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Ügyiratszám: 09/52-39/2020. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 15. napján 08:20 órakor 

kezdődő rendkívüli ülésén, a Gödi Polgármesteri Hivatal üléstermében. 

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. 

 

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülése 

 

(Jegyzőkönyvvezető: Farmasi Gabriella) 

 

Balogh Csaba: Szeretettel köszöntök minden képviselőt. Köszöntök továbbá minden hivatali kollégát és 

a jelenlévőket is, és majd a közvetítésnek utólagos megnézőit is. Egy napirendi pontra hívtuk össze ezt 

a rendkívüli testületi ülést, ahogy azt tegnapelőtt megbeszéltük a képviselőkkel.  

 

Nincs jelen Szilágyi László, Lőrincz László, Hives Gábor képviselők, akik távolmaradásukat előzetesen 

jelezték. Nincs jelen továbbá dr. Pintér György és Andrejka Zombor képviselők, akik távolmaradásukat 

előre nem jelezték. 

 

Balogh Csaba: Megadom a szót Szinay József jegyző úrnak. 

 

dr. Szinay József: Technikailag még egy határozati javaslatot javaslunk elfogadni. Ugyanezen a 

pályázaton, ugyanezen bevezető szakaszával egy harmadik határozati javaslatot, amiben a Tisztelt 

Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a művelődési ház is benyújthassa ezt a pályázatot. Illetve 

lenne még egy technikai jellegű javaslatom, hogy a testületi ülésen, amikor szó volt a krízisalap 

meghatározásáról, akkor azt 5 M Ft-ban határozta meg a Tisztelt Képviselő-testület. Itt azzal, hogyha az 

alapösszeg 2 M Ft alá csökken, akkor tájékoztassuk a Képviselő-testületet arról, hogy további összeggel 

töltse föl. Most, 4.230.000 Ft került eddig kifizetésre, tehát jelenleg az alap 810.000 Ft-on áll. Javasoljuk 

ezt feltölteni. További mennyivel, Elnök úr? 

 

Lenkei György: Azt hiszem 5-re. 

 

dr. Szinay József: 5-re kiegészíteni. Én is így emlékszem, köszönöm szépen. Szavazni szükséges. 

 

Balogh Csaba: Nem ezért lett összehívva, attól még fölvehető? 

 

dr. Szinay József: Hát ez most persze, technikailag ez így fölvehető. Nem egyebekben, hanem…  

 

Balogh Csaba: A képviselőknek nem korlátozzuk ezzel a jogát, akik nincsenek itt? 

 

dr. Szinay József: Nem. 

 

Balogh Csaba: Szerintem de, mert nem tudtak fölkészülni, és egy olyan szavazás lesz, amire nem kaptak 

meghívót rendkívüli ülésen. 

 

dr. Szinay József: Jó, hát akkor ez egy technikai jellegű kérdés, akkor tudomásul kell venni azt, hogy 

akkor végeredményben 810.000 Ft-on áll a keret. Mondjuk végeredményben jövő hét, tehát a hétfői 
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testületi ülésig gyakorlatilag 6 munkanap van, tehát vélhetőleg kibírjuk ezt. És akkor erről majd 26-ai 

testületi ülésen fogunk intézkedni. 

 

Balogh Csaba: Főleg, hogy ugye az eddigi kiírás szerint a mai napig lehetett csak jelentkezni. Tehát így 

is, úgy is meg kellene hosszabbítani azt a jelentkezést, és akkor már egyszerre letudjuk ezt 26-án a 

következő testületi ülésen. 

 

dr. Szinay József: Igen, technikailag, ha szabad annyit szólni, egyeztettem én Elnök úrral. Ő a 

meghosszabbítást olyan módon javasolja, hogy az eddig befutott, döntően gépjármű károkban 

keletkezett tárgyakban javasoljuk majd meghosszabbítani, de 26-án akkor ennek megfelelően készítünk 

egy előterjesztést. 

 

Lenkei György: Illetve hát én pontosítanám a jegyző urat, illetve a saját véleményemet mondom. Tehát 

tekintsük úgy, hogy ez most lejárt, mert lejárt a jogvesztő határidő, aki viszont idáig beadta, tehát 

pontosítva az autókat, autókárokat, azt úgy tekintjük, mintha a határidő előtt érkezett volna be, de az 

nem azt jelenti, hogy most újakat is elfogadunk autókárnak, hanem az eddigi ügyeket zárjuk le ezzel a 

technikával. 

 

dr. Szinay József: Befogadom a nem létező előterjesztésembe. 

 

Balogh Csaba: Rendben és majd egy újabb javaslat, hogyha szükséges lesz, 26-án tudjuk tárgyalni. Most 

viszont az egy napirendi pontunk a tulajdonosi hozzájárulásról szól gyakorlatilag. Mi is a címe a 

pályázatnak? 

 

dr. Szinay József: Most csak egy kódszámot tudok mondani. 

 

Balogh Csaba: Igen, én is csak azt. Nekem is csak az van előttem. Hadd ne kelljen elismételnem, de 

akkor mindenki tudja, hogy erről van szó.  Van-e ehhez a napirendhez bármiféle hozzáfűznivaló? Ha 

nincs, akkor kérem szépen, hogy mivel határozatképes, akkor szavazzon erről a napirendről. Most igen, 

most csak a napirend, hogy ez az egy napirendi pontunk van. Megérkezett Andrejka Zombor, nyolc fő, 

és Pintér György is kilenc fő. 

 

dr. Pintér György és Andrejka Zombor képviselők 08:30-kor megérkeztek az Ülésterembe. 

 

A Képviselő-testület 8 „igen” egyhangú szavazattal elfogadta a napirendet. dr. Pintér György képviselő 

nem szavazott. 

 

Napirendi pont: 

 

1) Zenei produkciók létrehozásának és infrastrukturális fejlesztésének támogatására 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

 

Napirendi pont tárgyalása: 

 

Balogh Csaba: A napirendet előterjeszti Fülöp Zoltánt, megadom a szót neki. 

 

1) Zenei produkciók létrehozásának és infrastrukturális fejlesztésének támogatására 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

 

Fülöp Zoltán: Kicsit rajtam maradt ez az előterjesztés. A Petőfi Irodalmi Múzeum és az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma zenei produkciók létrehozására és infrastrukturális fejlesztésének 

támogatására pályázatot írt ki. Erre a pályázatra Göd városából a nyaralóházak helyszínét üzemeltető 

Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft., illetve a József Attila Művelődési Ház intézmény is pályázni kíván. A 
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pályázaton elérhető maximális támogatás, helyszínenként 9 millió forint. Önerőre nincsen szükség, és a 

támogatás intenzitása 100 %-os. A pályázaton való induláshoz a Szolgáltató Kft. számára, illetve a 

József Attila Művelődési Ház számára is tulajdonosi hozzájárulásokat kell adnunk, hogy a pályázaton 

rendesen tudjon indulni. Erről szól az előterjesztés, ennyit tudok róla. 

 

Balogh Csaba: Van-e bárkinek kérdése, hozzáfűzni valója? A módosítót azt befogadta, akkor az 

előterjesztő? Nem tudom, hogy egyeztettek-e róla? Így lett hozzá még egy. 

 

Fülöp Zoltán: Ki lett osztva még egy határozati javaslat a József Attila Művelődési Házra. Akkor 

előterjesztőként ezt befogadom, és kérem, hogy az összes határozati javaslatról egyben szavazunk. 

 

Balogh Csaba: Mindenkinél van a módosítóról? Elfogadhatónak tartja? Akkor kérem is a képviselőket, 

hogy szavazzunk erről az előterjesztésről most. 

 

A Képviselő-testület 9 „igen” egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozatokat. 

 

371/2020. (X. 15.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja 2131 Göd, Jósika u. 14. sz. alatt található (Göd 

belterület 3255/2 hrsz.-ú) ingatlan üzemeltetését végző Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére, 

hogy az „Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint Petőfi Irodalmi Múzeum zenei 

produkciók létrehozásának és infrastrukturális fejlesztésének támogatására „B” komponens: 50 

-500 fő befogadóképesség közötti könnyűzenei koncerthelyszín (létesítmény üzemeltetési és 

fejlesztési)” című pályázatára pályázatot benyújtson. Annak végrehajtásához, és a támogatási 

időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatott általi aktiválásához, továbbá, 

hogy a létesítmény a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. 

 

Forrás: nincs 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

372/2020. (X. 15.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a 2015.04.29. napján a Göd Város Önkormányzata, mint haszonkölcsönbe adó és 

a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. (jogutódja: Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.), mint 

haszonkölcsönbe vevő között létrejött határozatlan időre kötött haszonkölcsön szerződést a 

„Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint Petőfi Irodalmi Múzeum zenei produkciók 

létrehozásának és infrastrukturális fejlesztésének támogatására „B” komponens: 50-500 fő 

befogadóképesség közötti könnyűzenei koncerthelyszín (létesítmény üzemeltetési és 

fejlesztési)”pályázat ideje alatt nem mondja fel. 

 

Forrás: nincs 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 
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373/2020. (X. 15.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

hozzájárul, hogy 

 

• a József Attila Művelődési Ház a ZPT-B-2020 pályázatot benyújtsa,  

• sikeres pályázat esetén annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló 

infrastrukturális fejlesztések támogatott általi aktiválásához,  

 

továbbá nyilatkozik arról, hogy a létesítmény a kötelező fenntartási időszak alatt a fejlesztés 

céljára rendelkezésre fog állni. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: Ezzel az utolsó napirendi pontunknak a végére értünk, le is zárom az ülést. Köszönöm 

szépen. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Balogh Csaba dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 


