Képviselő-testület 

el tudja dönteni formailag, hogy tárgyalható vagy sem.  

 

Balogh Csaba: Jegyző úrtól megerősítést kér, hogy formai követelmények között szerepel-e a jegyzői 

ellenjegyzés.  

 

dr. Szinay József: A formai követelmények között szerepel a jegyzői ellenjegyzés, az SZMSZ 14. § (4) 

bekezdése értelmében a képviselő beterjeszthet egyebeket. A Képviselő-testületnek kell dönteni, hogy 

azt napirendjére veszi vagy sem. Mint, ahogy ez már annyiszor előfordult ebben az ülésszakban. 

 

Balogh Csaba: Sajnálattal hallja, hogy Lőrincz Lászlónak még mindig nem sikerült megtanulnia, hogy 

mi az ügyrend és időben beterjeszteni az előterjesztéseket, hogy azok végig tudjanak menni a szokásos 

feladatokon. 

 

Lőrincz László: Ezek most készültek el. Ezek a napirendi pontok és a krízishelyzettel kapcsolatban elég 

lényegesek. Több képviselőtársával együtt, van olyan napirend, ahol 3 és van olyan napirend, ahol 4 

képviselőnek az indítványai ezek. Szerinte fontosak a krízishelyzettel kapcsolatban, illetve 

általánosságban fontosnak tartja őket. Kéri a képviselőket, hogy támogassák a tárgyalásukat.  

 

Balogh Csaba: Kedves Lőrincz László ki tudná fejteni azt, hogy a krízishelyzettel kapcsolatos 

előterjesztésekről miért nem egyeztettél a Polgármesterrel?  

 

Lőrincz László: A napirendi pontokat felsorolná. 

 

Balogh Csaba: Kéri kiegészíteni a sürgősségi indítványt, és hogy miért nem egyeztetett a 

Polgármesterrel korábban?  

 

http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/02_napirendi_pont.pdf
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Lőrincz László: Szerinte egyeztetett korábban Polgármesterrel, zömében olyan napirendi pontok 

vannak, amik aktuálisak folyamatosan. 

 

Balogh Csaba: Lőrincz László nem egyeztetett a Polgármesterrel.  

 

Lőrincz László: A napirendi pontokban egyeztetett.  

 

Vajda Viktória: Szavazzunk a napirend levételéről esetleg? 

 

Lőrincz László: Semmi olyan nincs a napirendekben, amik nem lennének aktuálisak és nem lennének 

a jelen helyzetben fontosak. Ezt így gondolja. Főleg a krízishelyzet miatt.  

 

Balogh Csaba: Ami kivetnivalója van, hogy ami korábban is felmerült, hogy a jogi körülményeket nem 

biztos, hogy megvizsgálta Lőrincz László. Jegyzői ellenjegyzés nélkül nem lehet garantáltan 

előterjeszteni, hogy nincs semmilyen jogi probléma ezzel. Lehet, hogy ezek az előterjesztések nem is 

Képviselő-testületet érintenek. Megkéri nyomatékosan Lőrincz Lászlót, hogy a jövőben mellőzze ezt a 

fajta magatartást.  

 

Fülöp Zoltán: Tisztelettel kéri Jegyző urat, hogy az SZMSZ szerint ennek a vitának van-e helye? 

 

dr. Szinay József: Be lehet terjeszteni és a Képviselő-testület eldönti, hogy napirendi pontjára veszi 

vagy sem.  

 

Lőrincz László: A napirendek a következők: Veszélyhelyzeti megbízás; Gödi vészhelyzeti közlöny 

kiadása.  

 

Balogh Csaba: Ez a kiküldött e-mailben az egyebek 12.- veszélyhelyzeti megbízás?  

 

Lőrincz László: Ez az egyebek 13. - Gödi veszélyhelyzeti közlöny.  

 

Andrejka Zombor: Ez az, ami 15:45-kor lett kiküldve?  

 

Balogh Csaba: Igen. Összesen 7 előterjesztés lett kiküldve 15:45-kor.  

 

Lőrincz László: A következő a Veszélyhelyzeti megbízás. 

 

Andrejka Zombor: Nem lehet előbb arról szavazni, hogy egyáltalán felveszi-e a Képviselő-testület 

napirendre? 

 

Balogh Csaba: Jegyző úr, lehet erről előzetesen szavazni?  

 

dr. Szinay József: Igen. 

 

Balogh Csaba: Kéri a képviselőket szavazzanak, arról, hogy Lőrincz László által beadott 

előterjesztéseket tárgyalja-e a Képviselő-testület. 

 

dr. Pintér György: Mivel nem ismeri az előterjesztéseket, így nem szavazna egybe. Csak egyesével lehet 

normálisan szavazni. Hiszen nem tudja, hogy van olyan kitétel, aminek esetleg nem felel meg, vagy 
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olyan kitétel, hogy megfelel. Vagy van más olyan egyéb szempont, ami miatt nyomatékosan jó lenne, 

esetleg olyan az előterjesztés, hogy jó, hogy ez most ide bekerült. Semmiképp sem gondolja, hogy az 

egybe való szavazásnak helye lenne.  

 

Vajda Viktória: Azt is kalkulálják bele, hogy itt ülnek a veszélyhelyzet közepén és plusz olvasási 

szünetre lesz szükség, mert ki fogja elfogadni anélkül, hogy elolvasta volna?  

 

Balogh Csaba: Minden tisztelet mellett, pont ezért veszélyes jelen helyzetben az ilyen jellegű 

előterjesztés, mert, ha így terjesztenek elő, így nem lehet döntést hozni. Veszélyhelyzet ide vagy oda, a 

döntéseket meg kell fontolni, különben miért választották meg őket a lakosok? Azért vannak arra 

dedikálva a képviselők, hogy a döntéseket előkészítsék, felkészítsék egymást is arról, hogy miről kell 

döntést hozni és úgy hozzák meg a döntéseket. A napirend megszavazását egybe szeretné, ha Jegyző úr 

nem mondja, hogy másképp kellene.  

 

dr. Szinay József: Egybe lehet róla szavazni.  

 

Balogh Csaba: Egybe szeretné Lőrincz Lászlónak az előterjesztéseit megszavaztatni. Kéri, hogy a 

címeket sorolja fel.  

 

Lőrincz László: Gödi veszélyhelyzeti közlöny kiadása; Veszélyhelyzeti megbízás; Közszolgáltatási 

szerződés megkötése a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft-vel – ez egy hónapok óta húzódó ügy; 

Szerződéskötés a Gödi Szolgáltató Kft.-vel a Gödi Körkép tárgyában; Egyes önkormányzati döntések 

veszélyhelyzet idején való előkészítésének és kiadományozásának rendjéről; A Gödi Körkép 

tartalomszolgáltatási tevékenységének Polgármesteri irányítása alá vonásának tárgyában hozott 

határozat hatályon kívül helyezése; ezek lennének.  

 

Balogh Csaba: Kéri a Képviselő-testületet, hogy ezeket a 15:45-kor benyújtott előterjesztéseket, a 

felsoroltakat – bár látja, hogy van olyan, ami mégsem annyira fontos, bár a veszélyhelyzetre sürgősségi 

indokolás biztos ott volt mellékelve – ezekről kéri a Képviselő-testületet, hogy kézfeltartással jelezze, 

amennyiben elfogadja.  

 

A Képviselő-testület tagjai 9 „igen” szavazattal elfogadják Lőrincz László 15:45-kor benyújtott, az 

imént felsorolt előterjesztéseinek tárgyalását.  

 

Balogh Csaba: Kéri a képviselőket, hogy az előbb elfogadott előterjesztésekkel kiegészítve az eredeti 

napirendi pontokat, az általa javasolt sorrendben fogadják el a napirendi pontokat.  

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat tárgyalását 

fogadják el: 

 

Napirendi pontok: 

 

Egyebek IV.: Göd Város Önkormányzata 6/2020. (III. 4.) rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Egyebek VII.: Alapszolgáltatási Központ– pótelőirányzat autó vásárlására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/04_egyebek.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/07_egyebek.pdf
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Egyebek VI.: Patkányirtás Göd településen 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Egyebek IX.: Zebrák közvilágítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Egyebek VIII.: Kríziskeret jóváhagyása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Egyebek V.: A helyi adók befizetésének 2020. évi határidőiről 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

1) A 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Egyebek III.: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatások teljes körű 

ellátása – ajánlatok bírálata  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

2) Nevelek – csapadékvíz-elvezetés – többletforrás biztosítása - Módosított előterjesztés 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

3) Rákóczi út – járdafelújítás (2019-es pályázat) – többletforrás biztosítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

Egyebek I.: A településrendezési terv 3. sz. módosítására vonatkozó döntések 

meghozatala 

Előterjesztő: Aba Lehel főépítész, Nagy Éva főépítészi irodavezető 

 

Egyebek II.: Településellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

4) Szolgáltató Nonprofit Kft. operatív irányításának polgármesteri feladatkörbe 

helyezése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

5) A Rákóczi úti sportpálya fejlesztésének tervezete 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

Egyebek X.: Támogató nyilatkozat a Göd, 6993 hrsz. területen tervezett bevásárló hely 

fejlesztéshez 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

 

Egyebek XI.: Gödi veszélyhelyzeti közlöny kiadása 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

Egyebek XII.: Veszélyhelyzeti megbízás 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/06_egyebek.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/09_egyebek.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/08_egyebek.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/05_egyebek.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/01_napirendi_pont.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/03_egyebek.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/03_egyebek.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/03_napirendi_pont.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/03_napirend_modositott_kt.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/04_napirendi_pont.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/01_egyebek.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/01_egyebek.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/02_egyebek.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/05_napirendi_pont_surgossegi_inditvany_kt.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/05_napirendi_pont_surgossegi_inditvany_kt.pdf
http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/02_napirendi_pont.pdf
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Egyebek XIII.: Közszolgáltatási szerződés megkötése a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft-

vel  

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

Egyebek XIV.: Szerződéskötés a Gödi Szolgáltató Kft.-vel a Gödi Körkép tárgyában;  

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

Egyebek XV.: Egyes önkormányzati döntések veszélyhelyzet idején való előkészítésének 

és kiadományozásának rendjéről; 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

Egyebek XVI.: A Gödi Körkép tartalomszolgáltatási tevékenységének Polgármesteri 

irányítása alá vonásának tárgyában hozott határozat hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

Egyebek IV.: Göd Város Önkormányzata 6/2020. (III. 4.) rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Arról szólna az egész, hogy a jogi ellenőrzés után sikerült felfedezni azt, hogy van egy 

félreérthető paragrafus a polgármester keretének felhasználásáról. Szeretnék egyértelműsíteni, hogy a 

16 millió forint erejéig dönthessen a forrásfelhasználásról, valamint az Önkormányzat kiemelt 

előirányzatai között esetenként 16 millió forint erejéig átcsoportosítást végezhessen és erről 

természetesen a Képviselő-testület következő ülésén be kell számolnia. Ez gyakorlatilag követné azt a 

munkarendet mint, amit az előző városvezetés is követett, csak a jogi megfogalmazás nem volt teljes 

mértékben félreérthetetlen. Ezért szeretné, ha a Képviselő-testület ezt el tudná fogadni. Megadja a szót 

dr. Pintér Györgynek, mert a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési Bizottság tárgyalta ezt a napirendi 

pontot. 

 

dr. Pintér György: Magával a felvetéssel a bizottságon nem volt vita, tehát arról, hogy ez valamilyen 

módon pontosításra szorul. Ezt az ominózus rendeletrészt, rendelet-szakaszt, a beterjesztett anyagot 

nem találtuk alkalmasnak arra, hogy kezelje ezt a problémát. Az a döntés született, hogy felkérik az 

előterjesztőt, hogy pontosítsa a felhasználást, és ugyanezt szeretné javasolni a Képviselő-testületnek is. 

Tehát, hogy mi pontosan a cél és ehhez milyen eszközt rendel hozzá. Az eddigi szabályozás szerint 

működött a város, ez nem veszélyezteti a működőképességet, ez meggyőződése. Azt gondolja, hogy a 

későbbi időszakban – ezt beszélték is az ülésen – akár hosszabban meg lehet beszélni egy bizottsági 

ülésen ezt a témát, és akkor ki lehet dolgozni ennek a megfelelő formáját. Ebben a formában a 

vitathatóság miatt nem javasolják elfogadni. Még egyszer megismétli, hogy átgondolást és újabb 

előterjesztést kérnek ebben a tárgyban. 

 

Balogh Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság ülésén elhangzott az is, hogy a 

félreértésre az is okot adott, hogy az összegszerűség érthetetlen volt, miért 16 millió forint. Jegyző úr 

is megerősítette, hogy azért volt a 16 millió forint meghatározva, - ez is egy „öröklött” dolog volt - mert 

korábban az volt a közbeszerzési határ, ami felett már így is-úgy is Képviselő-testület elé kellett volna 

hozni az ügyeket. A jelenlegi megfogalmazás szerint most emiatt van az, hogy 2020-ban összesen 16 

millió forint erejéig dönthet a polgármester. Nem is a forrásfelhasználásról, hanem úgy írhat alá 
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szerződést. Ez azt jelentené innentől kezdve, ahogy ezt be is mutatta a napirend előtti felszólalásában, 

hogy 16 millió forint összegben már döntött erről, már megvoltak ezek a szerződésaláírások. Éppen 

csak az egyik tétel volt az, amelyre - a bicikliút kapcsán - a Képviselő-testület megadta a felhatalmazást. 

Innentől kezdve, ha szó szerint értelmezzük a költségvetési rendeletet, akkor nem is írhatna több 

szerződést alá. Ez a módosítás, hogy a forrásfelhasználásról dönthet a polgármester, ez egyértelműsíti. 

Szó szerint értelmezve is, nem lehet átlépni a polgármesternek azokat a kereteket, – ugyanúgy, ahogy 

az Mötv. 68-as paragrafusa is ezt taglalja – viszont meglenne az a lehetőség, hogy ne kelljen minden 

egyes döntést a Képviselő-testület elé behozni. Ha nem fogadja el a Képviselő-testület ezt a rendelet-

módosítást, akkor az azt eredményezné, hogy nem tudnánk megrendelni például szerződés szerint 

bizonyos óvintézkedéseket a veszélyhelyzetben, nem tudnánk eszközöket megrendelni, csak akkor, ha 

aszerint működünk, mint az előző városvezetés és senki nem fog belekötni, de ahogy mondta, a szó 

szerinti értelmezés szerint nem lehetünk ebben biztosak és a felelősség végeredményben a 

polgármesteren keresztül az Önkormányzatot is terhelné. Kéri ezért a Képviselő-testületet, hogy 

fontolja meg ennek az elfogadását. Esetleg vitára nyitná azt, hogy milyen összeggel fogadja el a 

Képviselő-testület, mennyire bízik abban, hogy a polgármester megfelelően fog eljárni a költségvetés 

forrásfelhasználásáról. 

 

Markó József: Valóban nem volt ebből probléma, mert okosan bántunk ezzel a kérdéssel, de azt 

gondolja, hogy a polgármester sem gondolhatja azt törvényszerűnek, hogy korlátlan felhatalmazást 

kapjon akárhányszor, akármennyit, tehát nem lenne jó az sem, túlzott felelősséggel járna. Az 

alapkérdésre nem kaptak választ, próbálta jelezni a Jegyző úr felé – de nem járt sikerrel – hogy 

definiálják, hogy miről van szó. Tehát, ha arról beszélünk, hogy egy adott keretet felhasználhat, aláírhat 

egyszer vagy sokszor. Ez egy, az alapkérdés. Be kell-e számolni a testületnek? Itt elhangzott, hogy 

célszerű beszámolni, ez jó. Pontosan milyen tárgykörökben dönthet így? Például, ha a város köt egy 

szerződést a közüzemi szolgáltatóval, többszáz milliós keretben, mert annyi lesz az éves közüzemi díj, 

akkor természetesen már aláírhatja, hiszen a szerződést megkötötte már a város, ezért az egyes tételeket 

már aláírhatja, akármilyen összegekről van szó. Tehát nincs definiálva, hogy miről beszélnek. Van az 

SZMSZ-ben egy egymondatos szöveg, amit Jegyző úr szerint lehet értelmezni szűken vagy tágan. Ez 

nem jó, egyféleképpen kell értelmezni, ezt definiálni kell, be kell tenni még egy bekezdést, ami 

elmondja, hogy miről van szó egyáltalán. Világosan, értelmezni kell azt, hogy miről beszélnek, ez most 

hiányzik, a mostani szövegben sem jó. 

 

Balogh Csaba: Pont ezt igyekezett kifejteni a Képviselő-testület előtt, és az a megfogalmazás, amit már 

paragrafusban láthatnak maguk előtt a képviselők, az pont a jogi lefordítása annak, amit most 

hétköznapi nyelven kifejtettünk. A „16 millió forint erejéig döntsön a forrásfelhasználásról” - azért 

fontos a jogban a pontos kifejezés, mert ez a megfogalmazás, ami mellett ő nincs felhatalmazva arra, 

hogy teljesen átírja a költségvetést, hanem, ahogy a költségvetési rendeletet elfogadták, aszerint tudjon 

működni a város. Ezek a lehetőségek. A jelenlegi jogi paragrafus azt mondja ki, hogy polgármesterként 

nem írhat alá több szerződést. Ez a jogi paragrafus felhatalmazza, hogy végrehajthassa azt, amit a 

költségvetési rendeletben a Képviselő-testület elfogadott. Ha gondolja Markó úr, akkor írjuk le ezt így 

a jegyzőkönyvbe, akkor így a képviselőknek is tiszta lehet a lelkiismerete, hogy ha bármilyen jogi vita 

lesz, akkor tudják mutatni a hivatkozást. Nem véletlenül terjesztette ezt elő, ilyen vészterhes időkben 

ilyen dolgokat és nem véletlenül priorizálta jogi alapok miatt ezt a döntést. Azért tette ezt így, mert erre 

szükség van ahhoz, hogy aszerint tudjanak működni, ahogy azt korábban a képviselők elfogadták, és 

felelőssé a polgármestert nevezték meg. Felelősen nem tudja ellátni e módosítás nélkül a feladatokat. 

 

Markó József: Alapvetően senki nem kifogásolja azt, hogy ésszerű keretek között ésszerű összeghatárig 

kössön szerződéseket. Az előbb Ön felolvasott valahány nevet, amiről fogalmuk sincs, hogy kik ezek 
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az emberek. Neveket mondott, akikkel kötött szerződéseket. Ez egy beszámolás, de ezzel nem sokra 

mennek. Megteheti a jövő hónapban is, hogy újabb 16 milliót elköltött és megint felsorol nyolc nevet, 

akikről nem tudja honnan jöttek, mit csinálnak, milyen fizetést kaptak. És ez kell-e egyáltalán? Tehát 

ezt kell definiálni egyszer, ami most nem készült el, ami azt mondja, egy mondatban, hogy 16 millióig 

köthet az 1. számú mellékletben felsorol feltételek mellett. Tehát aláírhat 50 milliót, 100 milliót, ha azt 

a testület által adott szerződés, vagy a közbeszerzésben elnyert útépítés számláját aláírhatja, mert arról 

a testület egyszer már döntött ebben, és akkor nincs a 16 milliós játék, de a szabad felhasználásban a 

polgármester tetszés szerint dönt és utána beszámol a testületnek. Beszámol ugyan, de a többség el fogja 

fogadni, bármit kötött. Ez részükről nem fogadható el, ha nincs az definiálva, hogy milyen körben teheti 

ezt meg.  

 

Balogh Csaba: Milyen melléklet formát javasol a költségvetési rendelethez? 

 

Markó József: Nem tudja. Ön elmondta az előbb, hogy ez egy jó jogi megfogalmazás, ez igaz, de ő nem 

jogász, ahogy Lenkei úr sem az. A jogot azért találták ki, hogy az ügyvédek jól éljenek, lehet ezt 

értelmezni így is, meg úgy is, ebből élnek. Tehát magunknak fogalmazzák meg pontosan, hogy a 

polgármestert felhatalmazzák, hogy egy évben ismétlődően egy reális összegig köthet, de milyen 

körben. Például szakértőkre nem biztos, hogy célszerű alkalmazni, aztán felolvassa a neveket és a 8 

vagy 9 fős többség megszavazza.  

 

Balogh Csaba: Minden tőle telhető jogi értelmezést megtett. Kérdése a jegyzőhöz, hogy van-e 

kiegészítenivalója? 

 

dr. Szinay József: Az Áht.-nak a megfelelő paragrafusa lett átemelve ebbe a paragrafusba. Nyilván az 

Áht.-ban a 16 millió forint összeg nem szerepel, ott az van, hogy ott fel lehet hatalmazni a polgármestert 

arra, amire itt ebben a cikkelyben felhatalmazását javasoltuk a polgármester részére. Érti Markó úr 

felvetéseit. Az előfordulhat, hogy óránként köt a polgármester egy 15,9 millió forintos szerződést és azt 

majd így felsorolva beterjeszti a Képviselő-testület soron következő ülésére, de ez nyilván a 

rendeltetésszerű joggyakorlatot nem támasztaná alá. Ha a polgármester ilyet tenne, akkor nyilván ennek 

viselné - a Képviselő-testület felé – az ódiumát, és nem valószínű, hogy ezt a Képviselő-testület a 

későbbiekben jóváhagyná, bár kétségkívül 9 fős többséggel sok mindent meg lehet tenni.  

 

Markó József: Beszámol, tehát nincs az, hogy a testület dönt, hogy ez jogos volt-e vagy nem.  

 

Balogh Csaba: Tehát ilyen módosítással, hogy: „erről a Képviselő-testületnek a következő ülésen be 

kell számolnia és a Képviselő-testületnek ezt el kell fogadnia”… 

 

Markó József: Ezt elfogadni nem kell, mert a többség akkor is meg tudná szavazni. Azt mondta a 

polgármester, hogy demokráciáról van szó. Nevek felsorolásából áll, ebbe a kisebbik frakció mit tud 

beleszólni? Mindig el lesz fogadva, és ezzel egyúttal legalizálódik is, mert elfogadta a testület. Van 

olyan polgármester, aki egymaga fogadta el a költségvetést. Ilyen is van. Ők biztosan nem tettek volna 

ilyet. 

 

Balogh Csaba: Ahogy ő sem tette. Demokratikus úton szeretne tárgyalni, hogy vitassák meg. Ennél 

több garanciát nem is tudja mit adhatna polgármesterként, azon túl, hogy a választópolgárok is 

megadták a bizalmat a város irányítására, de a Képviselő-testület ezáltal nem hajlandó mégsem megadni 

a felhatalmazást, akkor nem tudja, hogy hogyan működnek majd a holnapi naptól kezdve. 
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dr. Pintér György: A bizottsági ülésen is elmondta, - és a bizottság teljes egyhangúsággal állt ki e 

vélemény mellett - hogy ezt újra kellene fogalmazni pontosan a célok mentén. Felolvassa a szöveget: 

„a 16 millió forint erejéig döntsön a polgármester a forrásfelhasználásról” - milyen 

forrásfelhasználásról? „A” forrásfelhasználás mutat valamire – nem tudja mire mutat – általában véve 

tetszőleges forrás, tetszőleges felhasználás a 16 millió forint erejéig? Ezt nem érti. Ez volt az egyik. A 

másik (folytatja a szövegfelolvasást) „valamint az Önkormányzat kiemelt előirányzatai között 

esetenként 16 millió forint erejéig átcsoportosítást végezhessen.” Nincs az esetszám sem korlátozva. 

Egy normális szabályozásban abszolút partnerek lennének, ezt beszélték a bizottsági ülésen is, hogy 

üljenek le, szánják rá az időt, az eddigi rendszer szerint nem állt meg az élet, most sem fog, erről meg 

van győződve. Csináljanak egy normális rendeletmódosítást, mert ez szerinte nem tesz eleget annak, 

hogy egyértelmű és világos szabályozást és útmutatást adjon. 

 

Balogh Csaba: Még egyszer elismételné és aztán Jegyző úrnak is megadná a lehetőséget, hogy 

megerősítse ebben. Az, hogy „döntsön a forrásfelhasználásról” ez azt jelenti, hogy a költségvetési 

sorokban meghatározott forrásösszegek felhasználásáról dönthet így a polgármester, ez azért szükséges, 

mert, ha nincs meg ez a jogosultsága, akkor a Képviselő-testület tudja csak gyakorolni ezt a hatáskört, 

ami azt jelenti, hogy a Képviselő-testület elé kell hozni az összes döntést.  

 

dr. Szinay József: Valóban a források meghatározásra kerülnek a költségvetésben helyenként 

konkrétan, helyenként pedig akár egy tartalék, akár egy nagyobb összeg képében. Amikor a 

polgármester – gyakorlatilag a Képviselő-testület megadja a felhatalmazást arra, a költségvetés 

elfogadását követően, - a normál működésnek megfelelően végezze a munkáját. Erről szól ez az 

előterjesztés, illetve arról, hogy a kiemelt előirányzatok között szükség esetén átcsoportosítást végezzen 

el, és amiről – ez egy nagyon fontos kitétel - be kell számolnia a Képviselő-testület soron kívüli ülésén. 

A beszámolás nem feltétlenül jelenti az automatikus elfogadást, hanem a Képviselő-testületnek joga 

van arra, hogy mérlegelje azt, elfogadja vagy sem. Ennek ódiumát nyilvánvalóan a polgármesternek 

kell viselnie, ha ő olyan, a jóhiszemű joggyakorlatot meghaladó módon járna el. 

 

Hlavács Judit: Az első problémára el tud képzelni egy szövegszerű módosítást: „döntsön a 

költségvetésben meghatározott források felhasználásáról” – és akkor ez egyértelmű lesz. A második 

részre, tehát az átcsoportosításnál ott sokkal kevésbé tud egy ilyen hirtelen javaslattal élni, hiszen ez az 

esetenként 16 millió forint – semmiképp nem szeretné feltételezni, hogy egyáltalán nem zárja ki az 

ötpercenkénti 16 millió forintos átcsoportosítást – viszont el tudja képzelni, hogy ott „összesen”-re 

cseréljék az „esetenként” szót, és ha ez jóváhagyásra kerül a Képviselő-testület által, akkor újra 

megnyílik ez a lehetőség. Tehát úgy lehet-e módosítani, hogy „összesen 16 millió forint erejéig 

átcsoportosítást végezhet”, és amennyiben a Képviselő-testület jóváhagyja utólagosan, akkor ez a 

lehetőség újra megnyílik.  

 

Balogh Csaba: Tehát, hogy az átcsoportosításnál összesen, de egyébként a 16 millió forintig tudjon 

forrásfelhasználásról dönteni? 

 

Hlavács Judit: Igen, de nem tudja, hogy ez most elfogadható-e, csak azt látja, hogy ezt az első napirendi 

pontot tárgyalják 30 perce és nem mozdulnak az álláspontok semmilyen irányban. Próbált egy 

szövegszerű javaslatot felvetni. Azt gondolja, hogy ha ez nem jó így, vagy nem elég, akkor lépjenek 

tovább, mert ezzel nem jutnak előre. Úgy látja, hogy minden fél ugyanazt mondja másodszor, vagy 

harmadszor. 
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Balogh Csaba: Még egyszer szeretné szó szerint jegyzőkönyvbe venni azt, hogy mi a jelenlegi 

szabályozás. Az értelmezés segítésére felolvassa: „A polgármester saját hatáskörében az éves 

költségvetés terhére 2020. évben összesen 16 millió forint összeghatárig köthet szerződéseket, vállalhat 

kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén 

beszámol.” Ez mit jelent akkor a korábban felszólalóknak?  

 

Markó József: Rossz irányba megyünk, mert egyre szakszerűtlenebbé válik a dolog. Van egy Pénzügyi 

Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság, akinek volt egy megállapítása az anyagról, most erről nem 

lesz, amiben Judit szeretne segíteni, de például kiemelt előirányzat a bér és a dologi kérdések. Most a 

bérből vagy a dologiból csinálhatunk bért 16 millióig, akkor holnap fel lehet venni valakit, és már kész 

helyzet. Be lehet erről számolni és a többség elfogadja. Tehát a bér egy érzékeny kérdés, ez a 

problémánk, mert akkor mi lesz ezzel az egész költségvetéssel, ha ez így kulminál a továbbiakban is. A 

másik, hogy forrás például a kötelezettséggel nem terhelt tartalék is, a 16 milliókat lehet tenni ide is oda 

is, ahová jólesik, mert végül is ez van, tehát definiáljuk, hogy mit lehet egyáltalán tételesen. Erre képzett 

jegyzőnk van, képzett szakembereink vannak, tegyük meg. Van az Áht.-ben egy mondat… 

 

Balogh Csaba: Elnézést kér, hogy közbevág, de még egyszer szeretné elismételni, hogy ez az, ami 

megtörtént. Szakembereink vannak, a Jegyző úrtól kezdve az osztályvezetőkön át, többen is 

véleményezték, és azt a megállapítást tették, hogy valóban ez a megfogalmazás jelenleg nem helyes. 

De, ha elmondja azt Markó úr, hogy mi az előző és az új között a különbség Ön szerint, örömmel 

hallgatom.  

 

Markó József: Nem neki kell ezt meghatározni, elkészíteni.  

 

Balogh Csaba: Nem, azt a jegyző elkészítette és meg is lett határozva. Ön előtt van a különbség.  

 

Markó József: Akkor nekem már csak szavaznom kell ebben a kérdésben.  

 

Balogh Csaba: Kíváncsi arra, hogy mi az, ami még mindig nem stimmel, mik az aggályok? A testületi 

ülés pont az a hely, ahol ezeket meg lehet vitatni. Üljünk le, szakmailag tegyük össze, hogy ugyanazt 

értjük-e.  

 

Markó József: Ennek nem a testületi ülés a helye. Erre van megfelelő szakember, van szakbizottság, 

jogi és pénzügyi szempontból megvizsgálják, majd ideterjesztik a véleményüket. Most pillanatnyilag 

olyan véleményen van, hogy ez még tisztázásra szorul. Itt ez a fórum nem alkalmas erre. Itt ül 12 laikus 

és egy szakértő, tehát nem vagyunk szakemberek ebben a kérdésben.  

 

Vajda Viktória: Az összes napirendi pont ilyen, teljesen felesleges ezen most fennakadni. Ez a 

jegyzőnek az álláspontja az Áht.-ból vette ki, amit Markó úr is kért. Onnan van a mondat.  

 

Markó József: Tiszteletben tartja a Jegyző úr álláspontját, de azt nem kell elfogadnia, ha az nem jó.  

 

Balogh Csaba: Nem kell, hogy elfogadja, ebben igaza van. De az, hogy jó-e, erre szeretné a figyelmét 

felhívni Markó úrnak, mert nem biztos benne, hogy hallja a saját szavait. Az, hogy jó-e úgy kérdőjelezi 

meg, hogy szakértő hozzájárulását kéri. A szakértő hozzájárult, elmondta a szakvéleményét, és utána 

mégis azt mondja, hogy Önnek így mégsem tetszik. Megkérdeztük, hogy akkor hogyan tetszene, de 

nem akar állást foglalni. Innentől kezdve akkor hogyan szeretne demokratikus módon részt venni a 

vitában? 



268 

 

 

Markó József: Polgármester ő is volt, a közmondást ismerik. Tehát arra gondol, hogy ez nem az ő dolga. 

Tudja azt, hogy ez sosem volt pontosan definiálva, régebben sem volt megfelelően meghatározva. 

Ugyanez a jegyző volt akkor, meg más szakemberek, könyvvizsgáló. Mentek a dolgok, neki is többsége 

volt a testületben és lehet, hogy volt alkalom, amikor aláírt nagyobb összegeket. Lehet, volt ilyen és 

senki nem kérte számon, mert többsége volt. Most is ugyanez van, ha egy ilyenről döntenek, és a 

jelenlegit fenntartják és ezt Ön túllépi, lehet, hogy a testület el fogja fogadni, ha túl is lépte azt a 16 

milliót, és aláírt valamit. Mert az is biztos, amikor valami fontos dolgot kell teljesíteni, és Ön azért nem 

írja alá, mert a 16 millió korlátozhatja, akkor nem jól járnánk. Vár heteket, nem ír alá valamit, pedig 

egy nap alatt összehívhatná a testületi ülést, és akkor nyugodtan azt mondanák, hogy írja alá a 

polgármester. Persze ez most fontos, kölcsönösen egy olyan kapaszkodópont, amivel mi is próbálunk 

jobb eredményt elérni, Ön is ezzel védekezik, hogy azért nem tesz meg valamit, mert a 16 millió korlát 

van. Épp ezért kellene egyszer világosan megfogalmazni, hogy ne lehessen vitatkozni rajta. Meg kellene 

határozni taxatíve, hogy mit lehet és mit nem. Miért nem lehet ez? Miért kell egy adott mondattal az 

Áht.-re hivatkozva szabad pályát adni annak, ami állandó vitákat eredményez? 

 

Balogh Csaba: Azt érzékeli, hogy Markó úr nem hajlandó változtatni a véleményén. Van-e valakinek a 

képviselők közül olyan javaslata, ami módosítja, vagy ilyen formában, akkor mégis elfogadhatóvá 

váljon ez. 

 

Szilágyi László: Ügyrendi szavazást javasol.  

 

Balogh Csaba: Hogy? 

 

Szilágyi László: Az eredeti felvetésre és utána tárgyalják a többi napirendet, mert most már több, mint 

fél órája tárgyalják. 

 

Balogh Csaba: Ezt kérdezte, hogy van-e valakinek módosítási javaslata, amit szeretnének mégis 

érdemben tárgyalni. Mivel nincs, ezért szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kéri, hogy 

kézfeltevéssel jelezze az, aki elfogadja a módosítást. 

Megállapítja, hogy 4 fő „igen”-el szavazott. 

Felkéri a képviselőket, hogy tegye fel az a kezét, aki tartózkodik. 

8 fő „tartózkodott”.  

 

A Képviselő-testület 4 „igen” és 8 „tartózkodás” szavazati aránnyal a 6/2020. (III. 4.) önkormányzati 

rendeletét nem módosította.  

 

Balogh Csaba: Markó úr fenyegetőzik itt a többséggel, de sajnos a többség mást mutat. Megállapítja, 

hogy nem fogadta el a Képviselő-testület a költségvetés-módosítást, ennek okán a következő napokban 

úgysem tud szerződéseket aláírni, mert ez a keret betelt. Elmondja, hogy a jegyzővel átvizsgáltatja a 

korábbi működési rendet, megnézik, hogy a Markó úr által említett költségvetési korlát átlépése 

megtörtént-e valóban, milyen szankciói voltak, mert felelőssége tudatában csak e szerint tud majd 

eljárni. 

 

 

Egyebek VII.: Alapszolgáltatási Központ– pótelőirányzat autó vásárlására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

http://god.hu/_site/doc/newswf20501112/20200323_kt/07_egyebek.pdf
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Balogh Csaba: Erre azért van szükség, mert a veszélyhelyzetben kiderült, hogy az Alapszolgáltatási 

Központnak csak egy darab autója van, és legalább kettőre már most szükség van ahhoz, hogy ki tudják 

szállítani az élelmiszert a rászorulóknak, akik önkéntes vagy határozattal elrendelt karanténban vannak. 

4 630 ezer forint összegért tudtak vásárolni egy Dacia Dokker gépjárművet, amihez a pótelőirányzatot 

a Képviselő-testület biztosítaná. dr. Pintér Györgynek megadja a szót.  

 

dr. Pintér György: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság vita nélkül, egyhangú 

szavazással elfogadta az előterjesztést, ezt javasolják a Képviselő-testületnek is.  

 

Balogh Csaba: Ha nincs további hozzászólás, akkor felkéri a képviselőket kézfeltartással a szavazásra.  

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák:  

 

54/2020. (III. 23.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy 4 630 eFt pótelőirányzatot biztosít az Alapszolgáltatási Központ részére egy Dacia 

Dokker gépjármű beszerzésének és forgalomba helyezésének költségei fedezetére. 

 

Forrás: Beruházási tartalék 

 

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Balogh Csaba polgármester, dr. Preller Zoltán TESZ 

mb.igazgató, Tóth Ildikó intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

Egyebek VI.: Patkányirtás Göd településen 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Erre azért van szükség - szintén a prioritások között - ennek a szerződésnek az aláírására, 

egyrészt azért, mert ez egy éveken áthúzódó kötelezettségvállalás, amit most az idei évben is alá kell 

írni a szerződést, ha továbbra is tartani szeretné magát a Képviselő-testület az eredeti szerződéshez. 

Fertőzések terjesztésére a patkányok sajnos igencsak hajlamosak, szeretné, hogy ha ezt prioritásként 

tudnák kezelni, és ez által megakadályozni a veszélyhelyzetet. dr. Pintér Györgynek megadja a szót.  

 

dr. Pintér György: Szeretne pontosítani a határozati javaslaton. A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési 

és Jogi Bizottság nem tárgyalta. Az a javaslata, hogy – van egy összeg az előterjesztésben – a 

vállalkozási összeg ¼-ét, ami már átnyúlik 2021-be, azt a 2021. évi költségvetésbe biztosítsa az 

Önkormányzat. A másik megoldás, hogy a 2020. évi forrásból az egészet biztosítja. Ezt el kell dönteni, 

hogy melyik legyen. Ha éven túli kötelezettség van, akkor ezt valamilyen módon pontosítani kell a 

határozati javaslatban. Mind a két megoldás jó. Azt is lehet mondani, hogy ez a forrás a teljes szerződés 

megkötésére nyújt fedezetet és a vállalkozási összeg ¼-e a 2021. évi költségvetésbe átvezetésre 

kerüljön, mert ott kell kifizetni.  

 

Balogh Csaba: Javasolja, hogy a 2020. évi költségvetésbe kerüljön mind ez kötelezettségvállalásra. 

Van-e valakinek további javaslata vagy hozzászólása? 

 



270 

 

Hlavács Judit: A környezetvédelmi feladatok költségvetési sorba kérte a Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottság betervezésre a patkányírtást, pontosan nem tudja, hogy mekkora összeggel, 

és azt sem tudja megmondani, hogy ez az összeg elegendő-e, de elvileg benne kell lennie a fedezetnek 

a költségvetésben.  

 

Lőrincz László: Ez az összeg magas lesz, nem tudja, hogy mennyi a Bizottság kerete. 

 

Hlavács Judit: Nem a bizottság keretéből megy le ez az összeg. Amikor a költségvetés készült, akkor a 

Bizottság tett egy javaslatot az előrelátható költségvetési sorokra, ami érintheti a Bizottságot, ebben 

volt egy környezetvédelmi feladatok, ez tartalmazza például a fakivágások költségét, a gallyazást is, 

illetve oda lett betervezve a patkányírtás is. Nem tudja, hogy mekkora ez az összeg és hogy mekkora 

összeggel számolt a Bizottság. Amennyiben kiderült, hogy a környezetvédelmi feladatok költségvetési 

sor nem lesz elegendő, abban az esetben bőven lesz lehetőség ezt módosítani, amikor úgyis esedékes a 

költségvetési rendelet felülvizsgálata. Javaslata, az az, hogy legyen a teljes összeg betervezve a 2020. 

évi költségvetésbe. 

 

Balogh Csaba: Ha további felszólalás nem érkezik, akkor felkéri a képviselőket, hogy kézfeltartással 

szavazzanak a határozatról.  

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák:  

 

55/2020. (III. 23.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

felhatalmazza a polgármestert a Csóti-Pati Kft.-vel 2020. április 1-től 2021. március 31. 

időtartamra vonatkozó patkányirtási szerződés aláírására. 

 

Forrás: „Környezetvédelmi feladatok 2020”  

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Egyebek IX.: Zebrák közvilágítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A zebrák közvilágítása azért vált szükségessé, mert felmérték és az derült ki, hogy a 

Kolozsvári utca-Otthon utca kereszteződésében, valamint a Nemeskéri-Kiss Miklós út - Kölcsey Ferenc 

utca kereszteződésében gyalogos-átkelőhelyek közvilágítását 2 888 ezer forint összegben, azok 

bővítését meg kell valósítani. Erre szükség is van, mert nem elegendő a fény ezeknél az átkelőknél. A 

biztonságot szeretné kiemelni, hogy ha azt szeretnék, hogy ezek a gyalogos-átkelőhelyek biztonságosak 

legyenek, és ne történjenek autóbalesetek, akkor kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a keretet 

rá.  

 

dr. Pintér György: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgya az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja.  
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Balogh Csaba: Ha további hozzáfűznivaló nem érkezik, akkor felkéri a képviselőket a szavazásra.  

 

A Képviselő-testület tagjai12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák:  

 

56/2020. (III. 23.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Kolozsvári utca – Otthon utca kereszteződésében, valamint a Nemeskéri Kiss 

Miklós út – Kölcsey utca kereszteződésében lévő gyalogos-átkelőhelyek közvilágítását bruttó 2 

888 eFt összegért a közvilágítás bővítés sorról megvalósítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Forrás: Beruházások - Közvilágítás bővítés 

 

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Balogh Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Egyebek VIII. Kríziskeret jóváhagyása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A koronavírus miatti járvány tette szükségessé, hogy egy kríziskeret kerüljön 

meghatározásra. Erre azért van szükség, hogy tudjon rendelkezni ebből gyorsan, amint szükség adódik. 

Akár azért, mert valakinek tárgyi ellátásra van szüksége egy alapítványnak, vagy csomagolni az 

eszközöket és ezért gépi dolgokat kell beszerezni vagy személyeknek szociális szükségleteik vannak, 

például, ha valaki most vesztette el a munkahelyét és nincs jövedelemforrása, akkor szükségessé válik 

az, hogy ilyen személy is kapjon támogatást, bár ez nem volt betervezve a szociális kifizetésekbe. A 

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elé került az előterjesztés, ott az lett megszavazva, 

hogy az eredeti keret nem elegendő és 3x5 millió forintos keret lett meghatározva, úgymint a 

veszélyhelyzet kezelésére 5 millió forint, dologi kiadásokra 5 millió forint, valamint az ellátottak 

pénzbeli ellátására 5 millió forint. Megadja a szót dr. Pintér Györgynek.  

 

dr. Pintér György: Kialakult egy kisebb beszélgetés, vita arról, hogy igazából mire van jogköre a 

Polgármesternek ebbe a veszélyhelyzetben, illetve, hogy ez mennyire korlátozza, vagy nem korlátozza, 

ha a Képviselő-testület meghatároz egy összeghatárt, hiszen elképzelhető, hogy annál magasabb 

összegre van szükség, akkor vajon szabad vagy nem szabad. Mindenesetre a végén konszenzussal, tehát 

teljes egyhangúsággal a Bizottság által az alábbi határozat került elfogadásra. 3x5 millió forint került 

az eredeti 5 millió forint helyett elfogadásra, illetve a Bizottság által javasolva a Képviselő-testület felé. 

Az egyik működési tartalék terhére 5 millió forint szociális segélykeret, egy 5 millió forintos dologi 

keret és 5 millió forint beruházási keret a beruházási tartalék sorból, amire célzott Polgármester úr, hogy 

ételcsomagoló gépet kell vásárolni stb., ne legyen akadálya, hogy a dologi keretből nem lehet beruházni. 

3 ilyen keret került meghatározásra. Ezt javasolja a Bizottság a Képviselő-testületnek elfogadásra.  

 

Balogh Csaba: Ezt a módosítást befogadta, és így szeretné a képviselők elé is beterjeszteni. Van-e ehhez 

még hozzáfűznivaló?  

 



272 

 

Fülöp Zoltán: Egy kis pontosítást tenne. Alapítvány részére forrást csak Képviselő-testületi 

hozzájárulással lehet átadni. Nyilván az Önkormányzatnak a saját költéseire kell a fedezet, más számára 

forrást így nem lehet átadni.  

 

Balogh Csaba: A határozati javaslathoz hozzá kellene rakni egy olyan cikkelyt, hogy erről a 

Polgármester dönthet a 16 millió forintos korláton túl, mert ezt nem fogadta el a Képviselő-testület.  

 

dr. Szinay József: Ez a 3x5 millió forintos tételről a Polgármester dönthet, ez a Bizottsági ülésen is így 

hangzott el.  

 

Balogh Csaba: Továbbá az ehhez kapcsolódó szerződéseket aláírhatja.  

 

dr. Pintér György: A 3x5 millió forintról a Polgármester rendelkezik a veszélyhelyzet idején és a végén 

beszámol erről.  

 

Lőrincz László: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság ülésén is elmondta, hogy 

felhatalmazhatja akár a Képviselő-testület. Megerősítés a Polgármester úrnak, hogy a veszélyhelyzettel 

kapcsolatban bármilyen döntést hozhat függetlenül attól, hogy ez most egy nagyobb összeg. Olyan 

döntést kell hozni, hogy egy utólagos beszámolással szerinte bármit megér az, hogy ezt minél jobban 

tudják kezelni és minél jobban tudjon a város kikerülni belőle. Ha ez a határozati javaslat végére 

bekerülne, akkor az talán egy plusz felhatalmazás, egy megerősítést adhat a Polgármesternek, hogy ezt 

bátran tegye meg.  

 

Balogh Csaba: Ha nincs további hozzáfűznivaló, akkor szavazásra bocsájtja a határozatot. Kéri a 

Képviselő-testületet, hogy kézfeltartással jelezze, ha elfogadja.  

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák:  

 

57/2020.(III. 23.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy 3x5 000 eFt keretösszeget jóváhagy a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet 

kezelésére, kríziskeretként.  

 

A kríziskeret akként kerül felosztásra, hogy 5 000 eFt a dologi kiadások előirányzatai között, 5 

000 eFt az szociális segélykeret az ellátottak pénzbeli ellátása előirányzati között biztosítson 

fedezetet a felmerülő feladatok kezelésére, és 5 000 eFt beruházási keret a beruházási tartalék 

keret terhére.  

 

A kríziskeret felhasználásáról a polgármester dönt. 

 

Forrás: Feladattal nem terhelt működési tartalék 

 

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Balogh Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 
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Egyebek V.: A helyi adók befizetésének 2020. évi határidőiről 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

dr. Szinay József: Az előterjesztésre a telekadó és építményadó változások miatti többletmunka végett 

kerül sor. Az eredeti beterjesztésben április 30-i határidő szerepel, de ezt kérjük június 30-ra módosítani. 

A válság, a posta és az embereknek, az adózók munkájának, illetve körülményeinek megkönnyítése 

érdekében a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elnöke javasolta a június 30-át, ő a 

május 30-át javasolta eltérésnek. Ez a természetes személyekre vonatkozik. Jogi személyekre nem. A 

szeptember 15-i 2. félévi befizetési határidőt e módosítás nem érinti.  

 

Balogh Csaba: Van-e hozzáfűznivalója a Képviselő-testületnek?  

 

dr. Pintér György: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság a módosítást befogadta. 

Magánszemélyekre vonatkozik a változtatás.  

 

Balogh Csaba: Felkéri a képviselőket, hogy döntsenek kézfeltartással.  

 

A Képviselő-testület tagjai12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák:  

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2020. (...) önkormányzati rendelete 

a 2020. évi építményadó és telekadó befizetése határidőinek módosításáról 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a helyi 

adókról szóló 1990. évi C. törvény 43. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi 

rendeletet alkotja: 
 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Göd Város közigazgatási területén bevezetett, 2020. évben teljesítendő, 

építményadóra és telekadóra vonatkozó adóbefizetési kötelezettségekre. 
 

2. § 

 

A természetes személy adózó - az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltaktól eltérően – 2020. évre 

vonatkozóan az építményadót, telekadót, a naptári évben félévente, két egyenlő részletben - 

végrehajtható okirat alapján - június hónap harmincadik napjáig, valamint szeptember hónap 

tizenötödik napjáig köteles megfizetni. 
 

3. § 

 

(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet 2020. december 31. napján hatályát veszti. 

 
 

 

 

 Balogh Csaba dr. Szinay József  

 polgármester címzetes főjegyző 
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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) A 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Ujlaki Anikó: Az Önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége, hogy minden év március 31-ig 

elfogadja az éves közbeszerzési tervet. Ezt a tervet a 2020. évi költségvetés alapján készítették el. A 

tervet bármikor módosítani tudja a Képviselő-testület. Kéri a terv elfogadását. 

 

Balogh Csaba: Van-e bárkinek kérdése, hozzáfűznivalója? 

 

dr. Pintér György: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság az előző ülésén tárgyalta és 

elfogadásra javasolja, és ahogyan Osztályvezető asszony is elmondta, ez a terv bármikor módosítható, 

ellenben meg kell hozni ezt a döntést.  

 

Balogh Csaba: Kéri a Képviselő-testületet, hogy kézfeltartással szavazzanak, ha elfogadják.  

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák:  

 

58/2020. (III. 23.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

jóváhagyja Göd Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint: 

 

Göd Város Önkormányzata 

2020. évi összesített közbeszerzési terve 

Közbeszerzés 

tárgya 

Közbeszerzés megnevezése Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett eljárás fajtája 

Árubeszerzés Gödi Kincsem Óvoda 

eszközbeszerzése 

Közösségi Uniós értékhatárt elérő a 

Kbt. Második része szerinti 

nyílt eljárás 

Építési 

beruházás 

Göd, csónakház újjáépítése 

 

Nemzeti Kbt. 113. § uniós értékhatár 

alatti nyílt eljárás 

Árubeszerzés Földgáz beszerzés Nemzeti Kbt. 116. § elektronikus licit 

Szolgáltatás- 

megrendelése 

Közterület-fenntartás Nemzeti Kbt. 113. § uniós értékhatár 

alatti nyílt eljárás 

Szolgáltatás- 

megrendelése 

Erdőtelepítési szolgáltatás Göd 

területén 

Közösségi Uniós értékhatárt elérő a 

Kbt. Második része szerinti 

nyílt eljárás 
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Építési 

beruházás 

Keretmegállapodás Ajánlatkérő 

közigazgatási területén található 

különféle utak építési (új utak 

építése) és felújítási munkáinak 

ellátására, továbbá közterületek, 

közművek, egyéb létesítmények 

felújítására, építésére 

Közösségi Uniós értékhatárt elérő a 

Kbt. Második része szerinti 

nyílt eljárás 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Egyebek III.: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatások teljes körű 

ellátása – ajánlatok bírálata 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Kiküldésre került 5 vállalkozónak és nyílt módon is közzétételre került az ajánlatkérés. 

Az ajánlatkérésre 9 érvényes ajánlat érkezett, ezeket mind átvizsgálta a bizottság, megvizsgálták, hogy 

megbízhatóak és akkreditált cégek, nincs köztartozásuk, megfelelnek-e a pályázás feltételeinek. 

Megnézték, hogy összeségében melyikük adta a legjobb árat. Ezek közül az IGLU LTP Tanácsadó és 

Szolgáltató Kft.-t választották ki, aki a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tette. Javasolták, hogy 

a Képviselő-testület ezt a céget fogadja el, ő is ezt a javaslatot támogatja. Van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása? 

 

dr. Pintér György: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta, de nem hozott 

többségi döntést e tekintetben, nem bizonyult tárgyalásra alkalmasnak az előterjesztés. Felvetődött 

problémaként a vállalt ár alacsonysága okán való aggódás az esetleges szolgáltatási minőség irányában, 

vagy tekintetében, és a másik pedig a referencia hiánya.  

 

Balogh Csaba: De aztán külső bizottsági tag által igazolva lett, hogy az IGLU LTP Tanácsadó és 

Szolgáltató Kft. végzett munkákat a vízműveknél, ott voltak referenciái, tehát ma is munkát végző 

cégről beszélünk. 

 

Markó József: Ez speciálisan az a kör, amikor az ár nem lényeges, hogy a legolcsóbbat válasszuk. Aki 

a piaci áron dolgozik, az azt árat megkapja máshol is, az valószínűleg egy jó cég. Aki egy-két vagy 

ötezer forint órabérért elvállal egy munkát, az valószínűleg nem ott találja meg a számítását az 

órabérben, mert az az utazási költségét sem fedezi. Megfontolásra ajánlja, mert nem biztos, hogy a 

legkisebb ár olyan döntő tényező egy ilyen kiválasztásban. 

 

Ujlaki Anikó: A bíráló bizottság a jelenleg hatályos beszerzési szabályzat alapján választotta ki, illetve 

javasolja a legalacsonyabb ár alapján a bírálatot.  

 

Balogh Csaba: Hétköznapi nyelven megfogalmazva: minden ajánlattevő cég ugyanazt a minőségű 

szolgáltatást tudja biztosítani, ugyanazzal a felelősségbiztosítással, ugyanazzal a fedezettel. 

Mondhatjuk azt, hogy itt nem az almát a körtével hasonlítjuk össze, hanem tényleg ugyanazt a terméket, 

amit a szerződésben ők biztosítani tudnak. Ugyanaz a szolgáltatás vállalt minősége és milyensége, 

úgyhogy a Képviselő-testület elé csak az alapján lehet sorrendbe helyezni ezeket a vállalatokat, hogy 

milyen áron tudják felvállalni ugyanazt a munkát. Ha mi azt szeretnénk mondani, hogy nem a legjobb 
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áron választjuk meg, akkor Markó úr, vagy bármelyik képviselő, aki szintén úgy gondolkodna 

magyarázza el, hogy az adófizetők pénzét miért akarjuk úgy kifizetni, ahogy egyébként nem lenne 

szükséges. Szerinte ez hűtlen gazdálkodás lenne.  

 

Fülöp Zoltán: Ezek a szempontok nem voltak benne a pályázati kiírásban, tehát nem tudjuk, hogy ki 

milyen minőségben dolgozik, nem kértünk referenciákat, nem kértünk eredményességi mutatókat, hogy 

kinek hány eljárása volt. Nem kértünk referenciákat arra, hogy ki mekkora volumenű munkákat végzett, 

innentől kezdve nem tudjuk azt, hogy ki milyen minőségben dolgozik. Az, hogy valakinek van egy 

akkreditációja, az azt jelenti, hogy akinek van egy villanyszerelő vizsgája, ugyanúgy a vizsga megvan, 

de hogyan dolgozik, arról referenciát lehet kérni. Referenciát nem kértünk, tehát az teljesen biztos, hogy 

az a pályázatban nem volt szempont, hogy melyik cég milyen minőségben dolgozik. A megbízhatóságra 

sem kértünk semmilyen információt. Sajnálatos módon az előterjesztésben sincsenek részletes 

mellékletek megjelölve, holott az előterjesztésben benne van, hogy mellékleteket tartalmaz, viszont 

nincsen benne a melléklet. A beadott anyagok jóformán csak a két számot tartalmazzák, tehát amit 

Polgármester úr említett, ezekről a dolgokról semmit nem tudunk.  

 

Szilágyi László: Annyit szeretne hozzátenni, hogy a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 

Bizottság ülésén is elmondta, hogy nem ez a legolcsóbb a 4900 forintos, tehát nem a legalacsonyabb 

lett elfogadva végül is, bár elhangzott a beruházási osztályvezetőtől, hogy összességében lett nézve a 

legolcsóbb.  

 

Balogh Csaba: A kedves nézők kedvéért szeretné tisztázni azt, hogy mi a különbség a kettő között. Két 

árkategóriában kellett beérkezniük a pályázatoknak és a legolcsóbbként az lett megjelölve, aki 5 ezer 

forintos óradíjjal működik az I-es kategóriában, illetve a fél százalék + ÁFA összegben a II-es 

kategóriában, és amire Szilágyi László utal az a 4.900,- Ft + ÁFA óradíjjal, valamint a 0,69 % + ÁFA 

II-es kategóriájú árajánlattal élt. 

 

Szilágyi László: Így van, és ez a villanyszerelős példa nagyon jó, mert villanyszerelést bárki csinálhat, 

aki elvégez egy OKJ-s tanfolyamot, de nem biztos, hogy az olyan minőségben lesz elkészítve. Tehát ő 

azért megfontolná, hogy a 4-5 ezer forintos rezsióra + ÁFA díjjal milyen munkát tud elvégezni, vagy 

milyen szakszerű munkát tud elvégezni, miközben másoknál látja, hogy van 20-25 ezer forintos 

óradíjban is. 

 

Hlavács Judit: Egész más szempontot szeretne behozni abba, hogy a legolcsóbb-e a legjobb, ami a 

közbeszerzéseknél különösen érzékeny kategóriát jelenthet. Vannak olyan szakmák, amiket el lehet 

vállalni nagyon olcsón és olyan módon, hogy aki elvállalja a munkát, az nem a megbízótól kapja meg 

azt az összeget, amiért neki ez megéri. És nem szeretne arra utalni – mert semmit nem tud ezekről a 

cégekről – hogy itt lehet-e ilyesmiről szó, de ha egy műszaki ellenőrt gyanúsan olcsón alkalmazunk, az 

azért valósulhat meg, mert akkor ő az építtetővel fogja megfizettetni az ő munkáját és nem a mi 

érdekeinket fogja képviselni. Most nem az Önkormányzatról beszél, hanem ha például ő építene egy 

családi házat és nem fizetné meg a műszaki ellenőrnek a munkáját, akkor az nem az ő érdekeit 

képviselné, hanem azét, aki fizet neki többet. Nem gondolja, hogy itt bármi ilyesmiről lenne szó, csak 

ez felmerülhet és kétségtelen tény, hogy a közbeszerzés egy nagyon érzékeny dolog. Tudjuk, hogy lehet 

olyan közbeszerzéseket kiírni, amik előre meghatározzák azt, hogy ki legyen a nyertes. Ebből a 

szempontból, amit Fülöp úr mondott, hogy megnézni más szempontokat, hogy az adott cégnek a 

lezajlott eljárásai közül mennyit támadtak meg, vagy ilyesmi, ez szerinte egy teljesen indokolható 

szempont lehet. Érti, hogy ez a beszerzési szabályzat szerint zajlott, ez szabályos és tényleg így jött ki 

a legjobb ajánlat, csak tényleg vannak olyan helyzetek, amikben a legolcsóbb nem feltétlenül a legjobb.  
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Balogh Csaba: Akkor szeretnék a képviselőtársak más szempontok megjelölését, amik alapján a 

szempontokat sorrendbe lehetne helyezni? 

 

Fülöp Zoltán: Ő említett néhányat, a referencia-megjelölés, az utóbbi 3 évben végzett közbeszerzések, 

ezeknek a sikeressége, és – a polgármester is kifejezetten kiemelte – a cégek megbízhatóságát kell 

vizsgálni. Jó lenne a cégek kapcsolati hálóját felderíteni, mert az ajánlattevők között van olyan cég, 

akinek a kapcsolati hálója nem biztos, hogy szerencsés lenne az Önkormányzatnál.  

 

Balogh Csaba: Ez, hogy állapítható meg? Már azt keresi, hogy az újabb ajánlatok bekérésénél, illetve a 

megismétlésénél milyen információt kell szolgáltatni magukról a cégeknek, és a bizottság hogyan tudná 

rangsorolni őket. Az, hogy a referenciák meg legyenek jelölve az utóbbi 3 év közbeszerzései, valamint, 

hogy fel legyen tüntetve az, hogy hány közbeszerzés volt sikeres és hány sikertelen. Ezek mind olyan 

dolgok, amiket be lehet mutatni a Képviselő-testületen. Ha azt mondja a Képviselő-testület, hogy olyan 

cég legyen alapvetően kiválasztva, aki nem volt még megtámadva, akkor ezt kéri egyrészt előre 

megfogalmazni, és hogy ez a követelmény milyen súlyozással számít a döntésben. Ezt fel lehet mérni, 

hogy mennyi volt megtámadva a közbeszerzésekből, ha ez a fő prioritás a Képviselő-testületnek, akkor 

ezt lehet sorrendbe helyezni, ezután keresni azt, hogy ki adja a legkedvezőbb árakat. Fülöp Zoltán 

képviselőtől kérdezi, hogy a kapcsolati háló alatt mit ért? 

 

Fülöp Zoltán: Minden vállalkozónál lehet tudni azt, hogy ha a tulajdonosi kört felmérjük, milyen 

kapcsolati körbe tartoznak. Tulajdonosokról, ügyvezetőkről elég jó listákat adnak. Ezeket a kapcsolati 

hálókat nekünk magunknak kell megnézni és eldönteni azt, hogy adott kapcsolati körbe tartozó céggel 

akarunk-e szerződni vagy nem akarunk szerződni.  

 

Balogh Csaba: Van-e erre hivatalos eljárási mód, hogy hogyan lehet ezt felfedezni? Ha most elfogadjuk 

ezt a határozatot, akkor a hivataltól mit kell, hogy elvárjon azért, hogy utána a következő előterjesztés 

már elfogadható legyen. Milyen elemzést kellene készíteni arról, hogy mi a kapcsolati háló?   

 

Szilágyi László: Van egy szolgáltató cég, akinél be lehet kérni, hogy a cégeknek milyen céghálója van, 

és a céghálóból látszódik, hogy az adott személyek, cégek milyen más cégekhez kötődnek, vagy 

kötődtek az adott időszakban. Ebből jól látszódik, hogy azoknak a cégeknek volt-e adótartozása, vagy 

bármilyen kivetnivaló, ami miatt nem érdemes azzal a céggel dolgozni.  

 

Balogh Csaba: Akkor legyen az OPTEN-nél egy felmérés, hogy megállapítsuk azt, hogy melyik cégnek 

volt kapcsolata olyan céggel, akinek esetlegesen volt tartozása? 

 

Szilágyi László: Azt mondja, hogy az OPTEN egy példa. Van egy ilyen lehetőség, hogy kapcsolati háló, 

és a cég nevét beírva kiírja, hogy milyen cégek kötődnek hozzá és az adott tulajdonosokhoz. 

 

Balogh Csaba: Akkor még mind csak egy listát fog kidobni. Ez alapján még mindig nem tudja a 

bizottság rangsorolni. 

 

Szilágyi László: Igen, de abból már látszódik, hogy milyen cégek vannak még hozzákötődve. Azt nem 

tudja, hogy a szempontrendszert hogyan lehetne kidolgozni, hogy ha fel van sorolva húsz cég és a húsz 

cégből 18 cég felszámolás alá került, akkor nem biztos, hogy ez a cég megbízható például.  
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Hlavács Judit: Azt gondolja, hogy a legfőbb szempont, amit Fülöp alpolgármester úr javasolt, ezt azért 

lehet számszerűsíteni, meg bármi féle módon beépíteni, de ezt a kapcsolati hálót a legkevésbé tudja 

elképzelni, hogy ezt jogosan beépítsék. Hiába szeretnék azt, hogy közpénzt xy érdekeltségi körébe 

tartozó céget ne bízhassanak meg, véleménye szerint ilyet nem lehet kikötni semmilyen módon úgy, 

hogy ez törvényes legyen. De, ha valaki hozzáértőbb ebben állást foglalhatna. Jegyző úr? 

 

dr. Szinay József: Érti, amit az Alpolgármester úr mond a kapcsolati hálóval kapcsolatban, ez egy 

nagyon fontos információ, csak ezt inkább egy belső információként lehet kezelni, nem egy nyilvános 

formában. Még egy észrevétele lenne, hogy igazából a közbeszerzésben nem az a kunszt, hogy hányszor 

támadják meg a közbeszerzési eljárást, hanem ezt a támadást hányszor tudja visszaverni, hányszor tudja 

megnyerni. Gyakorlatilag a közbeszerzésben az elmúlt időszak tapasztalatai alapján számos 

alkalommal és számos okból meg lehet támadni valakit. Itt az a lényeg, hogy hogyan tudta a saját 

álláspontját a döntőbizottságnál megvédeni.  

 

Balogh Csaba: Ez teljesen jogos felvetés.  

 

Fülöp Zoltán: Elnézést kér, hogyha pongyolán fogalmazott, de erre gondolt.  

 

Balogh Csaba: Visszatérve a kapcsolati hálóra, akkor ezt a bizottság elé semmiképpen nem adhatják 

feladatnak, hogy felmérjék, mert ez alapján igazából nem lehetne rangsorolni. El tudja-e fogadni a 

Képviselő-testület akkor, hogy a sikeres megtámadások alapján az legyen az alapvető szűrés, hogy csak 

olyan céget alkalmazzanak, aki nem volt még sikeresen megtámadva és ezek között rangsoroljuk a 

legjobb árat? 

 

Fülöp Zoltán: Ezt így leírva, hogy még nem volt sikeres megtámadás, ezen alapján mindenki megbukna, 

nyilván azt kell mérlegelni, hogy hány eljárás volt, ebből mi az eredmény. Semmilyen dologra nem 

tenne kizáró feltételt, a hivatalra bízná a háttér vizsgálatát a megbízhatóságra vonatkozóan, ha ez nem 

is kizáró feltétel, de egy súlyozás.  

 

Balogh Csaba: Pont arról beszéltek, hogy aggódik a Képviselő-testület, hogy mennyire megbízhatóak 

ezek a cégek. Akkor, ha azt mondják a sorrend az alapvetően a sikeresség legyen, tehát az, hogy minden 

közbeszerzésük megtámadhatatlan volt, vagy nem volt megalapozott a megtámadása, akkor aszerint a 

sorrend szerint tudnak haladni. Igaz? Akkor, ahogy mondta Markó úr is, ezen inkább nem kellene 

spórolni ezzel a fajta szerződéssel, inkább vállalhatjuk a drágábbat, de akkor garantáltan a 

legsikeresebb, a legtisztább legyen, és ezen belül abban a kategóriában a legbiztonságosabbak között 

végül mégis csak az ár tud döntő lenni.  

 

Fülöp Zoltán: Ez egyfelől teljesen jó, másfelől javasolná, hogy az eljárásban az irreálisan alacsony ár 

kizárható legyen.  

 

Balogh Csaba: Mit jelent az, hogy irreálisan alacsony ár? 

 

Fülöp Zoltán: Ez egy közbeszerzési fogalom – mindenki tisztában vele, aki közbeszerzéssel foglalkozik 

– hogy közbeszerzési szolgáltatást szeretnénk vásárolni, közbeszerzői tanácsadást, közbeszerzési 

bonyolítást a közbeszerzési tanácsadással. A bonyolítással foglalkozó cégek pontosan tudják, hogy mi 

az irreálisan alacsony ár kategória kizárása, az mit jelent. 

 

Balogh Csaba: Viszont én nem tudom, hogy mi az az ár. 
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Fülöp Zoltán: Tipikusan a közbeszerzési árnak a szokásos piaci ára az óradíj, mely 20 és 40 ezer forint 

között van, a százalékos díj az 1 és 1,5 % között van, a különbözetek ott vannak, hogy van minimum 

és maximum limit, illetve, hogy milyen minőségi jogi szolgáltatást tesznek a saját szolgáltatás mellé. 

Van még egy dolog, amiről szintén nem volt szó, a felelősségbiztosítási limit, ennél is különbség szokott 

lenni a cégek között. Ahogy Markó úr is mondta ez a piac inkább egy bizalmi piac és kevésbé árverseny 

piac. 

 

Balogh Csaba: A szokásos ár az 20 és 40 ezer forint között van? 

 

Fülöp Zoltán: Az óradíj alapján.  

 

Balogh Csaba: Az óradíj alapján akkor ez azt jelentené, hogy a kilencből négyen vannak csak a szokásos 

árkategóriában, öten alatta vannak. Tehát nem annyira biztos abban, hogy ez ilyen általános ismert, 

közismert tény a szakmabelieknek, mert a többség alatta volt. Javasolja Fülöp Zoltánnak, hogy nézzen 

utána az információknak, amit javasol. 

 

Markó József: Ez a szabályos eljárás, amit csinálunk, teljesen nyilvánvaló, de nem mindig vezetnek jó 

eredményre. Egy kalapba bedobnak húsz golyót, valaki belenyúl, egyet kihúz és ha az megfelel a 

környezetnek, akkor ő lesz, aki végzi a munkát. Nyugodtabb lenne, ha a polgármester, vagy az 

alpolgármesterek saját működési területükön, ismeretségi körükben lenne egy megbízható, bizonyított, 

kezelhető, normális cég. Ezt jobban el tudja fogadni, mintha kiválasztanak egy nevet, aki egyéni 

vállalkozó, nem ismeri pontosan, ki ő. Milyen súlya lehet egy egyszemélyes vállalkozásnak mondjuk 

egy hárommilliárdos pénz elköltésénél. Tehát ezek a dolgok általában ismeretségi körből kerülnek ki. 

Megbízható, bejáratott cégek, jól működnek, nem kötődnek rossz helyre, mert a rossz helyre kötődés is 

kétoldalú, az egyiknek rossz, a másiknak jó. Ez egy szubjektív szempont. 

 

Vajda Viktória: Pontosan, ez nagyon szubjektív szempont. Nem fogja azt mondani, hogy „nekem ő a 

barátom, ezt idehozom”, ez a különbség az Ön és a mi véleményünk között, és ez egy politikai kultúra 

különbség. Azt gondolja, hogy a világosan lefektetett szempontok alapján lehet dönteni. 

 

Hlavács Judit: A világosan lefektetett szempontokhoz szeretne hozzátenni. Tehát nem az a lényeg, hogy 

darabra hány sikeres megtámadás volt, mert, ha a cég egy eljárást folytatott le sikeresen, akkor lehet, 

hogy ez nulla, tehát mindenképpen szempont a volumene, hogy hány közbeszerzést folytat le, milyen 

összegekben. Azt most nem tudja megmondani, hogy milyen az összetétele a jó pályázatnak és a 

súlyozásnál melyik hány százalékban legyen érvényes. Azt gondolja, hogy van nála hozzáértőbb ember 

a hivatalban, akik már ilyeneket folytattak le, de ezeket a szempontokat tényleg érdemes alaposan 

körbejárni, és úgy kiválasztani.  

 

Balogh Csaba: Ez teljesen jogos felvetés, hogy a sikeresség arányosítva legyen attól függően, hogy 

mennyi leadott pályázat volt. Esetleg még azt is be tudjuk tenni, hogy az elfogadott közbeszerzési terv 

alapján, hogy az olyan értékű közbeszerzéseket nézzünk, ami sikeres. 

 

Hlavács Judit: Így van, tehát legyenek olyan volumenű közbeszerzések, amiket mi szeretnénk. Ezeknek 

az arányait nézzük meg, hogy mennyi volt sikeresen lebonyolítva, hányszor volt megtámadva, milyen 

arányban volt a támadás sikeres, tehát, hogy milyen arányban lett végül is jóváhagyva. Lehet, hogy 

vannak még más szempontok is, tényleg ehhez egyáltalán nem ért, de ez így logikus.  
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Balogh Csaba: Nagyon jó felvetés volt, köszöni. Kérdése a beruházási osztályvezetőhöz, hogy ilyen 

formában kivitelezhető az, hogy úgy kérjék be az árajánlatokat, hogy erről a sikerességről legyen egy 

kimutatás, ami kifejezetten arra szűr, hogy - a közbeszerzési tervhez mérten - azokon a költséghatárokon 

belül mennyi közbeszerzési eljárást folytattak le, és az hogyan aránylik a sikertelen vagy sikeres 

beszerzésekhez? 

 

Ujlaki Anikó: Ezeknek a cégeknek nyilvános már az árajánlata, ugyanezektől célzottan bekérik ezeket 

az adatokat. A kiírásban az volt, hogy 15 napon belül dönteni kell, akkor újra össze kell hívni a 

Képviselő-testületet, és ezeknek a szempontoknak az alapján össze tudják állítani.  

 

Balogh Csaba: Komoly gazdasági következménye lenne, ha nem tudjuk elkezdeni a közbeszerzéseket, 

úgyhogy mindenképpen össze kell hívni majd egy következő képviselő-testületi ülést. Van-e további 

hozzáfűznivaló, vagy akkor a határozatot úgy módosítja, hogy megkéri az ajánlatbekérő bizottságot, 

hogy folytassa le az új eljárást, ezekkel a pluszt kitételekkel, hogy a sikeresség így legyen mérve, 

valamint legyenek megjelölve referenciamunkák ugyanebben a kategóriában. Így elfogadható a 

Képviselő-testület számára?  

 

dr. Pintér György: Részéről nagyjából rendben lenne, a kérdés az az, hogy meddig kell 

meghosszabbítani a határidőt, hogy ne fussunk ki belőle. 

 

Balogh Csaba: A beruházási osztályvezetőt kérdezi, hogy szükséges-e a határidő meghosszabbítása? 

 

Ujlaki Anikó: Ez a határidő már lejárt, utólag már nem lehet. Jegyző úr? 

 

dr. Szinay József: Újat fogunk írni. Ezektől a cégektől fogjuk újra bekérni. A Képviselő-testület 

mérlegelheti ezt. 

 

Balogh Csaba: Csakhogy az árak már ismertek.  

 

dr. Szinay József: Az árak már nem fognak változni. Ezeket a bizonyos ismérveket, amiket a Képviselő-

testület meghatározott, ezeket érvényesítik, kérik majd be a 9 cégtől. A Képviselő-testület elé a kért 

paramétereket terjesztjük majd be.  

 

Balogh Csaba: És akkor ugyanebben az eljárásban, tehát nem lesz új eljárás. Kérdése a beruházási 

osztályvezetőhöz, hogy egyetért? 

 

Ujlaki Anikó: Részéről rendben van.  

 

Lőrincz László: Most már ismerjük a közbeszerzési tervet, az alapján akár órákban, nagyságrendben 

meg lehet határozni, hogy ez valóban mennyi órát fog igénybe venni, mert lehet, hogy az, aki ötezret 

írt, az húsz órát ír rá, míg a másik elvállalja négy órában. Ez csak felvetés, egyszerű matematika, hogy 

utána nehogy félreértés legyen, hogy a legolcsóbb nem is a legolcsóbb lesz a végén.  

 

Balogh Csaba: Lehet, hogy itt én vagyok laikus, de az én értelmezésemben ezt ilyenkor még nem lehet 

megállapítani, hogy hány órát fog elvenni a beszerzés. Egy olyan szintű becslés lenne, hogy mindenki 

valamerre kellene, hogy húzza a dolgot, nem tudnák garantálni azt, hogy akkor azt tényleg be tudja-e 

tartani. 
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Lőrincz László: Jó, csak így megint ott vagyunk, hogy az óradíj az egy bizonytalan pontja a dolognak.  

 

Szilágyi László: Mert lehet, hogy a legolcsóbb lesz a legdrágább. 

 

Lőrincz László: Ellentmondásos az egész, mert óriásiak az árkülönbségek, valahogy ezt nem tudja hová 

tenni.  

 

dr. Szinay József: A Képviselő-testület itt elmondta az aggályait az árral kapcsolatban. Nyilván, amikor 

a döntést meg fogja hozni, ugyanezek az aggályai meglesznek. Mi tudunk segíteni azzal, hogy ezekre a 

kérdésekre megpróbálunk választ találni, ez nyilván segíteni fog a döntésben. 

 

Balogh Csaba: Kérdése a képviselőkhöz, hogy így elfogadható lesz ezzel az újabb beterjesztéssel? 

Kérdés, hozzászólás nincs, ezért felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a módosított határozatról. 

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák:  

 

59/2020. (III. 23.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

felkéri a „Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatások teljes körű ellátása” 

tárgyában benyújtott pályázatok elbírálására megalakult – 3 tagú – bizottságot, hogy egy új 

eljárást folytasson le a 9 ajánlattevőre vonatkozóan az alábbi feltételek szerint: 

- Az utóbbi 3 évben milyen tárgyú közbeszerzésekkel foglalkoztak? 

- Hány esetben indult jogorvoslati eljárás az általuk bonyolított közbeszerzési eljárások 

ellen és ezek milyen eredménnyel zárultak? 

 

Továbbá a bizottság vizsgálja meg a 9 ajánlattevő megbízhatóságát és legyenek megjelölve a 

referenciamunkák. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

2) Nevelek – csapadékvíz-elvezetés – többletforrás biztosítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Módosított előterjesztés. A Nevelek csapadékvíz-elvezetéséhez 6 913 ezer forint 

többletforrást kér biztosítani. A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság többször is 

tárgyalta, így bízik benne, hogy elegendő információ áll rendelkezésre a képviselőknek is, hogy lássák 

azt, hogy miért volt szükséges a többletkeret, amit most mégis csak muszáj erre a projektre rászánni, 

különben nem tudnák megvalósítani. 

 

dr. Pintér György: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta kétszer is, az első 

körben bekerültek olyan információk, ahol a számok nem voltak pontosak, és hogy a többletforrás 

milyen összegben is szükséges. A lényegesen kibővített előterjesztést tisztázta ezeket a problémákat, 

úgyhogy a Bizottság egyhangú szavazással elfogadni javasolja az előterjesztést.  
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Balogh Csaba: Van-e valamelyik képviselőnek hozzáfűznivalója? Akkor kéri, hogy a Képviselő-

testületet, hogy szavazzon kézfeltartással az elfogadásról.  

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák:  

 

60/2020. (III. 23.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a „Göd, Csíz utca déli szakaszának csapadékvíz elvezetése” c. pályázathoz 6.913 

ezer forint többletforrást biztosít a beruházási tartalék keret terhére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Csaba polgármestert a határozat végrehajtására és 

vállalkozási szerződés aláírására.  

 

Forrás: Tartalékok – Beruházási tartalék 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

3) Rákóczi út – járdafelújítás (2019-es pályázat) – többletforrás biztosítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Hasonlóképpen itt is többletforrás szükséges 9 080 ezer forint összegben.  

 

dr. Pintér György: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elfogadni javasolja az 

előterjesztést és ezt az összeget.  

 

Balogh Csaba: Van-e valakinek hozzáfűznivalója? Kéri a Képviselő-testületet, hogy kézfeltartással 

jelezze az elfogadást.  

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák:  

 

61/2020. (III. 23.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a „Rákóczi út - járdafelújítás - 2019-es pályázat”-hoz 9 080 ezer forint 

többletforrást biztosít a beruházási tartalék keret terhére. 

 

Forrás: Tartalékok – Beruházási tartalék 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 



283 

 

Egyebek I.: A településrendezési terv 3. sz. módosítására vonatkozó döntések 

meghozatala 

Előterjesztő: Aba Lehel főépítész, Nagy Éva irodavezető 

 

Aba Lehel: Köszöni a szót. Tisztelt Képviselő-testület, a településrendezési eszköz módosításáról szóló 

előterjesztés, azért került a Képviselő-testület elé, mert a 2019-es évben elfogadott, de végül hatályba 

nem lépett településrendezésieszköz-módosítás folyományaként mégis úgy döntött a város vezetése, 

hogy bizonyos tekintetben szükség van a Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban HÉSZ) módosítására 

elsősorban kiemelt fejlesztések, beruházások tekintetében. Ezt a bizonyos településrendezési eljárást, 

ezt egy úgynevezett tárgyalásos eljárás keretében javasolják megtenni, tekintettel arra, hogy ezeknek a 

konkrét és kiemelt fejlesztéseknek az ügye az egy sürgősebb dolog, nem elegendő, hogy egy esetleges 

teljes eljárásban - ami esetleg még több évet is igénybe vehet – olyanba kezeljék pusztán. Ezért egy 

úgynevezett tárgyalásos eljárásban javasolt ezeket kezelni és mindehhez a bizonyos kiemelt területekről 

döntenie kell a Képviselő-testületnek, hogy kiemelt önkormányzati fejlesztési területekké nyilvánítsák. 

5 darab ilyen területet javasolnak most az eljárásba belevenni, az első számú az a leendő 24 tantermes 

iskola fejlesztési területe, a második számú az Oázis lakópark melletti zöldterület mellett átvezetett 

átkötőútnak az ügye, a harmadik számú a Nemeskéri-Kiss Miklós út menti korábbi egykori GKSZ-

terület, ami jelenleg mezőgazdasági övezeti besorolással rendelkezik, ennek az újra gazdasági 

szolgáltató kereskedelmi övezetbe való minősítése, ez a három téma szerepelt már a korábbi település 

rendezési eljárások során is. Két új téma is bekerült még a tárgyalandó témák közé, az egyik a Duna-

part menti alsógödi csónakház területe, ahol magát a csónakházat és a vendéglátó épületet a Széchenyi 

Csárdát szeretné az Önkormányzat felújítani, esetlegesen újjáépíteni és ebből kifolyólag van szükség a 

meglevő övezet egyes előírásainak, egész pontosan a funkcióinak, ennek a KSPT-övezet funkciójának 

a pontosítására, és az ötödik számú terület az a Rákóczi úti sportpálya ingatlanát érinti, ahol sport 

fejlesztés illetve egyéb oktatási fejlesztés érdekében szintén elsősorban az övezet egyes előírásainak a 

korrekciója történhet meg, és ezzel párhuzamosan a telek észak felöli telekhatárának a határrendezése, 

a határövezet pontosítása kaphat helyet ebben a tárgykörben. 

 

Balogh Csaba: Van a képviselőknek bármilyen kérdése ehhez az eljáráshoz? 

 

Markó József: Maga az előterjesztés elfogadható, bár a négyes és ötös pontokban van némi aggály, a 

hármasban is. A hármas pontban az az, hogy az az 50-es tábla elnevezésű, ahol hosszú pereskedés után 

van az Önkormányzat, ahányszor a Képviselő-testület próbált megállapodást kötni a felek el is fogadták, 

de utána mégsem fogadták el, ez tartott vagy 10 évig, vagy még tovább is. Ott, hogy minden tulajdonos 

írja alá a megállapodást, amit az előzőek már aláírtak, az újak is írják alá, van 3 új telek, úgy tudja. A 

másik a Duna-part átminősítése veszélyes téma, ennek lakossági hangja és felzúdulása fog következni, 

erre lehet számítani, ha nem szükséges egyébként, akkor nem lenne indokolt, hogy ezt megtegye a 

Képviselő-testület, gyakorlatilag építésre felszabadításra kerül így a terület, ebből lehet gond. A 

sportpályánál pedig 3 magánház is bekerül a szabályzásba, nem tudja, hogy ez indokolt-e, hogy 

magánházak is idekerüljenek, mert akkor esetlegesen be kell vásárolni, bár lehet, hogy ez akkor egy 

cél, jobb sportterülete lesz a városnak, ezt el lehet fogadni. De igazán a kérdése nem erről szól, hanem 

arról, hogy Polgármester úr a múlt év végén, amikor a HÉSZ-t felfüggesztették, illetve nem léptette 

hatályba a Képviselő-testület, akkor az állami főépítész írt egy levelet, aztán még egyet. A második 

nagyon bugyuta volt, a második levél szó szerint megismételte az elsőt. Az állami főépítész felettes 

szerve is írt egy levelet, ami homlokegyenest ellenkező volt az állami főépítész levelével és akkor azt 

mondta Polgármester úr, hogy írnak az állami főépítésznek, hogy nyilatkozzon elfogadható-e a HÉSZ, 

hogyan fogadható el, lehet-e kezelni temetőtábla nélkül a HÉSZ-t vagy nem? Ennek most már 3 

hónapja, kérdezi, hogy az állami főépítész válaszolt-e erre a levélre ebben a 3 hónapban, esetleg 
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elkerülte-e Polgármester úr figyelmét, hogy megérkezett egy ilyen levél vagy valahol megakadt, tehát, 

hogy jött-e egy ilyen levél ez érdekli.  

 

Balogh Csaba: Nem érkezett ilyen levél. Megadja Fülöp Zoltánnak a szót. 

 

Fülöp Zoltán: A különböző tervezési pontokhoz kapcsolódva, kérdés volt a 3-as terület, az 50-es tábla, 

a jószándékot látják, az érintettek, megpróbálnak dűlőre jutni. A 4-es számú terület Duna-part, ott az a 

probléma van, hogy elkezdődött a Csónakház-projekt, kiderült, hogy állékonysági problémák vannak 

az épületekkel, amikből következhet az is, hogy bontani, újjáépíteni kell, mindenképpen szeretne az 

Önkormányzat szabályosan eljárni. Az adott övezet besorolása, a jelenlegi övezeti besorolása alapján a 

Széchenyi Csárda nem működhetne, ha az övezeti besorolását megváltoztathatják, akkor a Csónakház 

nem működhetne, jelenlegi besorolás szerint csak az egyik lehet, ha átváltjuk, akkor pedig a másik, 

tehát itt mindenképpen valamilyen váltás kell, már a váltáshoz is településrendezési eszközt kell 

igénybe venni, ezért van a kiemelt területek között, mindenképpen jogszerűen tudjanak előre menni. A 

Rákóczi úti sportpályával kapcsolatosan azt kell mondja, hogy itt is egy olyan helyzet van, hogy amiben 

a jelenlegi hatályos szabályozással a valóssággal nem jön össze teljes mértékben, az ingatlanok térkép 

szerinti telekhatára és a valóság szerinti telekhatára nem esik egybe, ennek a rendezése szükséges. Ha 

a területhez hozzá szeretne nyúlni az Önkormányzat, akkor szükséges az, hogy az egész rendezett 

legyen, övezeti váltás szükséges.  

 

Hlavács Judit: A Duna-part kapcsán szeretne hozzáfűzni Fülöp úr magyarázatához. Páran tudják, hogy 

kibontakozott egy vita a Facebookon, illetve a lakosság aggódik, hogy mi történne. Továbbította ezeket 

az aggályokat és válaszolt is rá Főépítész úr és Nagy Éva főépítészi irodavezető is. Szó sem lenne 

semmilyen övezeti átsorolásról, ami zöld park az zöld park maradna, a különleges sport-Duna-part az 

ugyanaz maradna. Amire szükség van, az ebben a sportövezetben lehetővé tegye az Önkormányzat a 

vendéglátóipari egység működését. Nem az övezeti besorolásokat kell megváltoztatni, hanem azt a 

tartalmat, ami ebben az övezeti besorolásban van és ellentétben minden híreszteléssel, ezt is csak egy 

eljárásban lehet lebonyolítani. Nem lehet a HÉSZ-ből kihúzni az 1-2-3 szót csak úgy, hanem ugyanúgy 

az eljárás része kell, hogy legyen, ezért van a Duna-part is ebben a csomagban, ez a szándék, semmiféle 

egyéb hátsó szándék nincsen.  

 

Lenkei György: A Főépítész úrhoz lenne kérdése, ha Polgármester úr megengedi. Tehát az világos, 

hogy ez az egész terület egy helyrajzi számon van. Az is világos, hogy közpark és sportpark. Aki a 

természetben ismeri, az pontosan tudja, hogy hol lenne a képzeletbeli valós határ, ahonnan már csak 

közpark, illetve sportpálya. Ez valamilyen módon definiálva van-e, hogy melyik terület mire 

vonatkozik, illetve ez a két definíció a közpark és különleges sportpálya az egészre generálisan 

vonatkozik-e?  

 

Aba Lehel: Ez a terület, ami 525 helyrajzi számú terület, ez egy darab helyrajzi szám, de speciális 

helyzetben van, mert több övezete van. Ez viszonylag ritka, hogy több övezeti besorolásba oszlik meg, 

a településtervezők nem nagyon szeretik. Például, amikor egy ilyen teleknek, ami több övezetbe tartozik 

például valamilyen övezetbe tartozó beépítési százalékát kell megállapítani, akkor felmerül a kérdés, 

hogy pontosan hol van az az övezethatár. De ma már a digitális világban ez viszonylag könnyen 

előállítható, mert elektronikusan készülnek a szabályozási szerkezeti tervek és lekérhető a 

településtervezőtől pontosan az övezet határvonala és az ki is tűzhető amúgy a helyszínen. De jelenleg 

ez a helyzet, hogy ez a telek, ami a strandot is és a csónakházas csárdás területet is magában foglalja, 

ez több övezetre oszlik. Északi és déli oldalán közpark van, középen pedig elhelyezkedik az úgynevezett 
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KSP Duna-parti speciális övezete, aminek az apró módosítása, a funkciójára vonatkozó apró módosítása 

indokolt jelen esetben az épületek állapotára kifolyólag.  

 

Lenkei György: Valószínűleg rosszul fogalmazott, mert nem kapott választ a kérdésre. Nevezetesen, ha 

van ilyen övezethatár, és ahogy a Főépítész úr mondta, akkor van, az hol van? Az 525 helyrajzi számú 

területen hol van ez a bizonyos övezethatár.  

 

Aba Lehel: Ezt térkép nélkül nehezen tudja megmondani. A szabályozási tervnek az erre vonatkozó 

részét kellene kivetíteni esetleg vagy kinyitni és ott pontosan látszódik.  

 

Hlavács Judit megmutatja Lenkei Györgynek laptopon az övezeti határt, amit kért.  

 

Balogh Csaba: Fülöp Zoltán megosztja a képernyőt a kivetítővel és akkor ott fogja látni mindenki.  

 

Aba Lehel: A szürkére színezett rész, az a KSP, és a zöldre színezett terület, az pedig a közpark. A 

csárda és a csónakház épülete teljes egészében bőséges oldaltávolsággal együtt a szürke színű KSP 

területen található.  

 

Markó József: Az előbb említette Polgármester úr, hogy az állami főépítész nem írt levelet, ez illetlenség 

a részéről. Kéri, hogy sürgessék meg, hogy foglaljon állást. A múltkori HÉSZ a temetőtáblán csúszott 

el, jogos, részben jogtalan észrevételek kapcsán, de akkor azt ígérte a Képviselő-testület, Polgármester 

úr is azt ígérte, hogy a tulajdonosokkal tárgyalást kezdenek és keresnek valami közös megegyezést, 

megoldást, hogy ne kerüljön perre az ügy. Fülöp Zoltán úgy nyilatkozott a Facebookon, persze nem 

hivatalosan, de mégis csak ő volt, tehát hivatalos, hogy a temetőtáblán lesz valami, nem az, ami el lett 

képzelve, de valami lesz, és ezen dolgozik a hivatal. Kérdezné, hogy jelentkeztek-e a tulajdonosok, 

beszéltek-e velük, volt-e valami tárgyalás, vagy csak várakoznak, hogy mi fog történni, 3 hónap eltelt.  

 

Balogh Csaba: Fülöp Zoltán nem egyeztetett erről a kommunikációjáról, hogy mit fog kiírni a 

Facebookra, de kíváncsian várja, mi az ő véleménye ebben a témában.  

 

Fülöp Zoltán: De, egyeztetett álláspont ment ki. Előzetes megállapodás, előzetes egyeztetés az volt a 

tulajdonosokkal – Jegyző úr is részt vett a tárgyaláson – hogy nézzék meg, hogy mi lesz az eljárással, 

illetve, hogy majd január vége február eleje tájékán jelentkeznek nála.  

 

Balogh Csaba: Ez még az, akkor bocsánat, félreértés, nem tudta, hogy annyira régi kiírásra utalt Markó 

Úr.  

 

Fülöp Zoltán: Igen, ez még annyira régi. A tulajdonosok azóta nem jelentkeztek. Azt gondolja, hogy 

látják, hogy nagy elmozdulás ebben a témában nem volt. Időközben sikerült a Főépítész urat felkérni 

és megkezdte a munkát, most az első körben ezeket a kiemelt területeket viszi, és ahogy ezt ígérték 

korábban is, előbb-utóbb – a krízishelyzet ebbe is beleszólt – a teljes településre érvényes 

településrendezési eljárás meg fog kezdődni és ott ki fog derülni, hogy mi az, amit ide tenni lehet. Azt 

gondolja, hogy az egész városban így nagyjából egységes álláspont, hogy előbb-utóbb valamit a 

temetőtáblával kezdeni kell. Ezt is írta a Facebookra, hogy a temetőtáblával valamit kezdeni kell.  

 

Lőrincz László: A Főépítész úr a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsági ülésen 

megerősíttette, elmondta hogyan fog lezajlani az eljárás. A Főépítész úr most is el tudná mondani, az 
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megnyugtató lenne mindenkinek. Folyamatos tárgyalás, partneri egyeztetés és hasonló, nem egyik 

másodpercről a másikra lesz lefolytatva.  

 

Aba Lehel: A tárgyalásos eljárás az egy gyors településrendezési eljárási forma, ami azért nem azt 

jelenti, hogy a szükséges partnerségi egyeztetéseket és szakmai köröket nem kell letudni, csak 

egyfordulós eljárási formában végezhető el a településrendezési eszköz módosítása. Jelen esetben a 

forgatókönyv az az, hogy a Képviselő-testület döntését követően - és természetesen városvezetői 

megállapításokat követően – elkészíti a településtervező ennek a bizonyos településrendezési eszköz 

módosításának a tervezetét. Rögtön ezután partnerségi egyeztetésre fognak bocsájtani, ennek a 

jogszabályban leírt keretek között kell megtörténnie, jelen esetben a krízishelyzetre való tekintettel 

pontosan nem tudja megmondani, hogy a lakossági fórum az egyrészt milyen időbeliséggel vagy esetleg 

milyen alternatív módozattal fog tudni létrejönni, de mindenesetre a partnerségi egyeztetés valamilyen 

formájú lakossági fórumot is magába foglal és természetesen egy olyan partneri időszakot, amikor a 

közösségi felületekre feltöltött tervezetet véleményezni lehet. Ezután megtörténik a véleményeknek az 

értékelése, szakmai válaszadásokkal és vezetői döntésekkel és a végleges formába öntött 

településrendezési eszköz tervezetét ezután az állami főépítész kapja meg végső szakmai véleményezési 

folyamatot elvégzi és ezután vissza fog kerülni a Képviselő-testület elé elfogadásra a módosított építési 

szabályzat.  

 

Lőrincz László: Ami benne van, az kikerülhet közben, viszont ami nincs benne az már nem kerülhet 

bele.  

 

Aba Lehel: Igen, így van. Most 5 darab kiemelt területté nyilvánításra és 5 témakörről tud dönteni a 

Képviselő-testület, ebben megvan az a mozgástér, hogy esetleg a tervezés időszakában vagy akár a 

partneri időszak végén annak konklúzióit levonva esetleg valamelyik kiemelt területet kihagyja a végső 

felterjesztési témák közül.  

 

Szilágyi László: A 3-as számú tervezési területhez szeretne hozzászólni. Ez a Nemeskéri-Kiss Miklós 

útnál lévő GKSZ besorolássá tételéről, a helyi lakosok külön kérése – és ezt ő is szeretné elérni – hogy 

a jövőben ott semmiféleképpen ne csarnokok épüljenek fel hiszen a Samsung már így is az adott 

területrészre terjeszkedése miatt egy csúnya látványt okoz és jó lenne hogy ha az Önkormányzat hosszú 

távon meg tudná oldani, hogy itt akár egy közpark vagy valamilyen erdősávnak a telepítése 

megtörténne.  

 

Balogh Csaba: Egyetért.  

 

Markó József: Ez elképzelhető egy módon, meg kell vásárolni. 12000 forint körül van négyzetmétere. 

Ez az egy módja van, aki fog jönni jelentkező, annak oda fogják adni.  

 

Balogh Csaba: Van-e további hozzáfűznivaló vagy kérdés? Ha nincs, akkor felkéri a Képviselő-

testületet, hogy kézfeltartással döntsön az előterjesztésről, hogy támogatja.  

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák:  

 

 

 

62/2020. (III. 23.) Ök. határozat 
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a településrendezési terv 3. számú módosítása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:  

 

1. A határozat 1. mellékletében lehatárolt területeken a Göd 018/5, 018/6, 018/7, 018/51, 

018/56, 018/57, 018/55, 6801/280, 050/1, 050/2, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 

7008, 525, 4846, 4848, 4847/2, 4847/1 helyrajzi szám alatti ingatlanokat kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánítja; 

2. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Göd Város 

Településrendezési eszközei 3. számú módosítási eljárásának megindításához az 1. 

melléklet szerinti témákban; 

3. A településrendezési terv módosítására a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. Korm. rendelet 32. § (6) 

bekezdés c) pontja alapján ún. „tárgyalásos eljárás”-t folytat le; 

4. Felkéri a Jegyzőt, hogy az övezeti átminősítésben érintett területek tulajdonosaival új 

településrendezési megállapodást készítsen elő, 

5. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a településrendezési terv 3. számú módosításhoz 

szükséges tervezési szerződést kösse meg az Archi-Profil Építész, Tervező Betéti 

Társasággal a 2. mellékletben foglalt szerződés tervezet alapján. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése – Tartalékok – HÉSZ keretösszeg 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

1. számú melléklet 62/2020. (III. 23.) Ök. határozathoz 



288 

 



289 

 



290 

 



291 

 



292 

 

 
  



293 

 

2. számú melléklet 62/2020. (III. 23.) Ök. határozathoz 
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Egyebek II.: Településellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

Balogh Csaba: dr. Nagy Atilla aljegyző úr hiányában előterjesztő dr. Szinay József címzetes főjegyző.  

 

dr. Szinay József: Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület egyszerű dologról van szó, két 

tevékenységgel fog kiegészülni az alapító okirat. Egyrészt bekerül a korábban az Oázis területén az 

Egészségház, mint telephely, illetve a tevékenységi kör a zöldterületi karbantartással fog kiegészülni. 

Erről a két pontról van mindössze szó.  

 

Balogh Csaba: Van-e ennek kapcsán bárkinek bármi kérdése, felvetése, ha nincs akkor kéri szépen a 

Képviselő-testületet, hogy támogatását jelezze kézfeltartással.  

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák:  

 

63/2020. (III. 23.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Településellátó Szervezet Alapító Okiratát a következők szerint módosítja: 

 

1. A költségvetési szerv újabb telephellyel egészül ki: Oázis Egészségház, 2131. Göd, 

Összekötő út 3. néven és címen. 

2. Új alaptevékenységet vesz fel: 066010 zöldterület-kezelés kormányzati funkcióval. 

 

A módosítás hatálya a törzskönyvi bejegyzés napja. Felkéri a Polgármestert a Módosító okirat 

kiadmányozására, a címzetes főjegyzőt valamennyi okirat felterjesztésére.  

 

Felelős: Balog Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

4) Szolgáltató Nonprofit Kft. operatív irányításának polgármesteri feladatkörbe helyezése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Ezt a határozatot azért terjeszti elő, mert megint visszatérne arra a problémára, hogy 

bizony veszélyhelyzet van. A vírus terjedésével számolhat a város azzal, hogy egyre nagyobb 

kapacitásban lesz szükség karanténoknak a kijelölésére. Egyre több embert fog ez érinteni, viszont 

lesznek olyan épületek, vagy lesznek olyan családok, ahol nem biztos, hogy mindenkit egyszerre érint, 

és ilyenkor segíti a vírus terjedésének a visszafogását, hogy ha ki tudnak jelölni új karanténokat, ahol 

megfelelő bánásmódban, megfelelő ellátásban tudnak részesülni mégis az ott tartózkodok. Ehhez 

szükséges az, hogy fel tudják mérni az ideális helyszíneket. A helyszíni bejáráskor ideálisnak találták 

Borbíró Mihállyal katasztrófavédelmi referenssel a Duna-parti Nyaralóházak faházait. Megoldhatóak 

kisebb felújítással, rendbetételekkel a dolgok és mivel azok úgysem lesznek használatba véve most a 

rendezvények átmeneti szünetelése miatt, úgy találják, hogy ez teljesen megfelelő lenne arra, hogy 

kialakítsák azokat külön karantén-egységeknek. Ezt azért terjesztette elő tehát, hogy a Gödi Szolgáltató 

Nonprofit Kft.-be olyan operatív irányítási feladatotokat tudjon kirendelni, hogy ezeknek a beszerzését 

garantálni tudja. Sajnos egyelőre nem úgy néz ki, hogy az ügyvezető minden kommunikációban 
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jeleskedne, hogy fenntartaná a kommunikációt a Polgármesterrel, nem ismeri el az ő feladatkörét most 

a városban. Ez túlnyúlik a Képviselő-testületen is. Veszélyhelyzet esetén vannak olyan döntések, nem 

lenne joga ahhoz, hogy ne működjön együtt. Most egyelőre ezért kéri a Képviselő-testületet, hogy 

hatalmazza fel a Polgármestert arra, hogy legitimebb legyen gyakorlatilag az állásfoglalás az ügyvezető 

igazgatóval szemben és tudja az operatív feladatokat irányítani megfelelően. Ennek kapcsán van-e 

valakinek hozzáfűznivalója?  

 

Lőrincz László: Az egyebek előterjesztések között egy hasonló előterjesztést fog majd szerepelni. A 

karanténok kialakítása - ami igaz, operatívan nem lett még kiadva a feladat a Kft.-nek - de ezt ők 

elkezdték már az elmúlt időszakban kialakítani. Tudomása szerint 10 ház alkalmas fogadásra is, illetve 

szerinte – nem tud az ügyvezető asszony nevébe beszélni – de, ha az Önkormányzat ilyen szándékkal 

közeledik a Kft.-hez vagy ilyen szándékát kifejti, biztos benne, hogy az adott helyzetbe maximálisan 

kooperatív lesz és ebben együtt fog működni. Az előterjesztést az ő hathatós segítségével készítették 

képviselőtársaival együtt. Többen a szülőatyjai ennek. Ez egyidőben történt azzal, amiben Polgármester 

úr is gondolkodott. Szerinte első lépésnek tökéletes lehet.  

 

Vajda Viktória: Ez az előterjesztés múlt héten lett kiküldve, 18-ai keltezéssel, hogyha ez már szerepelt 

napirenden nem érti, hogy miért volt szükség még egy előterjesztésre Lőrincz Lászlótól, ami ugyanezt 

írja le?  

 

Hlavács Judit: Azt szeretné megkérdezni elsősorban talán Jegyző úrtól, hogy mennyire értelmezhető 

ez, hogy Polgármester úr átveszi az operatív irányítást, hiszen van a cégnek egy ügyvezetője, aki 

munkáltató, aki jogosult aláírásokra. Az, hogy Polgármester úr átveszi az operatív irányítást, 

feljogosítja-e ilyesmire, Polgármester úr eléri-e azt, amit szeretne, vagy esetleg másképp kellene 

fogalmazni. Például olyanra gondol, hogy cégbíróságon be van jegyezve, hogy ki az, aki aláírhat és 

utasítást adhat a munkavállalóknak. Ezt biztos, hogy nem lehet, vagy inkább azt kérdezi, hogy lehet-e? 

Neki az az érzése, hogy egy Képviselő-testületi határozat valójában ilyesmire nem tudja feljogosítani a 

Polgármestert.  

 

dr. Szinay József: Információi szerint Polgármester úr a Képviselő-testülettől kéri azt, hogy helyezze 

át, ruházza át ezt az irányítás jogát és nem az ügyvezető igazgató helyett, hanem az ügyvezető igazgató 

irányításával szeretné a problémákat rendezni. Tehát az ügyvezető igazgatónak a jogai ily módon nem 

csorbulnak, hanem a Képviselő-testületnek azok a jogosítványai megvannak az ügyvezető felett, ezeket 

szeretné a Polgármester úr megkapni a Képviselő-testülettől, tehát tulajdonképpen az ügyvezetőnek az 

irányítása, ha lehet ilyen profánul fogalmazni.  

 

Hlavács Judit: Tehát ez azt jelenti, hogy a Polgármester úr utasítsa az ügyvezető igazgatót dolgokra?  

 

Balogh Csaba: Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy a munkáltatói jogokat kéri a Képviselő-testülettől, 

hogy olyan szinten, olyan formában adja át, hogy akkor az utasításokat megtehesse az ügyvezető 

asszony felé. Ha utasítást ad egy munkáltató, az mindenhol érvényes, hogy nem ütközhet egyéb 

jogszabályokba, tehát az emberi életre veszélyes és egyéb ilyen dolgokat nem kérhetne tőle. Ezeket 

ugyanúgy be kell tartani. Magyarán az átadás, az arról szólna, hogy ne a Képviselő-testületnek kelljen 

összeülnie minden egyes előterjesztést megvitatni akkor, hogy a Duna-part Nyaralóházaknak a 

bővítéséhez mi szükséges, milyen dolgoknak a beszerzése, hanem az irányításával tudja koordinálni az 

eseményeket. Veszélyhelyzet idején ez kifejezetten fontos a gyors reakcióképesség miatt. 
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Hlavács Judit: De azt hiszi, hogy a Képviselő-testületnek nem munkáltatói jogai vannak, hanem 

tulajdonosa a Kft.-nek. Tehát azt ő érti, hogy a tulajdonosi jogkört ruházzák át Polgármesterre, és ezt 

akár tudná támogatni is, de nincs róla meggyőződve, hogy ez az előterjesztés erről szól és ha ezt 

megszavazzák, akkor működőképes-e.  

 

Balogh Csaba: Van munkáltatói jogköre az ügyvezető felett a Képviselő-testületnek.  

 

Markó József: Jegyző úrnak volt egy mondata, nem akarja piszkálni. A Képviselő-testület a jogait adná 

át a Polgármesternek, a munkáltatói jogait. A jogoknál mindig az a kérdés, hogy melyiket. A definíció 

lenne fontos, kinevezés, felmentés, fizetésmegállapítás, fegyelmi felelősségre vonás jogköröket 

természetesen a Képviselő-testület nem szándékozik átadni. Azt gondolja, hogy Polgármester úr sem 

szeretne most ilyen jogköröket megkapni. Meg kellene azt mondani, hogy mire terjed ki ez az átadás, 

milyen jogokra. A Képviselő-testület sem utasíthatja az ügyvezetőt csak úgy, nincsen jogosítványa. 

Meghatározhatja a működési rendjét, meghatározhatja az SZMSZ-ét, de úgy, hogy odaszól, hogy ezt 

vagy azt csinálja meg, az úgy nem törvényes. Tehát szerinte az együttműködés lenne a hasznos. Nem 

hiszi, hogy ez a Kft. bármiben elzárkózna vagy bárki más, iskola, óvoda, bárki egy polgármesteri 

utasítástól bárki elzárkózna. Egyébként pedig a katasztrófahelyzetre való tekintettel van egy csomó 

jogosítványa a Polgármesternek, amit megtehet saját magától is. Nem kell, hogy ezt a Képviselő-testület 

megadja, ez amúgy is megvan, akkor élni kell vele.  

 

Balogh Csaba: Sajnos írásos bizonyítéka van arról, hogy volt már utasítás, amit jogszerűen, ahogy 

említette, a Gödi Körképnek az irányítását azt hatásköre alá vette volna és ezt írásban megtagadta sajnos 

az ügyvezető asszony. Tehát erről van bizonyítéka, hogy az együttműködés az most igencsak 

korlátozott valamiért ő csak a Képviselő-testület egészével hajlandó tárgyalni. Vele nem hajlandó. 

Nyilván megnehezíti a dolgokat.  

 

Borbíró Mihály: A képviselő asszony kérdésére válaszol, az Mötv. szerint a Képviselő-testület 

elidegeníthetetlen joga, át nem ruházhatja, az intézményvezető kinevezését, visszahívását, tehát ez 

szóba sem kerülhet, ez az előterjesztése ezzel nem foglalkozik. Nem érintheti az ügyvezetőnek a 

gazdasági társaságokról szóló törvénybe biztosított jogait, tehát nem irányulhat a Polgármester 

tevékenysége a munkahelyek átszervezésére, megszűntetésére, fegyelmi kiszabására, ez a Képviselő-

testület elidegeníthetetlen joga. Ez az előterjesztés kifejezetten arról szól, hogy ha veszélyhelyzet 

cselekményei azt kívánják, hogy ott raktárat rendezzenek be. Úgy gondolja, hogy a Kormány 

hamarosan komoly eszközöket fog beszerezni és ezeket szét fogja teríteni, amikor a vírus is terjedni 

fog, eszkalálódik a helyzet, legyen elég készlet, legyen elég fertőtlenítő eszköz, valószínű, hogy 

fertőtlenítési feladatokat is fog kapni az Önkormányzat. Megnézték Polgármester úrral, amikor ott 

voltak, hogy alkalmas-e egy raktárbázisnak ez a terület. Alkalmasnak találták, vannak megfelelő irodák, 

vannak megfelelő tárolókapacitások, ezeknek az operatív intézkedéssel való igénybevételét szeretnék 

kérni a Képviselő-testülettől, azért, hogy a Polgármester felhatalmazva legyen arra, hogy 

veszélyhelyzeti hatáskörében utasítást adjon. Természetesen van módja arra, hogy ha a rendeleti 

kormányzás bejön, hogy ezt saját hatáskörbe vonja. Azt szerették volna ezzel az előterjesztéssel, hogy 

amikor még időben ülésezik a Képviselő-testület, amikor helye van a demokráciának, akkor a 

Képviselő-testület felhatalmazásával szülessen egy ilyen döntés.  

 

Szilágyi László: Annyit szeretne hozzátenni, hogy szerinte a Kft.-nek még így is, hogy a Nyaralóházak 

működni nem tudnak, mert rendezvényt nem lehet ott szervezni, van egy olyan sejtése, hogy nagyobb 

az igény arra, hogy ez működjön. Iskolák sem működhetnek ezekben az időszakokban, sokkal jobban 

lehet ott raktározni, mint Felsőgödön és még át se kell adni a céghez.  
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dr. Pintér György: Érti ezt az előterjesztést, ugyanakkor van egy hasonló előterjesztés később az 

egyebekben. Felmerült az is, hogy előbb-utóbb tartsanak egy olvasási szünetet, nem tudja, hogy ez a 

kettő előterjesztést összecsiszolható vagy sem. Jó lenne elolvasni azt a másik előterjesztést, hogy miről 

szól. Nem tudja, hogy bárminemű egyeztetés volt-e.  

 

Szilágyi László: Már 2,5 órája ülnek itt.  

 

Balogh Csaba: Igen, ahogy Lenkei úr is mondta az elején, hogy minél gyorsabban kellene ezt az ülést 

megtartani, hogy a vírus továbbterjedését itt is lehessen akadályozni.  

 

Fülöp Zoltán: Azt gondolja, hogy akceptálható cél és megint a határozati javaslatban van mellécsuszás, 

amit Borbíró úr mondott, hogy veszélyhelyzeti működéssel összefüggésben ez a leírt szövegben nincsen 

benne. Jó ez, érti nagy valószínűséggel, ha pontosan lenne leírva. 

 

Balogh Csaba: De le van írva, egy mondatban kétszer is szerepel, hogy a kormányrendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre felhatalmazza Göd város Polgármesterét, hogy március 24. napjától visszavonásig, de 

legfeljebb a veszélyhelyzet megszűntetéséig a Szolgáltató Nonprofit Kft. működésének operatív 

irányítását ellássa.  

 

Fülöp Zoltán: Tekintettel a veszélyhelyzetre a veszélyhelyzet megszűnéséig, eddig rendbe van. A 

Szolgáltató Nonprofit Kft. működésének operatív irányítását ellássa és az, hogy mi az, amit erre az 

időre, ezen tekintettel átad, az nincs leírva. Ez a kérdés, hogy mit ad át a Képviselő-testület? 

 

Balogh Csaba: Ez megint olyan beszélgetés lesz, mint az első napirendi pontnál, hogy akkor a jogi 

értelmezést hiányolják. Az operatív intézkedés mit takar?  

 

Andrejka Zombor: A Kft. mit tud tenni ebben a speciális helyzetben?  

 

Balogh Csaba: Jelenleg az operatív tevékenységéhez az tartozik, hogy a munkaerők beosztása, el tudja 

dönteni, azt, hogy kik azok, akik otthonról tudnak dolgozni és kik azok, akik a helyszínen dolgoznak. 

Milyen feladatokat lássanak el. Hányan legyenek, akik a takarításra, fertőtlenítésre vannak beosztva és 

kik lesznek azok. Milyen intézkedéseket eszközölnek, hogy tisztán legyen tartva például egy-egy 

épület. Ezek az operatív tevékenységek, működési feladatok például.  

 

Hlavács Judit: Elképzelhető-e akár a Polgármester úr és képviselőtársak részéről, ennek a határozatnak 

kiegészítéssel való megszavazása, amelyben szerepel egyrészt a Gödi Körkép, illetve a kiadványoknak 

a vészhelyzettel kapcsolatos előállítása, illetve a magának a telephelynek a vészhelyzet ellátásához, 

kezeléséhez szükséges felhasználása és akkor ez pontosan lehatárolja, hogy miket tudna a Polgármester 

úr megvalósítani. Gondolkodik konkrét szövegen, hogy ha ezt elképzelhetőnek bármelyik fél, de ha 

nem akkor nem töri a fejét.  

 

Balogh Csaba: Természetesen elfogadhatónak találja.  

 

Fülöp Zoltán: A Képviselő-testület főleg olyasmit ruházhat át, amivel önmaga is rendelkezik. Arra a 

Képviselő-testületnek nincsen lehetősége, hogy a dolgozók beosztására befolyással legyen, erre az 

ügyvezetőnek van lehetősége. Az ügyvezető felé a Képviselő-testület vagy akár átruházott jogkörrel a 

Polgármester legfeljebb azt mondhatja, hogy akkor most mindenki home office-ba legyen, hogy ez 
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hogyan van megszervezve vagy hogyan nem erre a Képviselő-testületnek nincs hatásköre, ilyen 

hatáskört át nem ruházhat. Úgyszintén arra nincs hatásköre a Képviselő-testületnek, hogy azt mondja, 

hogy például hogyan legyen kisöpörve az adott terület. Arra van lehetőség feladatmeghatározásban, 

hogy azt mondja a Képviselő-testület, hogy holnapra 60-100-200 négyzetméter raktárfelületet 

biztosítani a telephelyén. Viszont a másik oldalról nézve a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. az 

Önkormányzat szempontjából nézve harmadik személynek minősül, bármilyen szolgáltatást szerződés 

alapon tudnak igénybe venni és a Kft., mint harmadik személy ezzel összefüggő költségeit köteles az 

Önkormányzat megtéríteni, ami egyébként az Önkormányzatnak külön jó, ha végre eljön az az állapot, 

hogy az állam megtéríti a védekezés költségét, akkor be tudja mutatni a számlát az Önkormányzat. 

Egyébként a kapcsolódó előterjesztések pontosan erről szólnak, hogy lépjenek eggyel tovább. Neki 

semmi baja ezzel az operatív irányítással, de akkor legyen benne az, hogy a veszélyhelyzeti 

cselekményekkel kapcsolatos feladatok tekintetében, feladatkiadási jog vagy ilyesmi, akkor legyen 

benne ez. Az, hogy általában véve operatív irányítás, senki nem tudja, hogy mit jelent. Az, hogy a 

veszélyhelyzet elhárításához szükséges feladatkiadást a Polgármester lássa el, abszolút egyetért ezzel, 

nincs kérdés, nincs vita. Hiába adják ki a Kft.-nek a feladatot utána szerződéseket kell vele kötni és a 

Kft.-nek ezeket a szerződéseket végre kell hajtani és abban a pillanatban, ahogy kiadásra került és 

szerződést kötöttek, onnantól kezdve már a veszélyhelyzeti szigorral kérik számon rajtuk a szerződések 

végrehajtását és ha nem hajtja végre, akkor annak megfelelő következménye van. Nem tudja, hogy van-

e mód arra, hogy szövegszerű módosítót tegyenek, és akkor ez átmegy, akkor menjen át, de azt gondolja, 

hogy pontosítsanak. 

 

Balogh Csaba: Módosítana azzal a kiegészítéssel, hogy március 24. napjától visszavonásig, de a 

veszélyhelyzet megszűntetéséig azzal összefüggő feladatmeghatározások, elszámoltatások és 

beszámoltatások jogát átadja a Polgármesternek. Akkor inkább így legyen: Göd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy Göd város polgármesterének 2020. március 24. 

napjától visszavonásig, de legkésőbb a veszélyhelyzet megszüntetéséig, a veszélyhelyzet kapcsán 

szükséges feladatmeghatározással és beszámoltatással kapcsolatos jogköreit a Gödi Szolgáltató 

Nonprofit Kft. fölött átadja. 

 

Markó József: Pontosítást kérne, hogy ezen jogköreit az ügyvezető igazgatón keresztül gyakorolja és 

azzal is köt szerződést, az ügyvezetővel. Fülöp úr az előbb elmondta, hogy mennyire nincsenek jogkörei 

a Képviselő-testületnek, akkor mik azok, amiket átadtak.  

 

Balogh Csaba: Felhatalmazza a Polgármestert ezen feladatokkal kapcsolatos szerződések megkötésére. 

A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. költségvetési sorának a terhére, mert a forrást, azt meg kell határozni.  

 

Fülöp Zoltán. Nem. Ezt a feladattal nem terhelt működési tartalék sor terhére.  

 

dr. Szinay József: Arra bőven van a Képviselő-testületnek, hogy veszélyhelyzetben a Kft. területén akár 

raktár, akár beteg elhelyezésére alakítson ki, ezt a Polgármester bőven tudja gyakorolni.  

 

Balogh Csaba: Göd város polgármesterének 2020. március 24. napjától visszavonásig, de legkésőbb a 

veszélyhelyzet megszüntetéséig, a veszélyhelyzet kapcsán szükséges feladatmeghatározással és 

beszámoltatással kapcsolatos jogköreit a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. fölött átadja. Ezen jogait az 

ügyvezető igazgatón keresztül gyakorolja. Felhatalmazza a Polgármestert ezen feladatokkal 

kapcsolatos szerződések megkötésére. Feladattal nem terhelt működési tartalék költségvetési sor 

terhére. 
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dr. Pintér György: Ezen jogait az ügyvezető igazgatón keresztül gyakorolja a Polgármester.  

 

Balogh Csaba: Ezt is beleírjuk a pontosítás kedvéért. Van-e további hozzáfűznivaló vagy kiegészítés? 

 

Szilágyi László: Igen. El lehet menni egy 5-10 perces szünetre, mert már nagyon kell?  

 

Balogh Csaba: Kéri ennek az elfogadását és utána. 

 

Szilágyi László: Akkor olvasási szünetet szeretne kérni. 

 

Balogh Csaba: Olvasási szünetet szeretne kérni?  

 

Szilágyi László: Hogy el tudja végezni a nagydolgát. 

 

Balogh Csaba: Hogy? 

 

Szilágyi László: El szeretné intézni a dolgát.  

 

Balogh Csaba: Hát akkor szavazzák meg most és utána. 

 

Szilágyi László: Nem bírja ki. Olvasási szünetet szeretne kérni. 10 percet.  

 

Balogh Csaba: Ezzel kapcsolatban van kétsége?  

 

Szilágyi László: Nem, csak el szeretne menni.  

 

Balogh Csaba: Szavazásra terjeszti elő, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak erről a határozatról, ha 

elfogadja kézfeltartással.  

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák:  

 

64/2020. (III. 23.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy Göd város polgármesterének 2020. március 24. napjától visszavonásig, de 

legkésőbb a veszélyhelyzet megszüntetéséig, a veszélyhelyzet kapcsán szükséges 

feladatmeghatározással és beszámoltatással kapcsolatos jogköreit a Gödi Szolgáltató Nonprofit 

Kft. fölött átadja. Ezen jogait az ügyvezető igazgatón keresztül gyakorolja a polgármester. 

 

Felhatalmazza a polgármestert ezen feladatokkal kapcsolatos szerződések megkötésére.  

 

Forrás: 2020. évi „Feladattal nem terhelt működési tartalék” költségvetési sor terhére 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: 2020. március 24. 

 

Polgármester által elrendelt 10 perc olvasási szünetet következik. 
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5) A Rákóczi úti sportpálya fejlesztésének tervezete 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

Balogh Csaba: A következő napirend inkább a fejlesztésről szól. Előterjesztő Lőrincz László.  

 

Lőrincz László: Az összes bizottságon átfutott a történet, már a Főépítész úron is. Átküldte mindenkinek 

e-mailben a határozati javaslatot, ami egy végső határozati javaslat. A bizottságokon feltett, felvetett 

dolgokat is tartalmazza. Ami még felmerült közlekedésfejlesztés, közlekedésrendezés, illetve a 

településrendezési dolgok témakörbe. Tehát ez egy 7 pontos határozati javaslat. Képviselői e-mail 

csoportba küldte. Ez a határozati javaslat, ami összeállt. 

 

Balogh Csaba: Továbbítja a képviselőknek.  

 

Lőrincz László: Elküldte napközben, körülbelül 2 órája állt össze. Vannak benne javítások, amik a 

bizottságok javaslatai alapján bekerültek és így ma teljes, végső formába került. Göd Város 

Önkormányzata támogatja a Göd, 4846 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú, Gödi SE által bérelt 

ingatlanon a sportcélú ingatlanfejlesztést. Ennek érdekében a következő határozatokat hozza: Göd 

Város Önkormányzata támogatja, hogy az ingatlanon egy 105x68 m-es, MLSZ-szabvány méretű 

műfüves focipálya és az ahhoz tartozó, szintén MLSZ-szabvány világítás és szintén szabvány, külön 

bejáratú öltözőépület (4 öltözővel + játékvezetői öltözővel és szertárral), az ehhez szükséges parkolók, 

és a két ütemhez szükséges infrastrukturális fejlesztések megvalósítása, a jelenlegi pálya helyén és 

csatlakozó környezetében. Ez volt az 1. pont. Göd Város Önkormányzata megadja a tulajdonosi 

hozzájárulást ahhoz, hogy az öltözőépület, mobillelátó Gödi SE TAO-s programjába tartozóan együtt 

megépítse saját pályázati eljárásban nyerhető forrásokból a Göd ingatlanon; azzal a kikötéssel, hogy a 

tulajdonosi hozzájárulás érvényét veszti, ha a beruházás nem kezdődik meg 2022. december 31-ig. Itt 

van egy kikötés, mert az eddigi tulajdonosi hozzájárulások, azok örökre szóltak itt most leszabályozzák, 

hogy 2022-ig el kell, hogy kezdődjön az építkezés. Göd Város Önkormányzata támogatja a pálya- és 

világításépítésre való pályázási szándékot, és felhatalmazza a polgármestert, hogy keresse meg a 

Magyar Labdarúgó Szövetséget a pályaépítési pályázatba való jelentkezésre, és a szerződés 

megkötésére, és vállalja a fejlesztés 30%-os önrészét. Ez lenne a második pontja, ami a pályára 

vonatkozik, illetve, amit az Önkormányzat pályázna. A képviselő-testület felkéri a Főépítészt a 

városszerkezeti tervek megfelelő elkészítésére és a Helyi Építési Szabályzat tárgyalásos eljárásban a 

területre vonatkozó új szabályozás megalkotására. Ez az, ami imént napirendi ponton volt, amit 

támogatott a Képviselő-testület. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy készítse el az ingatlan 

beépítési tervét, a létesítmények fenti követelményeknek megfelelő végleges elhelyezését, az 

infrastrukturális szükségleteket és a forgalomrendezési tervét. Ez az, amit beszéltek a bizottságokon is, 

hogy legyen meg a komplett rendezési terv. Göd Város Önkormányzata vállalja, hogy a 

forgalomrendezési tervben rögzített, a létesítéshez szükséges közlekedési fejlesztéseket elvégezteti. Ez 

megint csak egy alapfeltétele, hogy a sportcentrum működni tudjon, illetve, hogy az engedélyeket 

megkapja. Göd Város Önkormányzata a területre korábban kiadott tulajdonosi hozzájárulásokat 

visszavonja, az 1. sz. melléklet Jegyző úrnál van. 2011-es az utolsó tulajdonosi hozzájárulás. 2007-es 

az első. Annyit szeretne még hozzáfűzni, kicsit a Facebookot böngészve, hogy nem az Önkormányzatot 

és azon keresztül a sportokért felelős alpolgármestert kereste meg a legnagyobb gödi civil szervezet a 

Gödi SE (továbbiakban GSE), ez az ő saját kérésük, az ő terveik és ők szeretnék, hogy ha támogatná az 

Önkormányzat. Szerinte elég jól alá is támasztották az elmúlt időszakban végzett utánpótlásnevelő 

munkájukkal, illetve a sportba végzett munkájukkal, illetve a másik, hogy itt labdarugópálya volt talán 
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1920-as évek óta és itt kezdődött a labdarúgás. Szerinte megérdemli a város és a GSE, hogy egy ilyen 

sportcentrummal segítsék őket. Úgy gondolja, hogy ez csak segítség mivel, hogy a munka nagy részét 

– a TAO-s pénzek összeszedését ők fogják végezni – és evvel ők is tudják támogatni, hogy a gödi 

sportélet tudjon fejlődni. Ha bármilyen kérdés van, akkor válaszol.  

 

Vajda Viktória: A TAO-s pályázatoknak van határideje? A veszélyhelyzetre tekintettel kicsúsznak a 

határidőből, ha nem most azonnal vágnak ebbe bele? A TAO-s pályázatokat elcsúsztatják emiatt? Az 

ütemezés az, hogy fog történni?  

 

Lőrincz László: Azért lenne jó, ha magát a pályázatot be tudnák adni, mert ameddig nincsen a 

pályázatnak pozitív elbírálása, addig nem kezdhetik el a TAO összegyűjtést, és a TAO összegyűjtés 

május 31., ha jól tudja. Május 31. az adófizetés és addig egyszerű még a tavalyi eredményekből társasági 

adót gyűjteni, viszont ebből az évből kiindulva jövőre nem biztos, hogy egyszerű lesz, illetve, ha most 

bízik benne, hogy nem fog sokáig tartani a jelenlegi állapot nagy valószínűséggel sikerül most 

összegyűjteni, több céggel felvették a kapcsolatot, tehát ígéretek már vannak. Ha most nem sikerül 

összegyűjteni, nagyon nehéz lesz jövőre ilyen összeget – 200 millió forint feletti összegről van szó. 

Mindenképp segítené az Önkormányzat az ügyet. Nem mondja azt, hogy 100%-os, hogy ez meg fog 

valósulni és össze fogják tudni a jelenlegi helyzetbe szedni egyáltalán a pénzt. Az időpontot azért adta 

meg, hogy végtelenségig nem várnak. 2022. évvel el kell kezdeni az építkezést a GSE-nek, legkésőbb, 

de közbe változhat mind a pályázat, mind minden.  

 

Szilágyi László: TAO-s pályázatokkal nem foglalkozik, de a cégeknél elhangzott több olyan 

kommunikáció az elmúlt napokban, hogy a céges pályázatoknál az EU-s pályázatokat meg fogják 

szűntetni, nem lesznek kiírások és ezeket a vírus- és veszélyhelyzetre tekintettel oda lesznek 

átcsoportosítva. Elképzelhető, hogy a TAO-s pénzeknél is lesz egy ilyen, illetve a TAO-s pénzek forrása 

a társasági adó bevétele. Jövőre sokkal kevesebb társasági adót bevétele lesz a cégeknek. Ezáltal idén 

még el lehet költeni nagy összegeket, jövőre már valószínűleg kevesebbet.  

 

Hlavács Judit: Sok változatot látott az előterjesztésből, mostanra egészen tetszik neki. Összeállt, 

nagyrészt tisztázódik, hogy mire van szükség. Viszont, ami mostanra kikerült, az az összeg. Ahhoz, 

hogy az Önkormányzat bármilyen döntést hozzon és anyagi elkötelezettséget vállaljon, ahhoz 

feltétlenül szükséges látni azt, hogy ez mennyi összegszerűen. Azt szeretné, hogy ez mindenképpen 

kerüljön be. Ha már az összeg, akkor azt is szeretné pontosan tudni, hogy az összeg mire vonatkozik. 

Volt már arról szó, hogy az öltöző 100 %-os támogatásból készül, a műfüves pálya 30 %, de vannak 

egyéb dolgok, mint például a parkoló, a világítás, a lelátó. Ezek mennyibe kerülnek? Ezekre kapható-e 

támogatás? Többé-kevésbé pontos számokat szeretne kérni Lőrincz László alpolgármester úrtól, 

minden egyes tételre. Az összegből az is derüljön ki, hogy mi az, ami önrész, mi az, ami, ha van, esetleg 

olyan csak az Önkormányzatnak kell kivitelezni, mert például parkolóra nem lehet pályázni.  

 

Lőrincz László: A 30 %-os önrész, az maximum 49 millió forint. Az a határozati javaslatba kerüljön 

bele. Hlavács Judit felvetését természetesen elfogadja.  

 

Balogh Csaba: Hány millió pontosan? 

 

Lőrincz László: Akkor legyen inkább maximum 50 millió forint, ez a 30 %-os önrész a műfüves 

pályának.  
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Fülöp Zoltán: Szövegszerűén a 3. pont vége a fejlesztés 30 %-os önrészére, de legfeljebb 50 millió 

forintot.  

 

Balogh Csaba: Legfeljebb 50 millió forintos keretet biztosít.  

 

dr. Szinay József: 4. és 5. pontnál is vannak anyagi kérdések. Ezek adott esetben több millió forintos 

költségek, mindhárom.  

 

dr. Pintér György: Összegszerűen vagy kerettel támogatva, mert ha nincs, akkor nem tudnak határozatot 

hozni. Vagy egy elvi támogatásban részesítik a projektet és később kerül visszahozatalra és kidolgozva 

a történet vagy pedig most keretszámokat biztosítanak hozzá és tudni kell azt, hogy ezek a források 

rendelkezésre állnak.  

 

Fülöp Zoltán: Elvi támogatást javasol, mert hosszabb távú tervezést, forgalomrendezést akarnak 

készíteni. Ezt semmiképpen nem szeretné elsietni.  

 

Balogh Csaba: Egyetért.  

 

Lőrincz László: Elvi támogatást javasol vagy a jövő évi költségvetésbe legyen betervezve? 

 

Balogh Csaba: Ha elvi támogatásra számít Lőrincz László az Önkormányzattól, akkor miért van úgy 

megfogalmazva ez az új előterjesztést, amit e-mailben küldött a Képviselő-testületnek, hogy 

kötelezettségvállalások vannak több évre? A 2. pont, ami gyakorlatilag azt takarja, hogy az önrészt 

gyakorlatilag el kell különíteni erre, vagyis az 50 millió forintot 2022. év végéig. Ezzel egy olyan 

vállalást tesz az Önkormányzat, hogy azon a területen bármit szeretne, akkor ezt a határozatot vissza 

kell vonni, ha újra akarják terveztetni, vagy újra akarják gondolni. 2022-ig lévő kötelezettségvállalást 

ne tegyen bele, ha csak elvi síkon szeretné.  

 

Lőrincz László: Maga az infrastruktúrarendezést, forgalomrendezést érti. Maga a pályaépítés meg az 

öltözők, a pályázaton lévő indulás, a pályázati önrész biztosítása azt nem elvi síkon gondolja. A HÉSZ-

nek a rendezése sem elvi, az már folyamatban van.  

 

Balogh Csaba: Gyakorlatilag az a sor érdemét vesztette.  

 

Lőrincz László: Maga az ingatlan beépítési terve sem elvi. Hlavács Judit képviselő asszony 

hozzászólásához még annyit elmondana, hogy az infrastrukturális szükséglet, a forgalomrendezési terv, 

maga a terv kidolgozásáról szól a határozat. Azt el kell készíteni. A pályán lévő és utána később TAO-

s beruházásból tud megvalósulni – visszatérve a Hlavács Judit kérdésére – a pálya melletti része, a 

lelátó, a parkolók, a járda, ilyenekre lehet pályázni. Az, hogy a jövő évi pályázatban mi lesz, azt nem 

tudja, senki se tudja. Jelen pillanatban infrastrukturális dolgokra is lehet pályázni. Természetesen, amire 

lehet, arra pályázni is kell. Itt egy utánpótlással foglalkozó tömegsportról van szó. Itt nem egy 

futballstadionról van szó. Megfogalmazódott egy szükséglet. Ha minden jól megy, akkor az Egyesület 

200 millió forint feletti pályázati összeget tud hozzáadni, ha így nézi, akkor minimális 20%-os önrész 

kell, ami sportberuházást nézve nagyon kedvező.  

 

Hlavács Judit: Az 1. pontban szerepel parkoló. Először is a két ütem, az tévesen szerepel, mert nincs 

szó több ütemről. Az öltöző és a műfüves pálya? 
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Lőrincz László: Igen.  

 

Hlavács Judit: Ami az 1. pontban szerepel, ahhoz semmiféle önrész nem kell? Se a parkolóhoz, se az 

infrastrukturális fejlesztéshez? Ha igen, akkor kell még egy forrást biztosítani. Akkor vagy pont, vagy 

a 6. pont. Mindkettőre vonatkozóan kellene még összeget és forrást megjelölni? 

 

Lőrincz László: Elsőkörben maga a terveztetést kell elvégezni, mert ameddig nincsenek meg a tervek, 

addig nem tud úgy összeget mondani, de szerinte senki. A terveztetés az nagyon lényeges.  

 

Hlavács Judit: Akkor mégiscsak azzal kezdődik az egész, hogy az 5. pontot kell megvalósítani 

valamennyi összegért, ahhoz, hogy minden egyébről tudjon a Képviselő-testület döntést hozni.  

 

Lőrincz László: A pontok szempontjából az 5. a legfontosabb. Ha az a része megvan, illetve mellette 

párhuzamosan maga a pályázatok beadása, az megint csak lényeges a TAO-gyűjtés miatt. Azok 

párhuzamosan tudnak futni. Viszont egyértelmű, hogy utána a közlekedési fejlesztéseket csak tervek 

után lehet elvégezni.  

 

Hlavács Judit: De akkor most olyan kötelezettségekről döntenének, amiről nem tudják, hogy mennyi? 

 

Balogh Csaba: Igen, ezt jól látja Hlavács Judit. Ez lenne neki is kivetnivalója.  

 

Vajda Viktória: Abszolút érezve az igényt és abszolút elismerve a szükségességét ennek a 

sportpályának, szerinte az lenne érdemes, hogy egy elvi támogatást fogalmazzanak meg egy 

határozatban. Támogatják, hogy ez a pályázat megvalósuljon. De egy következő körben tárgyalják újra, 

hogy lássa a Képviselő-testület, hogy milyen tételek szükségesek ahhoz, hogy meg tudják szavazni, 

hogy elindulhasson a projekt. Igen, kapott egy zöld lámpát, de a konkrét számok tekintetében hozzanak 

kötelezettségvállalásokat és tervek készítésére kérelmeket.  

 

Fülöp Zoltán: Teljes mértékben egyetért. Az olvasatában a határozati javaslat ezt tartalmazza, hogy ha 

valakinek nem ez az olvasata, akkor javítsanak rajta most közösen. Ez egy elvi támogatás. Addig, amíg 

nincsen meg, amíg nem látszik, hogy a TAO-s pályázatból lesz valami, addig a többi résznek sem 

érdemes nekiállni.  

 

Lőrincz László: A TAO-s pályázathoz be kell adni. Oda elméletileg a GSE elkészíti a terveket, viszont 

az Önkormányzatnak egy ingatlanbeépítési tervet el kell készíteni, mert az alapján tudja a GSE is az 

öltözőépületet, a pályát pontosan elhelyezni. A tervezés mindenképp szükséges, meg a pályázatot 

megnyerni. Ezután visszajöhet a Képviselő-testület elé a téma. Ezek vagy egyszerre mennek és megy 

együtt, vagy nem fog ez az egész elindulni és szépen dugába dől.  

 

Balogh Csaba: Ha korábban voltak kivetések a jogi megfogalmazásokkal, itt is ismerje fel. A szöveg 

egyértelműen nem azt tükrözi, ami az előterjesztő szava. Ezek most elvi vagy kötelezettségvállalási 

határozati javaslatok legyenek. Ez, így, egyértelműen kötelezettségvállalással járna. Szeretné kérni, 

hogy vizsgáltassa át Lőrincz László, járjon utána, hogy akkor elvi síkon hogyan kellene megfogalmazni, 

vagy kötelezettségvállalásként hogyan kellene megfogalmazni. Egy következő alkalommal pedig 

megtárgyalja a Képviselő-testület.  

 

Lőrincz László: Szerinte így, ahogy most van megfogalmazva, teljesen rendben van.  
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Balogh Csaba: Ez így teljesen rendben van jogilag? Ezt garantáltan tudja állítani Lőrincz László?  

 

Lőrincz László: Garantáltan semmit nem tud állítani, de ez most már a 20. kört futja ez az előterjesztés, 

amíg nem készítenek egy beépítési tervet a létesítményre, amíg nem ad az Önkormányzat egy 

tulajdonosi hozzájárulást, hogy egyáltalán pályázatot tudjon beadni a GSE, ameddig nem pályázik az 

Önkormányzat a pályaépítési programon, addig nem fog elindulni. Ameddig nem indul el, addig nem 

tudják meg, hogy nyertek-e. Ez olyan például, hogy pályáznak egy bölcsőde- vagy óvodaépítésre és 

még nem tudják, hogy hova fogják rakni. Most ebben az esetben már tudják, hogy hova fogják rakni, 

szerinte pontosan az igények is le vannak írva, le van írva, hogy mi kerül oda. Igaziból egyetlen egy 

dolog van, amit amúgy is rendezni kell, ez a Rákóczi úti forgalom, meg az egész környék 

forgalomrendezése. Ez alapból is folyamatban van és folyamatosan a városfejlesztésitől kezdve minden 

bizottság foglalkozik vele. Ezt nem csak ezért kell rendezni. Szeretné leszögezni, hogy itt eddig is 

sportpálya volt, ezt elmondta a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságon is. A GSE 

továbbra is fogja használni. Egyre intenzívebben fogja használni. Itt lesznek gyerekek, itt lesznek 

biciklis gyerekek, ezt a városnak alapba kötelessége lesz a Rákóczi utat rendezni. Ez ettől független 

szerinte, hogy egy korszerűsítés meg egy fejlesztés ott elindul.  

 

Balogh Csaba: Ha már említtette a GSE-t, nem látja az előterjesztésből, hogy ki kérték volna külön a 

GSE-hez tartozó szakosztályoknak a véleményét. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnál 

is szóvá tették, hogy – érthető az, hogy a futball-szakosztálynak arra lenne szüksége, hogy egy ilyen 

műfüves megoldás legyen – de nem volt elé terjesztve se a Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottságnak, se a Képviselő-testületnek, hogy egyébként milyen más sportcélú tevékenységre lehetne 

hasznosítani ezt a területet.  

 

Lőrincz László: A GSE elnöke írta a határozati javaslatot, szerinte, mint civilszervezet ne akarjon a 

Képviselő-testület GSE-be belenyúlni, mert semmiféle joga nincs hozzá. Ha a GSE elnöke úgy 

gondolja, hogy ez a fejlesztés ez megfelelő, akkor szerinte megfelelő. Ha a többi szakosztály vezetője 

meg úgy gondolja, hogy a GSE elnöke ezt rosszul gondolja, akkor leváltják a GSE elnökét.  

 

Markó József: Egyéb szempontokra szeretné felhívni a figyelmet. Meg kellene nézni, hogy a tulajdoni 

lap tiszta-e, rendbe van-e. Mert a 1930-as években, ha jól emlékszik egy magányszemély – egy család 

– adta ezt a területet a falunak, de rátett opciókat, hogy mire használhatja. Lehet, hogy nincs nyoma már 

a tulajdoni lapon, de lehet, hogy van. Nem évül el. A tulajdonjog nem évül el.  

 

Lőrincz László: A tulajdonosi hozzájárulásokból kiindulva már itt sportcsarnoktól kezdve jégcsarnok – 

Jegyző úr lehet, hogy jobban emlékszik – nagyon sok mindenre volt tulajdonosi hozzájárulás, ami nem 

valósult meg, szerinte akkor is ezt megvizsgálták, azt gondolja, hogy ezt rendbe találták.  

 

Fülöp Zoltán: Tulajdoni lapon nem hivatalos információ szerint ELMŰ vezetékjog van.  

 

Balogh Csaba: Van-e más is, aki a kétségeit szeretné esetleg felszínre hozni?  

 

Hlavács Judit: Neki még mindig csak ugyanaz, ha nincs szám és forrás, akkor nem tudnak dönteni. Nem 

lesz megvalósítható.  

 

dr. Pintér György: Az a kérdés, hogy mi a kötelező minimum a mai napon ezzel a döntéssel 

kapcsolatban. Amennyire érzékeli egy elvi támogatás, hogy itt – ezen a helyszínen – egy sportcélú 

ingatlanfejlesztés történjen, ezt kinyilváníthatja a Képviselő-testület. Ahhoz is hozzájárulhat – azt 
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gondolja – hogy a TAO-gyűjtés az elinduljon, ez még belefér. Azt nem tudja, hogy a pályázat 

beadásához mi kell? Mert, hogy ha ott van egyértelműen kvázi kész tervek. Ha csak egy sima 

tulajdonosi hozzájárulás kell, akkor is ki kell tisztázni, korábban kiadott tulajdonosi hozzájárulásokat, 

hogy ezeknek a visszavonása működik. Utána pedig az a kérdés, hogy tudják-e, hogy mi az, amire 

ténylegesen pályáznak, és hogy az mennyibe kerül. Az a kérdés most még, hogy – amit a 4-es, 5-ös, 6-

os, 1-es pontoka kapcsán mondanak – hogy arra most vállal-e az Önkormányzat kötelezettséget, nem 

tudják, hogy ténylegesen milyen közlekedési fejlesztéseket kell most megtenni, kérdés, hogy a pályázat 

beadásához ez kell-e? Ha nem, akkor ezeket kiveszik a határozatból, vagy azt mondják, hogy 

megtörténik a terveztetés és visszakerül döntésre stb. Valamilyen módon nézzék meg, hogy mi az a 

minimum, ami a pályázat beadásához kell és azt tudja-e teljesíteni a Képviselő-testület ebben a körben.  

 

Fülöp Zoltán: Ahhoz térne vissza, amit Vajda Viktória mondott. A Képviselő-testület adjon egy elvi 

támogatást, ahhoz, hogy a TAO pályázat el tudjon indulni. Az ehhez szükséges pontok – ha jól látja – 

az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es pontról már van másik határozat, ebből a szempontból a 4-es pont kihagyható, 

a kötelezettségvállalást jelentő 5-ös, 6-os pontot pedig vegyék ki, a TAO-pályázat megindítása, ezeket 

úgy látja, hogy nem követeli meg. Tehát a 4-es, 5-ös, 6-os pontot, azt el lehet hagyni, hogy ha az a cél, 

hogy a TAO pályázatot be tudja adni az Önkormányzat.  

 

Balogh Csaba: A 2-es pontot is el kell hagyni, hogy ha nem akar kötelezettséget vállalni és csak elvi 

hozzájárulást akar a Képviselő-testület. 

 

Lőrincz László: Időpontot kivehetik belőle és akkor elméletileg visszavonható.  

 

Balogh Csaba: Csak akkor kérdés lesz, hogy mennyire jogosult kártérítésre. A HÉSZ kapcsán is futott 

már bele a városvezetés ilyen hibába. Jogi felelőssége tudatában nem tudja elfogadni ezt a határozatot 

és szeretné kérni, hogy a Képviselő-testület elé terjesszék elő a következő alkalommal.  

 

Lőrincz László: Amíg nem kezdik el a terveztetést, addig nem lesz semmi. Az 1-es, 2-es, 3-as pontja az 

nem fog tudni változni, mert ezek a feltételei a TAO-s pályázatnak. Mondja ki azt a Polgármester úr, 

hogy nem akarja támogatni, hogy ott pálya legyen és akkor azt el tudja fogadni. De ezek a pontok nem 

fognak tudni változni következő alkalommal se. Ezeken nem tudnak változtatni, mert ezek a 

pályázatnak a beadási feltételei, ha ezek nincsenek meg, akkor nem tud pályázni a sportegyesület.  

 

Vajda Viktória: Ha a 4-es, 5-ös, 6-os pont ki van dolgozva, akkor az első három pont is elfogadhatóvá 

válik.  

 

Lőrincz László: A 4-5-6 pontokat nem tudja kidolgozni a sportegyesület, mert azt az Önkormányzat 

tudja elkészíteni. Az építési szabályzat az most belefért a mai ülésbe tárgyalásos formába, ha az nem 

került volna be, akkor ott ki tudja, hogy mikor fog eljutni odáig a dolog. Az ingatlan beépítési tervét, 

azt megint csak a hivatal tudja elkészíteni, hogy hogyan képzeli el az Önkormányzat, hogy minél 

gazdaságosabban építse be az Önkormányzat a területet, hogy akár más létesítménynek is otthont tudjon 

adni. Ez megint csak az Önkormányzat felelőssége, hogy megfelelően használják a saját területüket. Az 

infrastrukturális szükségletet meg a forgalomrendezési tervet megint csak nem tudja sem a GSE, se 

senki elkészíteni, megint csak az Önkormányzat tudja elkészíteni. Az Önkormányzat meg, akkor fogja 

elkészíteni, ha határozat születik arról, hogy ezt el kell készíteni.  

 

Balogh Csaba: Továbbra is ott tartanak, hogy azt szeretné kérni Lőrincz László alpolgármester úr, hogy 

anélkül, hogy tudnák azt, hogy mekkora kötelezettségvállalással jár, vállaljon el a Képviselő-testület 
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olyan dolgokat elvi síkon, amiket aztán lehet, hogy nem fognak tudni betartani és akkor utána az 

Önkormányzat elvi támogatását vissza kell vonni. Jól értelmezi?  

 

Lőrincz László: Egy szóval nem mondta, hogy nem tudja. A 4-es pont megvalósult, az 5-ös pont - az 

ingatlan beépítési terve – ezt már elfogadja Humánügyi Bizottság, illetve a Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság. A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolta, hogy 

mindenféleképp legyen egy beépítési terv. Egy infrastrukturális szükséglet és forgalomtervezés a pálya 

környékére, ez szerinte teljesen normális, hogy ha ezt elkészíti az Önkormányzat, mert ezt amúgy is el 

kéne készíteni, mert sportpálya működik ott. Az, hogy „Göd Város Önkormányzata vállalja, hogy a 

forgalomrendezési tervben rögzített, a létesítéshez szükséges közlekedési fejlesztéseket elvégezteti.”, 

ezt a 6-os pontot vegyék ki. Terveket készítsék el és vissza lehet, akkor hozni, amikor azt mondják, 

hogy a pályázat nyert és 2022 augusztusára el fog készülni. Még mindig ráérnek akkor gondolkodni, 

hogy hogyan fogja rendezni az Önkormányzat – a már kész tervek alapján – a 2022-es évi 

költségvetésben. Nem olyan gyorsan fog ez megépülni, hogy holnap hoz a Képviselő-testület egy 

határozatot, holnapután összegyűlik a pénz, rá 4 napra meg lekezdik építeni. Legalább két év mire odáig 

kerül a dolog, hogy ott elkezdődik az építkezés.  

 

Balogh Csaba: Módosító javaslatot szeretne benyújtani. Göd város Önkormányzata felkéri Lőrincz 

László alpolgármester urat, hogy dolgozza ki az esetlegesen felmerülő költségek tervezetét az említett 

terület fejlesztésére.  

 

Lőrincz László: Hogy dolgozza ki? Menjen haza és kezdje el számolgatni, hogy mibe fog kerülni? Nem 

tudja kidolgozni, mert nem mérnök, nincs mérnökcége. Nem tudja kidolgozni.  

 

Hlavács Judit: Az 5-ös ponttal kapcsolatban. A Képviselő-testület nem kérheti-e meg a Beruházási 

osztályt? Ujlaki Anikótól kérdezi, hogy valami becslést – nem itt és nem most, hanem záros határidőn 

belül – hogy majd dönteni tudjon a Képviselő-testület. Mennyibe kerülhet a beépítési terv? Milyen 

infrastrukturális szükségletek kellhetnek? A forgalomrendezési terv kevésbé problémás, mert 

egyébként is szeretne az Önkormányzat forgalomrendezést és az egész városra kiterjedő közlekedési 

koncepciót és konkrét tervet, ez annak csak egy tétele, nem külön probléma, mert így is-úgy is elkészül. 

Ha a Beruházási osztály a Képviselő-testület elé tudja tenni azt, hogy ennyibe fog kerülni a beépítési 

terv, ilyen infrastrukturális szükségletek lesznek szükségesek, ez nagyságrendileg ennyibe fog kerülni, 

akkor utána nincsenek homályos pontok.  

 

Balogh Csaba: Ujlaki Anikó igen bólintással válaszolt Hlavács Juditnak.  

 

Szilágyi László: Ezek szerint a Képviselő-testületnek van jogosultsága a Hivatalban a dolgozókat 

felkérni munkavégzésre?  

 

dr. Pintér György: Nem. A Jegyző urat kéri fel és a Jegyző úr elvégezteti a munkát.  

 

dr. Szinay József: Bele is van írva a határozatba.  

 

Lőrincz László: Nem érti az egészet. Miért nem jó így? Pontról pontra le van írva, hogy mit fogadnak 

el. Nem tud terveket készíteni, nem mérnök.  

 

Hlavács Judit: Nem is kell tervet készíteni. Amennyire ő felkészült az alapján, hogy el tudja végezni 

ezt az online tanfolyamot, mint képviselő, az alapján arra jutott, hogy úgy, hogy nincs benne egy 
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határozatba, hogy valami ennyibe kerül és ez a forrása, nem lehet. Megszavazhatja, de nem 

végrehajtható.  

 

Lőrincz László: Drága Judit, a beépítési tervet nem tudják megmondani, mert elméletileg 1 millió forint 

feletti összeg – az új beszerzési szabályzatot, elolvasták a képviselők – kell árajánlatokat bekérni. Tehát 

nem tudja megmondani azt, hogy valaki 1 500 000 forintért fogja, 2 000 000 forintért fogja vagy 

850 000 forintért és ez esetben nem is kell ajánlatot kérni.  

 

Hlavács Judit: Nyilván. Azt ő megszavazhatja, hogy elkészíttetik a tervet 2 000 000 forint maximumért 

vagy elkészíttetik a tervet valamennyiért. Vagy hozhat döntést, hogy induljon el a pályázat 30 % 

önrésszel 50 millió forintos keretben. Ez mind olyan, amit képviselőként megszavazhat – szeretné is – 

és utána végrehajtható. Ezt is meg lehet szavazni, de nem végrehajtható, és nem lesz belőle semmi.  

 

Lőrincz László: Szabjanak meg egy határösszeget. Nem tud határösszeget mondani. Azután, hogy 5 000 

forintért, 25 000 forintért és 45 000 forintért is van szakértő, ahogy az előbbi napirendnél. A Beruházási 

osztály kiír erre egy pályázatot, nem tudja, hogy mennyiért fogják felmérni, de ha ebben tud valaki 

segíteni, nagyon szívesen elfogadja. Mennyi legyen a maximum, de ha nem jól döntik el az összeget, 

akkor jöhet vissza a döntés újra a Képviselő-testület elé.  

 

Hlavács Judit: A Beruházási osztályon mérnökök vannak és szakemberek. Ha a Képviselő-testület 

megkéri a jegyzőt, hogy adja ki azt a feladatot, hogy becsülje fel, hogy az 5-ös pont mennyibe fog 

kerülni, akkor fel fogják becsülni és azt fogja tudni mondani a Képviselő-testület, hogy ezt az 5-ös 

pontot így elhatározzák, szavaznak róla, egy bizonyos keretösszegben – és utána persze még mindig 

visszajöhet a Képviselő-testület elé pótelőirányzat miatt – de akkor legalább tudnak róla szavazni.  

 

Lőrincz László: Ez a bizottságin már elhangzott, azért lett beleírva a határozatba.  

 

Hlavács Judit: Látja azt, hogy a határozati javaslat egyre közelebb van ahhoz, ami megvalósítható. 

 

Lőrincz László: Ez már túl van azon.  

 

Hlavács Judit: Lőrincz László ne kezdje el ugyanazt, mint a településrendezési módosítással. Végül is 

abból is kijött az, amit Lőrincz László szeretett volna.  

 

Lőrincz László: Semmi értelme a településrendezésnek, ha most nem indítják el ezt a projektet.  

 

Hlavács Judit: Indítson el valamit a Képviselő-testület. Indítsák el azt, hogy megkérik a jegyzőt, hogy 

méresse fel a Beruházási osztállyal azt, hogy a határozati javaslat 5-ös pontja mennyibe fog kerülni. 

Amint megvan, akkor lehet róla szavazni, hogy az 5-ös pont megvalósításra kerül. A 2-es pontot tudnak 

összeget, akkor azt is meg lehet szavazni. A szerződésmegkötését – fogalma sincs, hogy mi van a 

szerződésben – rész kicsit rizikós. De akkor már csak egy pont maradt, ami nem tisztázott és nem 

egyértelmű.  

 

Lőrincz László: Ameddig nem szavaznak arról, hogy elinduljon a pályázat, addig sokkal többet nem 

fog tudni semmit mondani. Illetve míg nem kerül beadásra GSE által a TAO-s pályázat az öltözőre, 

addig nagy valószínűséggel nyerni se fog. Már nem tudja többször kifejteni, hogy el kell indulni minden 

vonalon, akkor fognak elérni valahova.  
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Hlavács Judit: Igen, így van. Induljon el az Önkormányzat egy vonalon, de sajnos ez az irány nem teszi 

lehetővé a határozat összes pontjának az elfogadását. Ezeket nem hiába írta Lőrincz László, mert amint 

meglesznek a számok, akkor ezeket a határozati pontokat meg lehet szavazni, szerinte.  

 

Fülöp Zoltán: Próbálja rövidíteni a dolgot. Ha jól érti, akkor az a Hlavács Judit indítványa, hogy az 5-

ös és 6-os pontot vegyék ki a határozatból?  

 

Hlavács Judit: Nem. Az 1-es pontot meg tudják szavazni. A 2-est is meg tudják szavazni.  

 

Lőrincz László: A 3-as pont 50 millió forint.  

 

Hlavács Judit: Az 50 millió forint és a szerződés. Nincs meggyőződve erről. A 4-es pontra nincs 

szükség, hiszen azt már megszavazták. Az 5-ös pont helyett arra kéri fel a Képviselő-testület a jegyzőt, 

hogy költségbecslést készíttessen, hogy később megvalósulhasson. A 6-os és 7-es pont jó.  

 

Balogh Csaba: Mint kiderült a tulajdoni lapnak, még utána kell nézni, hogy rendben van-e.  

 

Fülöp Zoltán: A földkönyvnél nincs hitelesebb. Megnézte, a tulajdoni lappal nincs gond. Nincs nála a 

tulajdoni lap, azért mondta, hogy nem hivatalos forrás.  

 

Balogh Csaba: Még egyszer kéri az előterjesztőtől, hogy mit fogad be, foglalja össze.  

 

Lőrincz László: Amit Hlavács Judit elmondott. Az 5-ös pontnál kérje fel a Képviselő-testület a Jegyző 

urat, hogy készíttessen egy költségbecslést.  

 

Balogh Csaba: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Jegyző urat, hogy a Beruházási 

osztály segítségével becsültesse fel az ingatlan beépítési tervét, a létesítmény fenti követelményeinek 

megfelelő végleges elhelyezésének esetleges költségeit 

 

Lőrincz László: Igen. Készüljön egy becslés, hogy egyáltalán el tudjon indulni.  

 

Hlavács Judit: A tervezésre is fognak tudni adni valamiféle becslést és hogy az infrastruktúraszükséglet 

az mennyibe fog kerülni. 

 

Balogh Csaba: Korábban említette Hlavács Judit, hogy az infrastruktúra az még egy külön téma lesz a 

forgalomrendezés miatt.  

 

Hlavács Judit: Az infrastruktúra az az, hogy kell gáz, villany stb.  

 

Lőrincz László: Ez benne lesz maga a beruházásban. Az a feltétele csak, hogy telken legyen bent víz, 

gáz stb. Van, ami bent van már.  

 

Balogh Csaba: Biztos ez? Mert úgy tudja, hogy elég rossz állapotban van a terület. Van, ami parkolóként 

van a terveken feltüntetve, de ott a valóságban egy lyuk van.  

 

Hlavács Judit: Ne kezdjenek el azon beszélgetni, hogy van-e ott valami. A Jegyző úr készíttesse el, 

hogy mi az infrastrukturális szükséglet és az mennyibe fog kerülni, a tervezése és a kivitelezése is.  
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dr. Pintér György: A jegyző vissza fog kérdezni, hogy mihez.  

 

Lőrincz László: Muszáj, hogy legyen egy párbeszéd a GSE-vel. Milyen tervet adna be?  

 

dr. Szinay József: Azt tudja, hogy 68x105 méteres műfüves pálya, ennél többet nem tud. Milyen öltözők 

kellenek stb. A párbeszéd az biztos, hogy nagyon szükséges ahhoz, hogy elinduljon és megvalósuljon 

valami, illetve visszatérve a Beruházási osztályos problémára, – valóban mérnökök dolgoznak – de 

ebben a tekintetben biztos, hogy fel kell kérni valakit, egy tervezőt, aki ezt valamilyen szinten meg tudja 

nézni és rendezni tudja. Ehhez szükségesek az információk. A visszakérdezés ilyen értelemben valóban 

szükséges. Ez volt Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságon, illetve Humánügyi Bizottságon, 

ahol erről volt szó.  

 

Lőrincz László: Nem lényeges, mert ezek a költségek TAO-s pénzből elszámolhatóak. Mindenképp 

közösen kell a GSE-vel dolgozni.  

 

Balogh Csaba: Módosítja a saját javaslatát, kiegészítve, azokkal, amiket megbeszéltek. Olyan 

határozatra tudna igent mondani, ami ez: Göd Város Önkormányzata felkéri a Polgármestert, hogy 

utasítsa Lőrincz László alpolgármestert, hogy dolgozza ki az esetlegesen felmerülő költségek tervezetét 

az említett fejlesztésre. Továbbá felkéri Jegyző urat, hogy a Beruházási osztály segítségével becsülje 

fel az ingatlan beépítési tervének, a létesítmények fenti követelményeinek megfelelő végleges 

elhelyezésének az infrastrukturális szükségleteknek és a forgalomrendezésének a tervének esetleges 

költségeit. Göd Város Önkormányzata a korábban kiadott tulajdonosi hozzájárulásokat visszavonja az 

1. számú melléklet szerint. Ezek azok, amik kellenek, ugye? Így akkor meglesz a párbeszéd is. Meg 

lesz, hogy Lőrincz László a projektgazda, aki tudja kezelni azt, hogy utánajárjon a további 

szükségleteknek. Projektgazdaként mégis a Jegyző úr is meg van szólítva, hogy megadja a 

hozzájárulását azzal, hogy akkor a Beruházási osztály segítsen a becslésekkel. Segíti azt, hogy a 

szakmai tudást is hozzáadja és megvan az is, hogy a tulajdonosi hozzájárulásokat visszavonja a 

Képviselő-testület, ami szükséges ahhoz, hogy ezt el tudják kezdeni. A következő alkalommal pedig a 

következő lépéseket, terveket tudja elfogadni a Képviselő-testület.  

 

dr. Szinay József: A szakmai gazdája ennek a projektnek Lőrincz László alpolgármester úr, nem pedig 

a GSE?  

 

Balogh Csaba: Az Önkormányzat részéről mindenképpen.  

 

dr. Szinay József: A szakmai tartalmat a GSE adná?  

 

Lőrincz László: Közösen, de lényegében a szakmait igen.  

 

dr. Szinay József: Akkor Horváth László úr.  

 

Balogh Csaba: Határozatban továbbra is ezt tudják megtenni. A GSE oldaláról Horváth László úr vesz 

részt a projektben. De azért kell, hogy legyen egy projektgazda, aki összefogja ezeket a dolgokat.  

 

dr. Pintér György: Ennek költségvonzata van-e bármilyen koncepció- és egyéb tervkészítéshez?  

 

dr. Szinay József: Biztos, hogy van, jelentős.  
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dr. Pintér György: Ha nem szavaznak meg hozzá pénzt, akkor ugyanott vannak. Forrást kell biztosítani 

ezeknek a költségeknek a fedezetére.  

 

Balogh Csaba: De, ha nem tudják, hogy mennyit és mire?  

 

dr. Pintér György: Egy mérnököt fel kell kérni, aki nagyjából csinál egy vázlatot, megrajzolja, 

kiszámolja a paramétereket stb.  

 

Hlavács Judit: Ez az, amit megcsinál a Beruházási osztály. A következő Képviselő-testületi ülésen 

megszavazzák azt is ehhez kapcsolódóan.  

 

Balogh Csaba: A becslést meg tudja adni a Beruházási osztály.  

 

Lőrincz László: Akkor a pályázatot most nem adják be?  

 

Balogh Csaba: Kötelezettséget ne vállaljanak rá.  

 

dr. Szinay József: E szerint nem lesz beadás.  

 

Lőrincz László: Akkor ráérünk, majd jövőre.  

 

Balogh Csaba: Ha 15 nap múlva lesz egy Képviselő-testületi ülés, és addigra el tudják készíteni a 

becsléseket, akkor ott már elő lehet állni egy újabb döntéssel és be lehet fogadni.  

 

Hlavács Judit: Ha meg nem, akkor a Polgármester úr tud dönteni.  

 

Balogh Csaba: Befogadja Lőrincz László, hogy ezzel a három ponttal el tudjon kezdődni a munka?  

 

Lőrincz László: Ha Jegyző úr elkezdi a munkálatokat, akkor igen.  

 

dr. Szinay József: Ha utasítva van, akkor természetesen elkezdik.  

 

Lőrincz László: Elfogadja a módosítást.  

 

Andrejka Zombor: Benne az a kérdés fogalmazódott meg, hogy rendben van, hogy az 

Önkormányzatnak valamennyibe fog kerülni, de az Önkormányzat mit kap ezért? Mit kapnak a GSE-

től ezért?  

 

Lőrincz László: Ha Horváth László itt lenne, akkor biztosan hosszasan tudna erről beszélni. Nem tud a 

GSE mellett szólni. Ez az igény alá van támasztva, amit ők szeretnének, illetve, amit, mint 

Önkormányzatként tud hozzászólni. Úgy tudja, hogy még a mai napig nincs rendezve a másik műfüves 

pályának a pontos szerződése, illetve majd ennek a pályának is a működését és a használatát 

szerződésbe kell majd rögzíteni. Szeretné, hogy majd az iskolák használják, a Németh László Iskolához 

közel helyezkedik el, a közelben lesz egy jó minőségű öltözőkkel ellátott pálya és testnevelés órákat 

tudnak ott tartani. Rendezvényeket tudnak lebonyolítani. Ezt a másik sportpályánál is szeretné. A GSE 

– azon felül, hogy az Önkormányzat támogatja beruházásokkal – még aktívabban részt venne a napi 

sportéletben és ez alapján szerződést kötni majd velük a sportlétesítményekre, illetve a létesítmények 

használatára.  
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Andrejka Zombor: Érti, hogy Lőrincz Lászlónak ez fontos. Látják a képviselők is, hogy ez egy érdemes 

cél és támogatandó. Csak mintha a GSE nem is akarná ezt annyira. Nekik lesz fontos, hogy hogyan lesz 

megtervezve. Az Önkormányzat pénzt ad nekik, ez nem is volt kérdés, akkor a GSE-nek is a kezdeti 

stádiumba ki kéne, hogy vegyék a munkából a részt.  

 

Lőrincz László: A határozati javaslatot Horváth László írta – nem volt határozat – most jelenleg 

terveztetik az öltözőépületet, ami nem kevés pénz, a TAO-s beadásnak az is egy alapkritériuma. Hiába 

ad az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulást, ha nincs hozzá terv, akkor nem fogják elfogadni. A 

beépítési látványterveket, hogy egyáltalán elinduljon a projekt, azt is ők készítették.  

 

Vajda Viktória: Mit terveztek? 

 

Lőrincz László: Az öltözőnek az épületét tervezték. A hivatalnak az a részét kell megtervezni, hogy az 

ingatlan beépítési tervébe hova kéne elhelyezni, hogy a leggazdaságosabban ki tudják használni mind 

az ingatlant, mind egyéb lehetőségeit. Az ingatlan beépítését és az infrastrukturális szükségleteket kell 

terveztetni a hivatalnak, mert utána ennek a költségeit – a parkolók és az egyéb területek rendbe tétele 

– ugyanúgy pályázati alapon menne, és erre ugyanúgy lehetne pályázni. A tervek kellenek, hogy 

meglegyenek.  

 

Markó József: Andrejka Zombor kérdésére válaszolna. A GSE a város sportfeladatait látja el. Nem 

szívességet tesz az Önkormányzat, hogy adunk pénzt erre a projektre, hanem egy konkrét dolgot végez 

a lakosság érdekében. Van körülbelül 800-1000 gyermek, aki ott rendszeresen sportol. A lakosságot 

szolgálják ki, amihez az Önkormányzat pénzt ad. Minden másra is ad pénzt az Önkormányzat például 

könyvtár, művelődési ház, egyebek. A sport is egy városi feladat. Az Önkormányzat nem tudja ellátni, 

mert macerás. Van 10-12 szakosztály, rengeteg ellentéttel, rengeteg problémával, kevés pénzzel. Ők 

megoldják. Szépen fejlődtek az elmúlt években. Gyönyörű öltözőt építettek. A pálya szép. Komolyan 

dolgoznak ezen. Így is támogatja az Önkormányzat 25 millió forinttal normális módon, időnként többel 

is, azért, hogy lássák el ezt a feladatot.  

 

Balogh Csaba: Erre gondolt a képviselőtárs. Hogy támogatjuk és még fejlesztjük is. Ezeket meg kell 

tudni határozni. Akkor tudják érdemben megvitatni, ha érdemben látják a tervezések becsült összegét. 

Tudják a kivitelezés becsült összegét. Mindenképp igyekezni fog, hogy ha lesz Képviselő-testületi ülés, 

akkor is, ha online tartják meg, akkor a GSE elnökét Horváth Lászlót és a helyi labdarugó-szakosztály 

elnökét meghívják.  

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák:  

 

65/2020. (III. 23.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

felkéri a polgármestert, hogy utasítsa Lőrincz László alpolgármestert, hogy dolgozza ki az 

esetlegesen felmerülő költségek tervezetét a Göd, 4846 hrsz.-ú terület fejlesztésére. 

 

Továbbá felkéri a jegyzőt, hogy a Beruházási és Városüzemeltetési Osztály segítségével becsülje 

fel az ingatlan beépítési tervének, a létesítmények megfelelő végleges elhelyezésének, az 

infrastrukturális szükségleteknek és a forgalomrendezési tervének esetleges költségeit. 
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Göd Város Önkormányzata a területre korábban kiadott tulajdonosi hozzájárulásokat 

visszavonja az 1. sz. melléklet szerint. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

1. számú melléklet a 65/2020. (III. 23.) Ök. határozathoz: 
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Egyebek X.: Támogató nyilatkozat a Göd, 6993 hrsz. területen tervezett bevásárló hely 

fejlesztéséhez 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

 

Fülöp Zoltán: A Dunamenti VK-nak van egy ingatlana az Ady kanyarjában, a körforgalomtól nem 

messze. Ők ott egy – egyébként övezeti besorolásnak megfelelő – boltfejlesztést szeretnének indítani. 

Ez a boltfejlesztés, ez a plázatörvény alá eső fejlesztés. Ez azt jelenti, hogy 400 négyzetméternél 

nagyobb eladóterű egységet kívánnak fejleszteni. Ahhoz, hogy ez elindulhasson, szakhatósági 

engedélyezési folyamatot kell elkezdeniük. A szakhatósági engedélyezési folyamathoz egy elvi 

támogatást kérnek az Önkormányzattól. Az a javaslata, hogy ezt a fejlesztést támogassa a Képviselő-

testület az előterjesztés szerint.  

 

Balogh Csaba: Van-e valakinek ehhez kapcsolódó kérdése, hozzáfűznivalója? Kéri szépen a Képviselő-

testületet, hogy kézfeltartással szavazzon erről.  

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák:  

 

66/2020. (III. 23.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

megtárgyalta a Dunamenti VK „Támogató nyilatkozat a Göd, 6993 hrsz. területen tervezett 

bevásárló hely fejlesztéshez” kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a bemutatott fejlesztést. Ennek 

érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy mellékelt támogató levelet aláírja.  

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester  

Határidő: azonnal  

 

Melléklet a 66/2020. (III. 23.) Ök. határozathoz: 
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Balogh Csaba: A következő napirendek, azok a plusz beterjesztett napirendi pontok lennének. Viszont 

már negyed kilenchez közeledik az idő és ez igencsak megnehezíti mindenkinek a 

koncentrációképességét és mint említette, jogilag ezek az előterjesztések nem valószínű, hogy 

megállják a helyüket. Nem voltak előzetesen leellenőrizve, ellenjegyezve. Úgyhogy tisztelettel szeretné 

kérni a Képviselő-testület megértését, és ezzel lezárja a testületi ülést és a következő alkalommal 

vegyük elő az előterjesztéseket.  

 

Balogh Csaba polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Balogh Csaba dr. Szinay József  

 polgármester címzetes főjegyző 
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