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Ügyiratszám: 09/52-40/2020. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 26. napján 15.00 órakor 
kezdődő munkaterv szerinti ülésén a Gödi Polgármesteri Hivatal üléstermében. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint  
 
Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv szerinti nyílt ülése 
 
(Jegyzőkönyvvezető: Muhi Adrienn) 
 
Balogh Csaba: Szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, kedves kollégákat, képviselőket. Igazából most 
csak kollégák vannak itt, ami szerencsés olyan szempontból, hogy a következő rendes testületi ülésen, 
az októberin azon rendhagyó módon a zárt üléssel kezdenénk, hogy a szakértők minél gyorsabban akkor 
túl is lehessenek majd a napirendi megbeszéléseken, és akkor utána tudjunk majd áttérni az egyéb 
dolgokra. Több mint 30 napirend elé nézünk, áthúzódhatnak a következő napra. Jelen vannak a 
képviselők többsége. Fülöp Zoltán jelezte azt, hogy nem tud itt lenni, valamint késve érkezik Andrejka 
Zombor, és gondolom, Szilágyi László is itt van kint valahol. A mai testületi ülés elé nem készültem 
külön tájékoztatóval abból az okból, hogy a képviselők a jogi tájékoztatást meg fogják kapni, illetve a 
napirend módosításához jelezném azt, hogy jegyző úr jelezte, hogy a krízis károkról majd egy egyebek 
napirendi pontban szeretne részletes tájékoztatót tartani. Ezen túl pedig, hogyha van kérdése a 
képviselőknek, természetesen adok tájékoztató, de különösebb esemény a legutóbbi testületi ülés óta 
nem történt. Kérdezem a frakcióvezetőket, hogy szeretnének-e szót kapni. Megadom a szót Vajda 
Viktóriának. 
 
Vajda Viktória: Első körben egy előterjesztést szerettem volna ebből a témából készíteni, de most a 
reményvesztettség és egyebek miatt csak egy napirend előtti felszólalás lesz belőle. Úgyhogy engedjék 
meg, hogyha olvasom, akkor egy kicsit akadozik, akkor elnézést kérek, ezért. A korábbi években 
megszokott volt, hogy a Gödi Körkép közéleti rovatában foglalkozott a meghozott Képviselő-testületi 
döntésekkel, határozatokkal, rendeletekkel, beszámolt ezekről tárgyilagos tényközlő információátadó 
stílusban. Ezeket a szempontokat mind figyelembe vette a korábbi főszerkesztő, azonban a szeptemberi 
és októberi számok közélettel foglalkozó részei új irányt vettek, amit mind tartalmában, mind stílusában 
problematikusnak találunk. A tárgyilagosság elveszett, a stílus pedig személyeskedő, offenzív és sértő. 
Azon túl, hogy ezt a képviselőkkel szemben megengedi magának a főszerkesztő, civileket is pellengérre 
állít, amit semmilyen újságíró etikai kódex nem enged meg. Mindezek tükrében a mi frakciónk, és kérem 
a Képviselő-testület többi tagját is foglaljon állást a főszerkesztő munkásságával kapcsolatban. Mi 
elhatárolódunk a gyűlöletkeltő, kirekesztő, cinikus és messzemenőkig szakmaiatlan stílustól. 
Amennyiben nincsen beleszólása a Képviselő-testületnek a főszerkesztő személyébe, így kizárólagosan 
az ügyvezető döntése és felelőssége, úgy azt javaslom, hogy ameddig Menyhárt László a Gödi Körkép 
főszerkesztője, addig ne rendeljünk és vásároljunk meg újabb számot ebből a magazinból.  
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Lenkei úrnak. 
 
Lenkei György: Napirendi pontoknál nem volt világos számomra, amit polgármester úr mondott, tehát 
az általunk benyújtott napirendi pontokhoz, ami kiosztásra kerül, akkor eszerint ez kerül szavazásra 
azzal a módosítással, amit mi nem vettünk figyelembe, vagy személy szerint én nem vettem figyelembe, 
hogy az ügyvéd urak erre az időpontra lettek meghívva, tehát támogatom, amit a jegyző úr javasolt, 
hogy a zárt ülés napirendi pontokkal kezdjünk. 
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Balogh Csaba: Tehát a tisztázás kedvéért mondom igazából a napirend-módosító sorrendi változtatást 
nem tartalmaz, amit Lenkei úr hozott. Ezt ugye a lakosok nem látják, ezért mondom csak igazából. 
Viszont kivenné napirendről a 8-as napirendet, a 9-est, ami a Képviselő-testület feloszlatásáról szól, 
valamint népszavazási kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számáról szóló 
rendeletmódosításról, a 11-est, ami az alpolgármesterek leváltásáról szól, a 18-as, ami a negyedéves 
képviselői beszámoló rendszer létrehozásáról szól. Ezentúl én még jelezném, hogy a pénzügyi bizottság 
tanulságai alapján kettő napirendi pontot le kell venni még napirendről, a 31-est, 32-est, ami a Duna-
part Nyaralóházak területén lévő Héder villa pincefödém tartószerkezetének a megerősítéséről szólna, 
ugyanis kiderült, hogy az ajánlattevő az nem felelne meg úgysem a szerződéskötésnél előírt 
szabályoknak, illetve a javaslat támogatás nyújtására a Göd Fejlődésért Közalapítvány részére az az, 
aminél a pénzügyi bizottságon ez volt a konklúzió, hogy azt egy másik alkalommal lehet legfeljebb 
behozni. További plusz egyebek napirendi pontnak pedig akkor a vis maior tájékoztatás az, ami 
bekerülne, illetve a Bozóki térnek az ideiglenes járda építése, azt Pintér úr fogja azt hiszem beterjeszteni, 
de meg is adom a szót, hátha ezt akarta felvezetni. 
 
dr. Pintér György: Nem ezt szerettem volna felvezetni, hanem a pénzügyi bizottságon még egy téma 
előkerült, és én most a hivatalban azt a tájékoztatást kaptam, hogy szétküldésre került, ez pedig a 
Neveleki Szomszédok Egyesület támogatási kérelmének az elbírálása, miután az ezt elbíráló Bizottság, 
az ugyan nincs, ergo a hatáskör felcsúszik testületi szintre, úgyhogy ott konkrét forrás megjelöléssel 
majd ezt adott esetben majd akkor előterjesztem és javaslatot teszek a forrás nagyságára. Remélem, 
hogy megkapták a kollégák, most ezt az információt kaptam pár percre, hogy ez rendben van.  
 
Balogh Csaba: Most, hogy mondja igazából, igen, tényleg az anyaggal találkoztam. Megadom a szót 
Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Én szeretném, ha egyebek napirendre felvennénk és a közmeghallgatás pótlására 
kijelölnénk egy időpontot, mert ezt mindenképpen idén meg kell ejtenünk. Illetve azt szeretném kérni 
szintén egy másik egyebek napirendi pontban, hogy Hives Gábor képviselőtársunk mondjon nekünk 
valamit arról, hogy az okosváros kapcsán az elmúlt egy hónapban mire jutott. 
 
Balogh Csaba: Hives Gábort kérdezem, hogy fel van-e készülve, mert most így a testületi ülés előtt pont 
jelezte, hogy ő szeretne. Mert akkor nincsen értelme fölvenni, hogyha egyébként ő nem tud 
előterjesztővé válni. 
 
Hlavács Judit: Csak három szóra gondolok, hogy mi történt az elmúlt egy hónapban, merre indult, van-
e valami irány, ami körvonalazódik. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hives úrnak. 
 
Hives Gábor: Négy céggel is tárgyaltam, három árajánlatot adtam a polgármester úr, illetve a jegyző 
úrnak e-mailben elküldtem a pénteki vagy a szombati napon, illetve még szerdán megyek tárgyalni egy 
holding céggel. Ez így van. Árajánlattal együtt megérkezett e-mail formájában, tehát három cégnek az 
ajánlata is ott volt. Vagy van. 
 
Balogh Csaba: Ez így akkor meg is felel? Azt hiszem az a legjobb, hogyha igazából majd testületi után 
lesz egy tájékoztatás, és akkor legyen ez előkészítve rendesen. Ne az legyen a kifogás, hogy félkész 
munka. Jó, viszont akkor a közmeghallgatás dátumának a kiválasztása a legvégére, akkor egyebekbe 
bekerülhet pluszba. Befogadom ezt a módosítót. Befogadom azt a módosítót is, amit a pénzügyi 
bizottságon megbeszéltünk, a Neveleki Szomszédok támogatását is, meg a két levételt, a vis maior 
tájékoztatást, Bozóki tér ideiglenes járda építést, viszont azt, hogy le akarnak venni megint napirendi 
pontokat, amiket nem első alkalommal próbáltunk behozni, és hogy indoklás nélkül levegyék, ezt nem 
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tudom támogatni, úgyhogy erről kérem, hogy szavazzon a Képviselő-testület. Soroljam fel esetleg, vagy 
tudják a képviselők, hogy mely módosításokat kellene akkor most elfogadni, hogyha le akarják venni a 
napirendi pontokat, vagy nemmel szavazni, hogyha az összes napirendi pontot azok közül fönn 
szeretnék tartani. Ha igennel szavaz, akkor azt támogatja, hogy leveszi azt az 1-2. - 11-18, ezt a négy 
napirendi pontot. Az igen jelenti azt, hogy leveszik, a nem azt jelenti, hogy fönt szeretnék tartani. Jó. 
Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. Most. 7 igen, 3 nem, a Képviselő-testület elfogadta a 
módosítást, tehát ismételten lekerült ez a négy napirendi pont. Akkor kérem szépen, hogy…  Szilágyi 
úr, ehhez kérdez vagy utána szeretne felszólalni? 
 
Szilágyi László: Csak annyi, hogy lenne pár észrevételem, ami napirendi pontként nem került felvételre, 
és lenne egy-két dolog, amit szeretnék megosztani, hogy akkor legközelebbi testületi ülésre előkerüljön. 
 
Balogh Csaba: Jó, akkor gondolom jegyzőkönyvbe szeretné venni, úgyhogy megadom a lehetőséget. 
 
Szilágyi László: A napirendhez tartozik, a 3/2020-as határozat szerint októberi munkaterv szerinti ülésen 
vagyunk. A 3/2020-as határozat szerint a mai munkatervünkben szereplő feladatok, a lakás és 
helyiséggazdálkodás során alkalmazott bérletidíj tételek felülvizsgálata és a Salkaházi Sára díj 
odaítélése. Előbbit a polgármester feladata lett volna előterjeszteni és teljességgel hiányzik az anyagok 
között. Továbbá úgy látom, még hogy hiányzik két anyag, a 235/2020-as, ez nyolcadik hó 6-ai 
Képviselő-testületi határozat, a lakossági partneri programról. Ellenben viszont látunk olyan anyagot, 
hogy irat digitalizáció megvalósulása vonatkozó javaslat címe, mely nyilvánvalóan a múltkori 
okosváros erőterjesztés hivatott helyettesíteni, és igazából ennyi észrevételem lenne. 
 
Balogh Csaba: A tisztázás kedvéért... megadom a szót előbb Lenkei úrnak.  
 
Lenkei György: A lakáskoncepcióval kapcsolatban. A lakáskoncepció azért nem került elő, a 
polgármester úr benyújtotta, a bizottság tárgyalta. 
 
Szilágyi László: Ez a bérleti díj. 
 
Lenkei György: De ehhez tartozik, azért mondanám, mert a koncepció részét képezi, és pont ez az a 
pont volt, ahol a javaslatot, ami módosító javaslatot tett polgármester úr nem fogadta be, és ilyen 
formában a koncepciót nem fogadta el a testület, hanem visszaadta, illetve átdolgozásra, illetve a TESZ-
től kért anyagokat, illetve egy munkacsoport felállításra tett javaslatot. Tehát ez messze nem olyan 
egyszerű ez a kérdés, mint ahogy nekiduráltuk magunkat. Tehát valószínűleg ez még jó pár hétbe 
belekerül, mire ténylegesen felelősséget tudunk vállalni. Alapjában véve két vélemény ütközött, egy 
fiskális és egy szociális világlátás, és ezeket a kérdéseket kell kidolgoznunk. 
 
Balogh Csaba: Köszönöm szépen, én is ezt szerettem volna igazából elmondani. Még helyesebben, a 
módosítási javaslat az lett volna, kivenni pont ezeket az elemeket, de én ehhez ragaszkodtam, hogy ez 
legyen benne, együtt legyen kezelve. Nyilvánvaló, hogy akkor ez most elhúzódik, viszont a bizottsággal 
és a munkacsoporttal szorosan együtt dolgozunk. És a Salkaházi Sára díjnak a kiosztásáról szóló 
módosítás, az pont bekerül napirendre, hogyha ezt megnézi, akkor igazából látni fogja. 
 
Lenkei György: Bocsánat, nem reagáltam. Tehát a múlt testületi ülésen a személyeket, illetve a 
közösségeket meghatároztuk, akik idén a Salkaházi-díjat kapják, de miután a két vezetőről volt szó, 
illetve hát tulajdonképpen ez zárt ülés anyaga, de azt a részét mondom, ami pénzügyi, tehát nyílt ülésen 
elhangozhatott. Két személy lett beterjesztve. Ennek a két személynek a tiszteletdíja azonban megoszlott 
volna, hiszen a helyi rendeletünkben csak egy személyre van a tiszteletdíj, vagy a díj meghatározva, és 
ezt módosítottuk a továbbiakban. 
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Balogh Csaba: Megadom a szót Vajda Viktóriának. 
 
Vajda Viktória: Igen, csak a tisztázás kedvéért: Tehát azért nincsen az októberi testületi ülésen a 
Salkaházi Sára díj, mert már az előző ülésen meg lett tárgyalva, és ki lett osztva gyakorlatilag, tehát 
most az, hogy mennyire szorgalmas volt a Képviselő-testület, és eggyel hamarabb is elintézte, szerintem 
nem lehet probléma tárgya. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót a jegyző úrnak. 
 
dr. Szinay József: Itt a 235-ös határozattal kapcsolatosan itt a beruházási osztály dolgozik a projekten és 
hamarosan előterjesztésre fog kerülni, tehát rajta vagyunk a dolgon. Kicsit több segítséget várunk majd 
a Képviselő-testülettől ebben a témában.  
 
Balogh Csaba: Így akkor a teljes napirend tartalma az tisztázott mindenki számára, akkor kérem szépen, 
annak az elfogadásáról döntsön. Bocsánat, még Vajda Viktóriának megadom a szót. 
 
Vajda Viktória: Igen, csak azt szeretném tisztázni, hogy a zárt ülés akkor az elején lesz. 
 
Balogh Csaba: Igen a zárt ülés az elején. Akkor kérem a képviselőket, hogy szavazzunk a napirend 
elfogadásáról most. 10 igen egyhangúlag elfogadta a képviselőtestület.  Már egy jó ideje talán rekordnak 
mondható sebességgel. 
 
A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadja el: 
 
Napirendi pontok: 
 
1) Folyamatban lévő peres ügyekről szóló tájékoztatás (zárt ülés) 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző, ügyvédek, jogtanácsos  
 

2) Javaslat „Hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatok elvégzése Gödön” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindító dokumentumok jóváhagyására és a fedezet biztosítására (zárt 
ülés)  
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  
 

3) Ingatlanvásárlás a Zrínyi utcában - tájékoztatás (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szilágyi László Lajos képviselő  
 

4) Ingatlanvásárlás a Mayerffy utcában - tájékoztatás (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szilágyi László Lajos képviselő  
 

5) Krízistámogatás megállapítása tárgyában benyújtott fellebbezés elbírálása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök  
 

6) Jegyzői jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló tájékoztatás (zárt ülés) 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  
 

7) Javaslat az Önkormányzat munkaügyi perben történő perképviseletére (zárt ülés) 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 
8) A helyi kitüntető címekről szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök  
 

9) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés háza – telepítési tanulmányterv  
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Előterjesztő: Aba Lehel főépítész  
 
10) Hungary Huake Eng Kft. – Logisztikai raktárcsarnok és iroda – telepítési tanulmányterv  

Előterjesztő: Aba Lehel főépítész  
 

11) Zöldfelület kezelés 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  
 

12) Póterdő közbeszerzés 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  
 

13) Őszi faültetések 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

14) Felsőgödi úszómű létesítése és a Felsőgödi Csónakház-szerződés hosszabbítása 
Előterjesztő: Szilágyi László képviselő  
 

15) Iratdigitalizáció megvalósítására vonatkozó javaslat 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  
 

16) Kártérítési ügyek rendezésének kérdése 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  
 

17) Javaslat a „mobil jégpálya létesítésére és üzemeltetésére 2020-21” tárgyú beszerzési eljárás 
lezárására, vállalkozási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  
 

18) Javaslat a Dunakeszi Szennyvíztisztító Telep Fejlesztés Agglomerációs Felülvizsgálati 
Dokumentáció jóváhagyására 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  
 

19) Javaslat forrás átcsoportosításra a Németh László Ált. Isk. bővítéséhez közműkapacitás 
kiépítése céljából 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  
 

20) Javaslat a Gödi Kincsem Óvoda belső járdáinak és az utcán történő parkolás rendezésére 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
  

21) Javaslat közvilágítás bővítésére 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
  

22) Javaslat kerékpárút melletti közvilágítás terveztetésére és kiépítésére 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  
  

23) Javaslat a Csokonai utca 22. számú ingatlan Rákóczi utcai szakaszán járdafelújításra 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  
 

24) Javaslat a városon keresztülhúzódó EUROVELO 6 kerékpáros útvonal jelzéseinek 
megtervezésére 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  
 

25) Javaslat a Kerekerdő utca és Gerle utca forgalomcsillapításával kapcsolatos lakossági 
kérelemmel kapcsolatban 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  
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26) Javaslat többlettámogatás igénylésére a „Neveleki (Csíz utca és környéke) csapadékvíz-
elvezetése (PM_CSAPVIZGAZD_2018/53)” pályázattal kapcsolatban 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  
 

27) Javaslat a Göd, Csíz utcai útcsatlakozások aszfaltozása tárgyú beszerzési eljárás lezárására és 
felhatalmazás szerződéskötésre 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  
 

28) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. vállalkozási szerződésének tervezetéről szóló tájékoztatás  
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  
 

29) Döntés a József Attila Művelődési Ház és Göd Városi Könyvtár alkalmazottjaival kötendő új 
munkaszerződésekről 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  
 

30) A József Attila Művelődési Ház és a Göd Városi Könyvtár alapító okiratainak módosítása 
törvény változása okán 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző  
 

31) Krízis Alap - feltöltés 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző  

 
Egyebek 

I. – Javaslat Bozóky tér DNY-i negyedében ideiglenes járda építésére 
II. – Tájékoztató a Havaria keret állásáról 
III. – SZELB bizottsági keretének meghatározása 
IV. – Neveleki támogatási kérelem 
V. – Közmeghallgatás dátumának kiválasztása  

 
Balogh Csaba: Akkor most viszont a zárt ülésről kérem a képviselőket, hogy szavazzunk most. Tíz igen 
szavazattal elfogadta a képviselő testület, úgyhogy a zárt üléssel fogunk kezdeni.  
 
A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal úgy dönt, hogy az első 7 napirendi pontot zárt ülés 
keretében tárgyalja. 
 
Zárt ülés utáni szünet. 
 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 
(Jegyzőkönyvvezető: Farmasi Gabriella) 

Balogh Csaba: Köszöntök tehát mindenkit. Folytatjuk a rendes testületi ülést a nyílt tárgyalásokkal. A 
zárt ülés során mind a hét napirendi pontot elfogadta a Képviselő-testület. A folyamatban lévő peres 
ügyekről a tájékoztatót, a hóeltakarításról szóló közbeszerzést, a két ingatlan vásárlásnak az 
értékbecslését, a krízistámogatás megállapításáról szóló fellebbezés elbírálását, tehát a Bizottságnak a 
döntését, a jegyzői jogviszonynak a megszüntetéséről szóló tájékoztatást, valamint az önkormányzat 
munkaügyi perben történő perképviseletét. Most a 8-as napirendi pont következik, a helyi kitüntető 
címekről szóló rendelet módosítása. 

8) A helyi kitüntető címekről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök 

Lenkei György: Tehát arról van szó, hogy a Salkaházi-díj nyerteseit zárt ülésen megszavaztuk az előző 
testületi ülésen. Nyerteseit mondtam többes számban, két jelöltről szavaztunk. Mind a kettő megkapta 
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a testület teljes támogatottságát. Viszont az eredeti rendelkezésünkben az szerepel, hogy egy személy 
és 150.000 Ft a bruttó a díjazása. Miután most több személy lesz és a jövőben könnyen előfordulhat, 
hogy még további ilyen eset lesz, hogy egy vagy több ember. Ezért azt javasolta a Bizottság a 2-es § 
alapján, hogy a díjat évente legfeljebb három személy kaphatja meg. Tehát húztunk egy vonalat és 
személyenként a 150.000 Ft, ami teljesen méltányos. Mert ha 150-et kétfelé kellene osztani, az nettó 
durván 100.000 Ft és azt kellene még kettévágnunk. Tehát javaslom, hogy miután múltkor ezt kvázi 
szóban elfogadtuk, most írásban is megtörtént, hogy fogadja el a Tisztelt Testület. 

dr. Pintér György: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Gyakorlatilag az történt, hogy a testületben 
felvetődött, hogy meg kéne oldani ezt a problémát. Egyszer megírták az előterjesztést és a Bizottság 
rendben lévőnek találta, támogatta ezt a javaslatot. 

Balogh Csaba: Van-e további kérdés hozzáfűznivaló? Akkor kérem a Képviselő-testületet, hogy 
szavazzunk a rendelet módosításáról. 

A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
41/2020. (…) önkormányzati rendelete 

a helyi kitüntető címekről szóló 9/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontja, valamint (2) bekezdése, továbbá Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint 
állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi kitüntető címekről szóló 9/2015. (IV. 30.) sz. 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:  
„Amennyiben ezen rendeletben rögzített határidőn belül – a meghatározott véleményező, javaslattevő 
intézményektől - nem érkezik vélemény, vagy javaslat a Bizottság felé, abban az esetben a Bizottság 
önálló javaslattal élhet a Képviselő-testület felé.” 
 

2. § 
 
Az R. 7. § helyére az alábbi szöveg kerül:  
„7. § (1) A „Salkaházi Sára Díj” évente kerül átadásra, a településen kiemelkedő szociális munkát végző 
személy számára. A díjat évente legfeljebb három személy részére lehet adni.  
(2) A kitüntető cím adományozásával személyenként díszoklevél és bruttó 150.000 Ft összegű díjazás 
kerül átadásra. 
(3) A kitüntető cím adományozására az Alapszolgáltatási Központ, valamint a Bölcsőde tesz javaslatot 
a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság felé minden év szeptember 15-ig. 
(4) A kitüntető címre vonatkozó javaslatot a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság minden év 
október 15-ig terjeszti a Képviselő-testület elé.” 
 

3. § 
 
Az R. 12. § (3) és (4) bekezdésének helyére az alábbi szöveg kerül:  
„(3) A díj adományozására a Bölcsőde és az Óvoda vezetői, valamint a vezető védőnő tehetnek 
javaslatot minden év április 15. napjáig a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság felé. 
(4) A kitüntető címre vonatkozó javaslatot a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság május 15. 
napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé.” 
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4. § 

 
Az R. 13. § (2) és (3) bekezdése helyére az alábbi szöveg kerül: 
„(2) A díj adományozására az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók minden év április 15. napjáig 
tesznek javaslatot a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság felé. 
(3) A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság május 15. napjáig a javasolt személyek közül 
választja ki azt, akit a Képviselő-testület felé kitüntetésre javasol.” 
 

5. § 
 
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 

 

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

 címzetes főjegyző 
 

Balogh Csaba: A következő napirendi pont a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés háza 
telepítési tanulmányt előterjeszti, Aba Lehel. 
 
9) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés háza – telepítési tanulmányterv  

Előterjesztő: Aba Lehel főépítész 

Aba Lehel: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés háza telepítési tanulmányterve már 
harmadik alkalommal kerül a Képviselő-testület elé.  A legutóbbi testületi döntés értelmében a tervezési 
koncepcióban azok az átdolgozások megtörténtek, amelyek a testületi döntésen feltételként 
elhangzottak. Az Öreg-kastély utca felőli gazdasági bejárat megszűnt és kizárólag a Munkácsi utca felőli 
buszfordulón keresztüli bejárat, azaz főbejárat lesz mind gazdasági, mind ügyfélbejáratként használva. 
Ezen kívül pedig a teljes fejlesztési koncepció változatlan formában tud megvalósulni. Ennek 
megfelelően szeretnénk a Tisztelt Képviselő-testület elé tárni a telepítési tanulmánytervet immáron 
elfogadásra. 

Lenkei György: Köszönöm szépen az együttműködést és javaslom, hogy fogadjuk el ezt a tervet. 

Balogh Csaba: További kérdés, hozzáfűznivaló? Akkor kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzunk 
a terv elfogadásáról. 

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal egyhangúlag elfogadta a telepítési tanulmánytervet. 

381/2020. (X. 26.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy 
 

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

2. Az 1. melléklet szerinti telepítési tanulmánytervet elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Melléklet a 381/2020. (X. 26.) Ök. határozathoz: 
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Balogh Csaba: A következő napirendi pont Hungary Huake Eng Kft. telepítési tanulmányterve szintén 
Aba Lehel előterjeszti. 
 
10) Hungary Huake Eng Kft. – Logisztikai raktárcsarnok és iroda – Telepítési tanulmányterv  

Előterjesztő: Aba Lehel főépítész 

Aba Lehel: Szintén egy korábbi testületi döntésen már látott telepítési tanulmánytervről van szó. Az 
előző testületi ülésen fölmerült alapvető kifogásként az, hogy üzemi, azaz gyártó részleget nem 
tartalmazhat, ebben a GKSZ területben elhelyezett fejlesztés. Illetve a Nemeskéri-Kis Miklós utca felőli 
gazdasági bejárat lehetőség szerint szűnjön meg. Kerüljön át a merőleges úti feltárás irányába és a 
lakóterület felé telepítendő 5 m széles, háromszintes növénysáv, az pedig megszakítás nélkül tudjon 
elkészülni. Ennek megfelelően megtörtént a telepítési tanulmányterv és magának a tervezési 
programnak az átalakítása. A tervezett fejlesztés kizárólag logisztikai és raktárcsarnokról és 
irodafunkcióról rendelkezik. Megvalósította a mellékút felőli két, egymással párhuzamos bejáratot és a 
zöld sáv létesítését lehetővé tette. Ennek megfelelően a kérések teljesültek. Érzésünk szerint a telepítési 
tanulmánytervet így szeretnénk a képviselő testület elé tárni. 

Szilágyi László: Külön köszönöm szépen, hogy azok a módosítások, amit a lakosok kértek, azok 
beépítésre kerültek. Viszont még van egy-kettő ilyen apróság, ami a lakosok visszajelzése alapján 
érkezett. Az egyik, hogy elhangzott, hogy a gyártási tevékenységre nem fog sor kerülni. De több helyen 
továbbra is az szerepel, hogy kereskedelmi szolgáltató, ipari terület. Az ő félelmük továbbra is, hogy 
gyakorlatilag az út túloldalára kapnak egy gyártóüzemet. Jelenleg ez a tanulmányterv nem zárja ki ennek 
a lehetőségét akár a későbbiekben, mint ahogy azt írják, hogy 1-2 teherautó forgalommal lehet számolni. 
Mi van, hogyha fél év múlva ez felmegy mondjuk 10-20-ra? Továbbá azt vették észre, hogy 80-90 
alkalmazottal számolnak a foglalkoztatás során, ami kicsit nekik gyanús. Már úgy is írják le, hogy 
gödiek foglalkoztatása. Miközben valószínűleg 80-90 gödi nem fog ott dolgozni. Tehát nekem az lenne 
a kérésem, hogyha lehetséges, akkor valahogy a lakosságot jobban bele kellene vonni ennek a terv 
tanulmányának az elfogadtatásába. Az ott élőknek jelentős problémáik, aggályaik vannak. Kérném a 
főépítész urat, hogyha van lehetőség, akár üljünk le a lakosokkal egyeztetve erről a tervről. Akkor az ő 
személyes véleményük alapján egy későbbi testületi ülésen már akár elfogadható lesz ez a javaslat, és 
ezért kérem a képviselőket, hogy ezt most még ne fogadják el, ezt az előterjesztést.  

Lőrincz László: Egyetértek evvel a javaslattal, annyi kiegészítéssel, hogy egy teljes széleskörű 
egyeztetés kéne. A lakosok, a kivitelező, aki az üzemet szeretné, vagy a raktárépületet, illetve az 
irodaépületet odatelepíteni, illetve a képviselők részéről. Tehát egy háromoldalú egyeztetés. Annak a 
végén, egyértelműen meg lehet azt fogalmazni, hogy mi az álláspont, illetve, hogy közös álláspontra 
tudjon jutni a három fél. Úgy szerintem támogatható az elképzelés. 

Hlavács Judit: Nekem egy kérdésem van. Az ugye nyilvánvaló, hogyha ez így megépül, akkor ők nem 
kérnek mondjuk működési engedélyt gyártásra és kapnak meg az önkormányzattól?  Illetve, hogyha 
bármilyen tevékenységet folytatnak, ahhoz kell engedélyt kérniük egyébként? 

Balogh Csaba: Jegyző úr bólogat jegyzőkönyvbe, és megadom a szót a főépítész úrnak. 

Aba Lehel: A felvetés az olyan szempontból érthető, hogy a lakosoknak ezt a fajta félelmét ezt ismerjük 
és természetesen szerintem a fejlesztő is igyekezett ennek megfelelően megtenni a módosító javaslatait. 
Ugyanakkor az, hogy ipari terület lenne, azt nem ő mondja ki. Nem a fejlesztő, vagy a tervező mondja 
ki, hanem a területnek az övezeti specifikuma az, hogy ez egy kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
terület. Tehát az nem ipari terület. A telepítési tanulmányterv - lehet, hogy egyes szóhasználataiban 
véletlenül használja az ipari szót, de akkor ez csak egy tévedés. Amit szerintem most érdemben nézni 
kell, az az, hogy egy logisztikai, azaz raktározási funkciójú csarnok kerül kialakításra és irodai funkciók 
lesznek elhelyezve. Hogy ez az épület mekkora lehet, valójában hány fő tud itt majd helyet kapni? 
Mennyi irodai létszámmal dolgoznak, és az üzemi terület úgymond, tehát a raktározási terület mekkora 
lehet, az pedig a teleknek és az övezeti besorolás paramétereinek a függvénye. Tehát ilyen tekintetben 
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én őszintén szólva fölöslegesnek érzek további lakossági egyeztetéseket, mert ez már nem az a kategória, 
amit egy lakossági szempontrendszer meg tud határozni. Hogyha ők betartják azokat a technológiai 
elvárásokat, amelyek korábban megfogalmazásra kerültek, illetve azokat az építési övezeti 
meghatározásokat, amelyek itt szerepelnek, akkor azt hiszem, hogy ők jogszerűen és minden 
szempontból szabályszerűen járnak el. Azokat a kéréseket, pedig amelyek első körben elhangzottak, és 
amelyek főépítészi szempontból is, meg azt hiszem, hogy városvédői szempontból is érthetőek voltak, 
azok meg érzésem szerint beépítésre kerültek a tervbe. Legalábbis én abban a hiszemben terjesztettem 
a testület elé, hogy ez meg fog felelni. Én ennyit tudok ehhez hozzáfűzni. Sajnos most úgy látom, nincs 
itt a beruházó részéről senki. Ezeket a kérdéseket valójában nekik kéne megválaszolni, de így nem 
fogják tudni. 

Szilágyi László: Nekem írásban jelezték ezeket az aggályokat, és kicsit politikától mentesen a Samsung 
is úgy indult Gödön, hogy képcsövet gyártott, és most akkumulátorokat. Tehát nem lehet garantálni azt, 
hogy ez a gyár most éppenséggel gyártásnak indult, aztán most mégis logisztika. Mi lesz, hogyha fél év 
múlva, vagy egy év múlva közvetlenül azt, amit a bócsaiak kaptak meg a gyárat melléjük, azt most a 
Nemeskéri úton lévők fogják megkapni? Mindenféleképpen én azt gondolom, hogy a lakosok is azt 
szeretnének, garanciát látni arra, hogy itt nem harminc kamion fog naponta járni. Nem gyártásra fog sor 
kerülni, vagy ahogy a Lenkei úr is mondta, hogy nem egy-két targoncának mondjuk a tolatás esetében 
mondjuk egy súlyos zajhatása van például. Tehát ők ezeket szeretnék biztosítottnak. Hiszen ő nekik ott 
egy lakó életük van, és az út túloldalán pedig egy gyártás vagy logisztika. Az befolyásolja az ő életüket 
is. Úgyhogy ezért javasoltam és nem tudom, hogy van-e esetleg arra lehetőség, hogy Polgármester úrral 
van egy szervezés. A héten délután 16 órára, hogy akár arra, hogyha el tud esetleg jönni a főépítész úr, 
akár lehetne úgy is, akkor fel fogják hozni a Huake projektet. 

Hlavács Judit: Nem tudom, hogy most itt a Samsungot meg egy bármekkora nagy csarnokot ott a 
Nemeskéri úton összehasonlítani, hogy ezt így érdemes-e? Mert azért mégiscsak másról van szó. És 
mivel ez még egyelőre Göd területe, azt gondolom, hogy nekünk vannak lehetőségeink, illetve a 
polgármesteri hivatalnak, mindenféle tevékenységnek a kontrollálására. Ezzel együtt persze nem 
butaság kikérni a lakosok véleményét. Bár ahogy látom, így megérkeznek, tehát ahogy Szilágyi úrnak 
is írnak levelet. Én is megkaptam ezeket másolatban, úgyhogy itt azt gondolom, hogy ez nagyjából 
rendben van. 

Balogh Csaba: Ezt én is szerettem volna felhívni, hogy a lakosságot képviselik a képviselők. Úgyhogy 
azt hiszem, az ő hangjuk ideális esetben hangoztatva, az ő hangjuk az hangoztatva van. 

Lőrincz László: Jegyző úrhoz lesz a kérdés. Ugye itt a képviselő asszony is szinte feltette ezt a kérdést. 
Az önkormányzatnak megvan gondolom az a lehetősége, hogy az ottani besorolás alapján lévő 
tevékenységeket ellenőrizni tudja. Innentől kezdve a gyártási rész az a besorolás alapján kizártnak 
tekinthető. Ott gyártósorok, illetve gyártás ugye nem tud megvalósulni? Úgy látom, jegyző úr bólogat. 
Igen, illetve abszolút kompromisszum kész volt a cég is. Amit múltkor megfogalmaztunk, az valóban 
belekerült. Én úgy érzem, ha a Jegyző úr meg tudja nyugtatni a képviselőket abba, hogy valóban az fog 
megvalósulni, ami ugye a tanulmányban van. Ezt mi be is tudjuk tartatni, kontrollálni tudjuk, akkor én 
nyugodt szívvel meg tudom ezt szavazni. 

dr. Szinay József: Polgármester úr, Tisztelt Képviselő-testület. Egyfelől igen. Azt tudom mondani, hogy 
amennyiben itt a megfelelő kompromisszum megszületik és azok a felek, továbbra is azok a felek 
lesznek a felek, akik megállapodtak, akkor semmi gond nem lesz. Akkor van gond, hogyha esetleg a 
cég új tulajdonosi körbe kerül, új elképzeléseket gondol iksz év múlva. Azt nem tudja a testület 
garantálni. És arra közigazgatási garancia sincsen, hogyha az a tevékenység, amit ők esetleg váltani 
akarnak, az a helyi építési szabályzatban való tevékenységnek megfelel. Akkor sajnos előállhat olyan 
szituáció, amit a Képviselő-testület nem szeretne, vagy a lakosok meg pláne. Ez az egyik fele a 
mondanivalómnak. A másik fele pedig, én is támogatom azt, hogy legyen a lakosság minél szélesebb 
körben bevonva ezekbe az engedélyezési folyamatokba Képviselő-testületi szinten. Ugyanakkor hát egy 
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lakost, adott esetben egy közvetlen szomszédot elég nehéz mondjuk arra, hogy mondjam, rábírni, hogy 
ő akár csak egy kicsi zavarást is saját életviszonyaiban elfogadjon és tudomásul vegyen. Tehát azért a 
lakosságtól, igazság szerint nem is igazán várható el az, hogy mondjuk ők teljes egészében egy ilyen 
tevékenységet elfogadjanak. Ugyanakkor pedig a döntés a képviselő-testületé. Csak azt akartam evvel 
mondani, hogy nem könnyű a szituáció. 

Lőrincz László: Gyorsan egy kontra kérdés, hogy a Képviselő-testület, ha mondjuk most nem szavazza 
meg ezt a telepítési tanulmányt. Abban az esetben, gondolom, a besorolás alapján a cégnek akár 
jogorvoslati lehetősége is van ebben, hogy ő ezt a tevékenységet ott szeretné folytatni. Milyen távlatig 
szükséges az, hogy a Képviselő-testület ezt megszavazza. És mi az a határ, amikor ők mondjuk, akár 
bíróságon tudják ezt érvényesíteni, hogy mi hátráltattuk ezt, vagy gátoltuk? Szerintem Jegyző úr érti a 
kérdés lényegét. És mik azok, amiket tud csinálni? 

dr. Szinay József: Jelenleg a cég nem tud csinálni semmit. Jelenleg ahhoz a települési tanulmánytervet 
el kell fogadni, meg kell változtatni gyakorlatilag az egésznek az adott besorolását. Tehát addig, 
ameddig jelen szituációban, azért van ez a döntés a Képviselő-testület előtt, merthogy ilyen jellegű 
döntést kell neki hoznia. Tehát igazából én azt mondom, hogy a cégnek jelen pillanatban nincs a kezében 
különösebb aduász a Képviselő-testülettel szemben. Ha a Képviselő-testület meghozza bölcs döntését, 
akkor annak alapján tudja ő a tevékenységét megkezdeni, vagy ellátni. Remélem, jól mondtam Lehel? 

Aba Lehel: Ebben én most hiányosságot éreztem. Annyival szerettem volna jegyző úr szavait 
kiegészíteni, és az előttem szólók, illetve a föltett kérdéssel kapcsolatban. Én úgy érzem, hogy itt a 
legfontosabb téma az az, hogy mind az ipari területeken, mind a kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
területen is történetesen ezen. A helyi építési szabályzatban, illetve sehol más rendeletben nincsen 
pontosan rögzítve az, hogy milyen típusú tevékenységeket lehet végezni. És megvan az a félelem, hogy 
esetleg emiatt a hiányosság miatt itt valamilyen nemkívánatos dolog történhet a jövőben. Erre azt tudom 
mondani, hogy garanciát csak abban lehet vállalni, ilyen tekintetben, hogy a helyi építési szabályzat 
amúgy is tervezett átfogó módosítása során lesz lehetőségünk ennek a gazdasági területnek is a 
tevékenységi körét pontosítani, illetve azokat a tevékenységeket meghatározni, amelyeket nem lehet 
végezni majd. És hogyha ez pontosan rögzítve van, akkor már a hivatali eljárásokban is lehet ez alapján 
jegyző úr által említett eljárásokban szankcionálni, illetve kizárni bizonyos tevékenységeket. 

Szilágyi László: Pont ezt akartam volna kérni, hogy akkor egy pontosítást indítsunk el. Hiszen már a 
környéken is van több olyan gazdasági tevékenység, amit az ottani lakosok szerint nem lehetne végezni. 
És szerintem Gödön jó pár ilyen terület van, ahol nem lett a sok-sok évtized alatt, pontosítás nem történt 
meg és ezért ilyen ellentmondások vannak, pont azért, hogy jogszabályszerűen tudjunk a közeljövőben 
működni, akkor ezek a pontosítások, ezek történjenek meg. Lehetőleg hivatalból. 

dr. Pintér György: A téma kapcsán, de nem a témához szeretnék hozzászólni. Kicsit késésben vagyok, 
de azt gondolom, hogy jobb későn, mint soha. Én nyolc nappal ezelőtt írtam egy levelet Polgármester 
úrnak és Jegyző úrnak. Amiben, mint körzeti képviselő és pont a lakosság tájékoztatása és képviselete 
céljából kértem, hogy a Neveleki Szabadidő Park munka elnevezésű tervezet megkezdett beruházással 
kapcsolatban történjenek lépések. Akkor azt kértem, hogy ezen az ülésen, a rendes ülésen ez legyen 
önálló napirendi pont, és a hivatal ehhez készítsen írásos tájékoztató anyagot. Polgármester úr azt 
javasolta, hogy az idő rövidsége miatt ő szóban fog erről, legalább szóba felhozza ezt napirendre. Ez 
elmaradt a napirend megtárgyalása előtti tájékoztatás során. Nagyon szépen kérem, hogy minél előbb 
erre kerítsünk sort, mert folyamatosan jönnek a lakossági jelzések. Részben pont hasonló kérdések az 
önkormányzat mozgásterétől. A milyen tevékenységet fognak ott ténylegesen végezni? Meglehetősen 
erős az átfedés a két történet között. Úgyhogy én ezt szeretném föltenni itt a tárgyalás menetére. Nem 
ennek a napirendnek a része, tisztában vagyok vele, ellenben elfeledésre került a dolog. 

Balogh Csaba: Ennyi? A témához semmi? 
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dr. Pintér György: A témához csak annyit, hogy kíváncsi vagyok, miről fogunk szavazni? Hiszen a 
Szilágyi képviselő úr által javasolt, akkor ott a lakossági fórumról külön kellene szavazni. Tehát 
szeretném, ha tudnánk előre, hogy mi a menete a szavazásnak. 

Balogh Csaba: Gyakorlatilag most egy tanulmányterv elfogadásáról van szó, de ami felvetődött az az, 
hogy egyébként a helyi építési szabályzatot, az efféle rendeleteinket is kellene aktualizálni. Az 
egyébként mindenképpen bevonja a lakosságot több ízben is, akkor is, ha tárgyalásos eljárás van, akkor 
is, hogyha általánosságban az egész rendeleteinket azokat fölülvizsgáljuk. Most csak a telepítési 
tanulmánytervről van szó, aminek az elfogadásával gyakorlatilag az építés megkezdődhet, de a 
tevékenységet azt nem szabályozza. Ami említésre került, hogy ipari tevékenység végzését biztosítaná 
ez az épület gyakorlatilag. Nem. Tehát, hogy ez csak egy félreértés volt, akkor gyakorlatilag nem lesz 
lehetőségük rá, mert a kereskedelmi zónában van. Jól foglaltam össze? Tehát most a telepítési 
tanulmánytervről van szó, arról kellene szavazni. Annak kapcsán van kérdése valakinek? 

dr. Pintér György: Én úgy értelmeztem. A képviselő úr azt javasolta, hogy a Képviselő-testület akkor 
tartsa meg ezt a szavazást, ha gyakorlatilag egy lakossági fórum lezajlott. Tehát, hogy ne most 
szavazzunk erről, hanem később. Jól értelmeztem a javaslatot? Mert akkor erről kéne először. Hogy 
szavazzunk arról, hogy csak a fórum után szavazunk, vagy az előterjesztő befogadja, és azt mondja, 
hogy visszahozza egy fórum után gyakorlatilag akkor, ha jól érzékelem ez a képviselő úr javaslata.  

Balogh Csaba: A módosító indítvány, az gyakorlatilag arról szól, hogy akkor szavazzuk le az eredeti 
előterjesztést, mert nincsen belefogalmazva az, hogy mikor legyen a lakossági fórum. 

Andrejka Zombor: Ha jól értettem itt a Bizottságnak az elnöke, illetve alelnöke a Pénzügyi Jogi 
Bizottságról beszélek. Azt következtetem ki, hogy akkor ez a Bizottság elé nem került ez a téma. Az, 
hogy milyen garancia tud lenni ezekre a felvetésekre, akkor ez nem lett tárgyalva. Azt gondolnám, hogy 
aminek ilyen értelemben van a lakosságra valamilyen következménye, azt vagy egy Városfejlesztési 
Bizottság, ami nem létezik jelen pillanatban, vagy pedig egy jogi Bizottság kéne, hogy tárgyalja, illetve 
tisztázza ki a részleteket. Ezért én örültem volna, ha már így jön, hogy legalább egy ilyen kompetens 
Bizottsági átvizsgálást követően jön egy ilyen előterjesztés. 

Szilágyi László: Mi itt az asztalnál ülve lehet, hogy el tudjuk dönteni, hogy valami jó, vagy nem jó. De 
a lakosság, aki mondjuk közvetlen az utca túloldalán élné meg ezeknek a negatív hatását. Ők lehet, hogy 
ezt nem tudnák támogatni. Tehát most itt csak direkt ránéztem, hogy ez a rendes testületi ülésnek a 
meghirdetése, az 10.21.-én 18.31-kor, tehát szerdán, múlt hét szerdán kerültek föl gyakorlatilag ezek a 
napirendi pontok. És volt a múlt héten egy ünnepély, tehát így eléggé nehéz ezeket letárgyalni a 
lakossággal, hogy mindent átbeszélni. Tehát az lenne a kérésem ilyen szempontból a képviselők felé, 
hogy legyen elegendő idő a lakossággal megbeszélni, hogy milyen garanciákat tudnak elvállalni, vagy 
elfogadni, amik alapján a Képviselő-testület nyugodt szívvel tud határozni. Hiszen ezért hoztam föl a 
Samsung példát, hogy egyszer már megélte a város azt, hogy egy gyár elkezdett működni a területén, 
majd utána másik tevékenységbe fogott bele. Egy sokkal nagyobb bővítésbe. Tehát nem tudjuk azt 
mondani, hogy a Huake nem fogja-e például mondjuk jövőre megvásárolni pont a szemközt lévő 
ingatlanterületeket és egy még nagyobb gyárkomplexumot fog felhúzni. És nem fogja-e kérni azt, hogy 
azt a részt úgy módosítsuk, hogy gyártás is lehessen ott. És akkor ő elindítja egy logisztikával, de lehet, 
hogy egy év múlva már gyártással is fog foglalkozni. És a Nemeskéri út, azt nem fogja elbírni, azt a 
teherforgalmat. 

Balogh Csaba: Megadom a szót a lakosságnak, Sipos Istvánnak. 

Sipos István: Sipos István vagyok. A közelben lakok. Egyébként, most megint egy ilyen szempontból 
megszólítva éreztem magam Szilágyi László által. Tőlünk körülbelül két-háromszáz méterre fog ez 
átépülni. Ha így épülne át, és így maradna. Azt mondanám, hogy jó is lehetne. De egy másik 
problémával szembesülünk minden nap, minden áldott nap. A Nemeskéri út teherforgalma már így is 
óriási. Azért is jöttem ide, hogy kérjem a Képviselő-testülettől, hogy korlátozzuk azt azon a részen. A 
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Nemeskéri forgalmát, ami még egyáltalán Gödhöz tartozik, hogy ne hajthassanak át 12,5 tonnás vagy 
esetleg kisebb tengelysúly terhelésű autók vagy buszok. Minden reggel fél hatkor elmennek a buszok a 
Nemeskérin a Samsungba, és hozzák viszik az embereket. Szeretném ezt is kérni, hogy ezek a buszok 
legyenek kitiltva. Menjenek a 2/A-n. Hisz nem Gödről indulnak, és nem is Gödre érkeznek, mint 
kiderült. Építettek nekik 2/A-t, menjenek oda. Mennek a nagy teherautók, megrakva a kőzúzalékkal. 
Ezeket se bírja már elviselni a Nemeskéri. Nagy, tényleg lassan balatonnyi lyukak tátonganak a 
Nemeskérin. Csodálom, hogy eddig nem volt tengelytörés, esetleg személyi sérülés. Mint helyi lakos 
nagyon örülnék ennek a szakasznak a korlátozásának, valamint egy lakossági fórumot indítványozok én 
is és támogatom Szilágyi Lászlót. Remélem, minden képviselő el tud jönni, és remélem, hogy ebben a 
témában és általános témában is tudjuk önöket kérdezni. 

Balogh Csaba: Ez ugye a forgalomrendezési rendelet lenne, tehát az megint egy másik rendelkezés, 
aminek a szabályozása előkerült. Most tényleg erről a tanulmánytervről kell a döntést meghozni 
továbbra is, de ezekről a főépítész úrral, akkor majd szervezünk valószínűleg egy általános lakossági 
tájékoztató fórumot és ott meg tudjuk beszélni ezeket a részleteket, hogy milyen kívánságai vannak a 
lakosságnak. A tanulmány terv kapcsán van-e kérdése még bárkinek vagy hozzáfűznivalója? Akkor a 
módosító javaslatot kérem Szilágyi úrtól, hogy fogalmazza meg pontosan. 

Szilágyi László: Nem tudom, hogy majd így elmondom, aztán majd jogszabályilag egyeztetjük. Tehát 
a tanulmányterv elfogadása előtt lakosság véleménye, vagy lakossági fórumot követő eredmények 
tudatában hozzon határozatot a Képviselő-testület.  

dr. Szinay József: Különösebb jogszabályi hivatkozást ez nem igényel, amennyiben a Képviselő-testület 
így dönt, akkor így lesz. 

Balogh Csaba: De gyakorlatilag ez a megfogalmazás arról szól, hogy akkor nemmel kellene szavazni a 
képviselőknek. Mert ez tényleg csak egy... Értettük, jegyzőkönyvbe van véve. Szilágyi úr is szeretne 
egy lakossági fórumot. Ezzel tisztában vagyunk, de hogyha nem módosul igazából a határozati javaslat, 
hanem csak beteszi azt, hogy egyébként meg ezzel szeretném fölülírni az összes fölötte levő szöveget, 
akkor sokkal egyszerűbb nemmel szavazni. 

Szilágyi László: Akkor tartunk egy lakossági fórumot és amikor az megtörtént, akkor, erről tájékoztatni 
fogom a képviselőket. Illetve a főépítészt is. 

Balogh Csaba: Akkor hát az eredeti határozatra szavazhatunk. Van-e további hozzáfűznivaló? Nincs. 
Akkor az eredeti határozatról kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. Pintér úr ügyrendi szót kért. 

dr. Pintér György: Jól látszik, hogy az előbb jót kértem. Szerintem ez egy konkrét felvetés, hogy most 
arról döntsön a testület, hogy legyen egy lakossági fórum e tárgyban, és utána legyen a végszavazás. Ne 
előlegezzük meg az igent vagy nemet most, és utána történjen ez. Szerintem ez egy másik történet most, 
amire javaslat történik. Tehát, hogy egyszerűen most nem kéne magáról az előterjesztéstől szavazni, 
hanem arról szól, hogy egy lakossági fórum legyen előbb, és ne mondjunk véleményt. Erről szólt a 
javaslat? Bocsánat, csak próbálom itt. 

Hlavács Judit: Igen, avagy más értelmezésben vegyük le a napirendről ezt a javaslatot, mármint a 
tanulmánytervet, és a fórum után kerüljön újra napirendre. Igen, csak mondom, hogy valamiféle 
szavazás kell. De, hogy lényegében ez az, amit feszegetsz te nagyon. Világos, hogy ha azt mondom, 
hogy fórum. Akkor elutasítom, és utána tartok vizsgálatot. Én nem vitatkozom veled, hanem próbálom 
értelmezni. 

Balogh Csaba: Akkor milyen határidőt szeretne a Képviselő-testület ehhez a módosításhoz 
megfogalmazni?  

Szilágyi László: Jövő héten, mondjuk szerda estig. 
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Balogh Csaba: Most megint nem szeretném elvenni a feladatot, de a határozatoknál van egy felelős és 
meghatározó és határidő. Én csak azért szeretném kérdezni, mert utána, hogyha számon lesz kérve 
bármilyen feladat, akkor szeretném tudni, hogy ki a felelős, akin számon lehet kérni, és milyen 
határidővel lehet számonkérni? Ezért szeretném, ha ezt meg tudná fogalmazni Szilágyi úr. 

Szilágyi László: Lehetek én a felelős? 

Balogh Csaba: Nem. Ezt már megbeszéltük, polgármester, jegyző. 

Szilágyi László: Akkor polgármester leszek. Akkor nem tudom, ki lehet a felelős ebben a történetben? 
Én fogom a lakossági fórumot gondolom összehívni. 

dr. Szinay József: Azt fontolgattam, hogy szót kérek az imént, mert téged ilyen értelemben ezzel terhelni 
kevéssé lehet. Mert most Te összehívod a lakossági fórumot. Mindenképpen egy olyannak kellene lenni, 
ahol a Képviselő-testület legalább valamilyen szinten részt vesz. Minden tiszteletem a tied. Teljes 
mértékben tudom ezt megfogalmazni, de mégiscsak. Tehát azért valamilyen szinten ezt egy szál 
képviselőre bízni. Még akkor is, ha te vagy a területi képviselő, akkor sem, hát, hogy mondjam, 
praktikus. 

Lőrincz László: Ugyanezt akartam elmondani Jegyző úr. Mivel, hogy 12-en ülünk itt ebben a teremben, 
az lenne a jó, ha a hivatal úgy szervezné meg ezt a lakossági fórumot, hogy a képviselőknek a 
legnagyobb száma részt tudjon rajta venni. Utána megalapozott döntést tudjon hozni. Pro kontra érvek, 
illetve a város érdekeit is nézve. Valószínűleg ebből bevétele is lesz a városnak, hogyha ott mondjuk 
épül egy olyan ipari, bocsánat nem ipari logisztikai központ, illetve raktározási rész, ami kihasználja azt 
a területet. Csak ennyit szerettem volna. Én is javasolnám, hogy a Jegyző úr legyen a felelős és szervezze 
ezt meg a novemberi rendes testületi ülésig. 

Vajda Viktória: Igen, egy picit profánabbul, hasonlót szerettem volna mondani, hogy ha Szilágyi úr 
szeretne lakossági fórumot tartani, annak szerintem semmi akadálya nincsen, nem kell hozzá Képviselő-
testületi döntés. Viszont, ha már hozunk Képviselő-testületi döntést, akkor legyen egy ilyen formában, 
papírozott változat. 

Hlavács Judit: Azt szeretném hozzátenni, hogy lehet, hogy a legpraktikusabb egy online fórum lenne a 
jelenlegi vírushelyzetben. Mivel ez nem lesz egy szavazás, vagy egy közmeghallgatás, vagy egy bármi 
olyan esemény, ami ilyen jogi aktusnak a szükségessége lenne. Én azt gondolom, hogy ezt 
megpróbálhatjuk fölvetni, hogy ezt online rendezzük meg, mert akiket ez leginkább érint, azok 
Alsógödiek. Ha a művelődési házba szervezzük, ott is viszonylag szűk a befogadóképesség, bár 
mondjuk talán egy ilyen kisebb területre érvényes fórumra azért szóba jöhet, de mégis az online lenne a 
legbiztonságosabb és talán a legnagyobb részvételre úgy számíthatnánk. 

Andrejka Zombor: Én még mindig ugyanott tartok, hogy ami már több testületi ülésen is előfordult, 
hogy én szeretem azt, hogyha vannak elvek, ami szerint vagy alapján dolgozunk. Kicsit csodálkozom 
még mindig továbbra is, hogy a Jogi Bizottságunk nem foglalkozott ezzel az üggyel. Már csak akkor is, 
ha analógiát vonok például, mint ami ma a testületi ülés egyik napirendi pontja lesz a felsőgödi úszómű 
ügye. Amikor még volt ugye a Városfejlesztési Bizottság és tárgyaltuk a témát és fölmerültek többek 
között a lakosságtól érkező, meg itt a testületi tagok közül is aggályok a garanciákkal kapcsolatban. 
Akkor az volt a testületnek a döntése, vagy az azonnali elképzelése, hogy akkor a Pénzügyi Jogi 
Bizottság tárgyalja az ügyet, és próbáljanak jogi garanciát találni. Tehát hogyha az analógiát erre a 
témára rávonom, akkor azt mondom, hogy természetesen amellett, hogy a lakosságnak a véleménye 
nagyon fontos, ugyanígy próbáljunk meg valamilyen szakmai alapon is garanciákat találni, hogy ezeket 
a felmerült, részben lakossági aggályokat, azokat ki tudjuk küszöbölni. 

Balogh Csaba: Akkor, hogyha megengedik, akkor az elhangzott javaslatok alapján, megpróbálnék 
megfogalmazni egy módosító javaslatot, hogy az legyen a határozat, hogy az önkormányzat felkéri a 
jegyzőt egy online lakossági fórum megszervezésére a főépítész és a beruházó képviseletének 
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jelenlétével, ahol az előterjesztésben ismertetett tanulmánytervről tartanak tájékoztatót. A lakosok 
felvetéseinek megválaszolása, illetve bedolgozása után újra előterjeszti a Képviselő-testület elé. 
Elfogadható mindenkinek? 

dr. Pintér György: Novemberi rendes ülésre és akkor kész. 

dr. Szinay József: Gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy november legelején. Gyakorlatilag azt jelentette.  

Balogh Csaba: A főépítész úr be tudja fogadni? 

Andrejka Zombor: Azért valamilyen véleményt várnék az Elnök úrtól vagy az Alelnök úrtól a Bizottsági 
üléssel kapcsolatban. Már csak azért is, mert a Bizottságnak, ha már van ilyen jellegű Bizottságunk, 
mert városfejlesztési nincs, akkor használjuk ki az erőforrásainkat. Azt is gyakorlatilag be lehet 
kalkulálni, hogy egy ilyen Bizottsági ülés is tud nyilvános lenni, és a lakosság azon része, akit érdekel 
a dolog, az fel tud szólalni. 

dr. Pintér György: Érdekes a történet, mert azért az analógiához hiányzik például az, hogy egy szerződés 
tervezet legyen. Itt műszaki történetről szólt a dolog. Semmiféle jogi aggály vagy egyéb, jogi igény nem 
lépett föl. Az, hogy egy ilyen történet működjön, ahhoz, mint a Parlamentben, kéne egy házbizottság, 
amelyik megtárgyalja azt, hogy melyik ügyet ténylegesen melyik Bizottság tárgyal. Lehet ilyet csinálni, 
de pillanatnyilag ilyen nincs. Tehát nem volt, amit tárgyaljunk ebben az esetben. Műszaki rajzokat és 
egyebeket kellett volna. Nem fordult senki olyan igénnyel a Bizottsághoz. Ilyen alapon gyakorlatilag az 
összes előterjesztést nekünk végig kéne tárgyalni valamilyen szempontból. Ez is lehet egy álláspont, de 
eddig nem így működött a rendszer. 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen a választ, viszont ezzel kezdünk eltérni igazából a tárgytól. Hogyha 
ehhez szól a további kérdés és nem a tárgyhoz, akkor inkább nem adnék szót. Zombor, akkor kéred 
továbbra is a szót? 

Andrejka Zombor: Igen, én azért érzem az analógiát, mert ha a testület nem fogad el egy előterjesztést, 
akkor arra valamilyen, úgy érzem, hogy valamilyen megoldást kell találni, és nem kizárólag a lakosságra 
hárítani a felelősséget. 

Balogh Csaba: Ezzel egyetértünk, csak ez egy leendő SZMSZ-nek a módosításánál előkerülhet ez a 
téma. 

Andrejka Zombor: A jogi aggállyal kapcsolatban pedig, tehát ugyanaz. Amit a jegyző úr elmondott, 
hogy azért nincs arra garancia, hogy amennyiben például egy tulajdonosváltozás történik ezzel a cég 
ügyével kapcsolatban, akkor az új tulajdonos, ha jól értettem, akkor a működési engedéllyel akár 
gyártásba is bele tud fogni. Vagy lehet, hogy ezt nem jól értettem ezt a részét a jegyző úr válaszának. 

Balogh Csaba: Azt hiszem, az előterjesztéssel kapcsolatos kérdések meg lettek válaszolva. A 
hozzáfűzéseket meghallgattuk, módosítót, befogadta az előterjesztő. Tehát az előbb fölolvasott 
szövegről kérem a Képviselő-testületet, hogy arról hozzon döntést. Ha igennel szavaz, akkor egy 
lakossági fórum összehívását kéri, hogyha nemmel szavaz, akkor igazából azt kéri, hogy ne is legyen ez 
a téma, ne is kerüljön újra elő. Kérem, hogy szavazzanak a képviselők. 

A Képviselő-testület 10 „igen”, 1 „tartózkodás” mellett az alábbi határozatot hozta. 
 

382/2020. (X. 26.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy 
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a) felkéri a jegyzőt egy online lakossági fórum megszervezésére a főépítész és a beruházó 
képviseletének jelenlétével, ahol a „Hungary Huake Eng Kft. – logisztikai raktárcsarnok 
és iroda tanulmánytervéről” tartanak tájékoztatót; 

b) a lakosság részéről érkező felvetések megválaszolása, illetve figyelembevétele után 
készüljön ismételt előterjesztés a témában a Képviselő-testület felé. 

 
Felelős: jegyző, főépítész 
Határidő: munkaterv szerinti következő képviselő-testületi ülés 
 
Balogh Csaba: Következő napirendi pont. 
 
dr. Szinay József: Csak egy szót még előtte. Itt akkor az online fórumra való munkadátum az az 5-e. 
csütörtök, jövő héten csütörtök lenne, mert nyilván ezt meg kell szervezni, meg kell hirdetni. Ennyi idő 
kell ahhoz, hogy mindenki képviselni tudja magát, illetve minden fél. Úgy, hogy akkor 5.-ét, nyilván a 
délutáni órákat lehetne. A késő délutáni órákat, amikor a lakosság is rendelkezésre áll. 
Balogh Csaba: Akkor én egy filmklubot tartok éppen. De természetesen ez nem kizáró ok. 

dr. Szinay József: Neked azért ezen, szerintem részt kell venned. Akkor, pedig a 10-e keddet javasolnám 
rá. Milyen jó, hogy felvetettem, így legalább akkor tudunk erről beszélni. A 10-e kedd megfelelő? 
Tanácsnok úrnak is mondanám. Markó úr neked a 10-e, neked jó? Rendben. Akkor akár jegyzőkönyvbe 
is vehetjük. November 10.-e, kedd, 17,00-18,00 h azt majd megtaláljuk. 

11) Zöldfelület kezelés 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

Balogh Csaba: Következő napirendi pontunk tehát póterdő közbeszerzés kapcsán kellene elfogadni 
igazából határozati javaslatot. Bocsánat, átugrottam a zöldfelület kezelést. Zöldfelületkezelés témájában 
ott is határozati javaslatok, amik fel vannak sorolva, gyakorlatilag abban adnak lehetőséget, hogy 
mennyire ragaszkodunk az eredeti tervekhez. Bocsánat, nem ez a zöldfelület kezelés a Nemeskéri 
Parkerdőben elvégzendő tevékenységek kapcsán. Ugye van különböző keretösszeg meghatározva, 
amiből ki kellene fizetni összesen, bocsánat, így szedem össze a számokat. 2.250.000 Ft-ot a 
balesetvédelmi kárelhárítási feladatokra, illetve van a faállományok egészségügyi vizsgálatára további 
416.000 Ft, és még további közel 1 millió Ft, ami meg a veszélyességről és egyéb intézkedéseknek a 
szakértői anyagáról szól. És erről volt előzetes tervünk, és most ugye be kellett hoznom a testületi ülésre 
a 200.000 Ft fölötti ára miatt. Kérdezem a képviselőket, hogy van-e ennek kapcsán kérdésük? 

Markó József: Tehát a polgármester írjon alá szerződést, de hogy kivel, az kiderül az anyagból? Lehet, 
hogy én vagyok figyelmetlen. 

Balogh Csaba: Igen, Gyógytermészet Kft.-vel. Akivel ugye már kapcsolatban álltunk korábban is, és az 
ő terveit azt már elfogadta a Képviselő-testület egy korábbi ülésen. 

Markó József: Első javaslatnál ott nincs, ilyen szerintem, hogy kivel? 

Balogh Csaba: Valóban ott hiányzik. Akkor ott a módosítót, azt befogadom, hogy a Gyógytermészet 
Kft-vel.  

Markó József: Ott is, tehát mindenhol ő van? 

Balogh Csaba: Bocsánat, nem, mert az a kárelhárítási munkálatokra vonatkozik, azt viszont nem ők 
végzik el.  

Hlavács Judit: Tehát talán pont az előző testületi ülésen döntöttünk ott a szakértői munkákról, a 
Gyógytermészet Kft.-vel, Itt most magáról a munkák elvégzéséről van szó. Tehát a fák kivágása, vagy 
gallyazással, vagy a darálási és mik vannak az előterjesztésben? Én azt gondolom, hogy itt nem tudom, 
hogy van-e már egyáltalán kivitelező erre kiválasztva, vagy ez a 2,5 millió, mert ugye itt a határozati 
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javaslatban ez egy keretösszegként szerepel. Tehát én azt gondolnám, hogy itt még ki kell választani 
egy beszerzési eljárás folyamán. Vagy akivel van keretszerződésünk, nem tudom, de hogy itt egy 
keretösszegről van szó, nem pedig egy konkrét szerződés aláírásáról. Illetve a szerződésről van szó 
benne, de hogy kivel és pontosan milyen összegről, az nem. 

Balogh Csaba: Azt hiszem, az ajánlatkérési eljárást azt talán megindítottuk, de mindjárt Jegyző úr kéri 
az előterjesztés készítőjét. A Nemeskéri Parkerdőnek a karbantartása az kötelességünk, és igazából ez 
annak a keretnek a kihasználásáról szól. 

dr. Szinay József: Ki fogjuk írni, és aki megnyeri. Volt egy ajánlat, ami alapján ez az ár, megállapításra 
került. Beszerzési eljárás keretében. 

dr. Pintér György: A Parkerdőben elvégzendő balesetvédelmi munkákra. 

dr. Szinay József: Igen így pontos. 

Balogh Csaba: Szövegezésben kérnek esetleg akkor módosítást a képviselők? Akkor így már érthető az 
előterjesztésnek a tartalma? 

dr. Pintér György: Pályáztassa meg a közbeszerzést a Nemeskéri Parkerdőre. 

Balogh Csaba: De az evidens is. 

dr. Pintér György: Ez úgy néz ki, hogy ez lezárt történet. 

Balogh Csaba: A Képviselő-testület kérte azt, hogy már a megindítás előtt is legyen egy állásfoglalás. 

dr. Pintér György: Rendben van, csak akkor így kerüljön be a dolog. 

Balogh Csaba: Kéri azt Pintér úr, hogy kerüljön bele az a szöveg, hogy felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a beszerzési eljárást lebonyolítsa és szerződést írjon alá. 

dr. Pintér György: Hát így kerek. 

Balogh Csaba: Rendben. Akkor ezt a módosítót ezt befogadom. További hozzáfűznivaló nincs, akkor 
kérem a képviselőket, hogy a három határozati javaslatot, akkor egyben fogadja el. 
 
A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta. 
 

383/2020. (X. 26.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az erre vonatkozó beszerzési eljárást lebonyolítsa és 
szerződést írjon alá a Nemeskéri Parkerdőben elvégzendő balesetvédelmi, kárelhárítási 
munkálatokra maximum bruttó 2,25 M Ft keretösszegig.  
 
Forrás: „Környezetvédelmi feladatok ellátása 2020” 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. december 31. 
 
 

384/2020. (X. 26.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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felhatalmazza a polgármestert, hogy szerződést írjon alá a Gyógytermészet Kft-vel, Gödi 
Termálstrand faállományának egészségügyi vizsgálatára vonatkozóan bruttó 0,416 M Ft 
keretösszegig. 
 
Forrás: „Környezetvédelmi feladatok ellátása 2020” 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. december 31. 
 

385/2020. (X. 26.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
felhatalmazza a polgármestert, hogy szerződést írjon alá a Gyógytermészet Kft-vel, Nemeskéri-
Kiss Miklós úti temető kertjében álló veszélyt jelentő fák egészségügyi állapotáról, 
veszélyességéről és a szükséges intézkedésekről készítendő szakértői anyagra bruttó 0,96 M Ft 
keretösszegig. 
 
Forrás: „Környezetvédelmi feladatok ellátása 2020” 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. december 31. 
 

12) Póterdő közbeszerzés 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

Balogh Csaba: És most jön akkor a póterdő közbeszerzés előterjesztése, ahol két tervváltozat van 
gyakorlatilag. Korábban az előző városvezetés megindította a póterdősítés kapcsán a szükséges 
tennivalókat. Pályázatot nyertünk meg, aminek köszönhetően erdőtelepítésre kaptunk egy jelentős 
összeget. A tervezés az már lezajlott. A tervezés során viszont igen nagy arányban voltak nem őshonos 
fák. Azokkal lett volna ez megvalósítható, viszont a Samsung különleges gazdasági területté való 
átsorolása az gyakorlatilag kijelölt olyan területeket, amik felülírják ezt az eredeti pályázatot. Azokat ki 
kellett venni a művelési ágból. Művelési ágból ki kellett venni, tehát hogy oda erdőt szó szerint nem 
lehet már telepíteni, és ezért kaptunk haladékot, hogy átdolgozhassuk a terveket. Most a szakértő 
készített új terveket, amiben túlnyomó többségben őshonos fákat szeretne az érintett területeken 
telepíteni, amire van is lehetőség. Anyagilag nem jelent olyan jelentős különbséget. Annyi lesz még 
effektíve a különbség, hogy az erdők nem telepíthetőek, hanem csak fásíthatóak, tehát egy fokkal 
ritkábban lesznek gyakorlatilag a fák, de hétköznapi ember számára gyakorlatilag egy ilyen erdőhatást 
fog kelteni mégis. Ez az egyes határozati javaslat. A kettes határozati javaslat az pedig gyakorlatilag 
ragaszkodik ahhoz, hogy megtartsuk az akác és fenyő telepítését. Amit viszont a szakértők nem 
ajánlanak, mert annak az invazív tulajdonsága, valamint a fenyőknek a nehezen locsolhatósága. Tehát, 
hogy tényleg azok könnyen kiszáradnak. Veszélyesek lennének gyakorlatilag az egész ottani 
környezetre. Ezért nem javasolják. A szakértők az egyest javasolják és a költségvetés szempontjából 
nem jelent ez különbséget. 

Markó József: Nekem az őshonos szó, nem vagyok elég szakértő ebben a kérdésben, nem tudom, mit 
jelent. Mi az őshonos, amire tetszenek gondolni? Én abból indulnék ki, hogy amit a Pilisi Parkerdő 
valamikor javasolt az valószínűleg gazdaságosság szempontjából kezelhetőség, nem kell újra telepíteni, 
mert az akác azonnal kisarjad. Tehát vannak előnyei. Nem véletlenül, és nem hinném, hogy a szakértő, 
akire hivatkozik polgármester úr, ahogy említette, hogy a Pilisi Parkerdő nem lenne szakértő. Tehát ha 
valaki szakértő ebben a kérdésben, akkor az, aki aztán az erdőket kezeli, az valószínűleg szakértő. 
Ellenben az akácnak vannak hátrányai, valóban invazív faj, de a telepítése Magyarországon erősen 
megszokott, és a méhészek roppantul támogatják. Abban az időszakban, amikor mézet kell gyűjteni, az 
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akácról lehet a legjobbat talán. Nem tudom, hogy ezek az őshonos fajok, fa fajták egyáltalán virágzanak-
e? Nem tudom, hogy mik ezek? Tehát azt kell eldöntenem, hogy jobb az őshonos, mert magyarok 
vagyunk. De hogy gazdaságos-e? Az akác is már itt van legalább két-háromszáz éve. Tehát nem egy 
tegnap jött, és az is gazdaságilag jól kezelhető, jól tüzelő fa, míg egyes őshonos fák esetleg nem. De 
nem tudom, mi van az őshonos mögött, ha el tetszene mondani, hogy mely, mely három-négy fafajta 
őshonos itt Magyarországon. 

Lenkei György: A kettes variációban az van, hogy az erdészeti hatóság által elfogadott. Hát az erdészeti 
hatóságnál autentikusabb forrás, nem hiszem, hogy van. A kérdésem pedig az lenne, hogy ebbe a bócsai 
táblák is benne vannak? 

Balogh Csaba: Bócsai táblák? 

Lenkei György: Bócsai tábláknak hívják azt a területet, ami a Samsung oldalától a Duna felé esik, ahol 
a régészeti lelet is van. Azt hívják bócsai tábláknak. 

Balogh Csaba: Úgy tudom, hogy ez nem volt a nyertes területek között. Tehát, hogy a telepítés. De itt 
van Jakab Juli, ő pontosabban el tudja mondani, hogy mely területek. 

Lenkei György: Mert ott egy kvázi véderdőt ígértünk a lakosságnak. 

Balogh Csaba: Igen, de hogy az nem a pályázat keretében. 

Lenkei György: Tehát akkor most arról a területről nincsen szó? 

Balogh Csaba: Területileg ugyanarról van szó, mint amit az előző városvezetés megnyert területekkel. 
Azon nem tudtunk módosítani. 

dr. Szinay József: Mindössze különleges gazdasági területet érintő terület. Amit Polgármester úr 
elmondott, nem lehet hivatalosan erdőt telepíteni, csak fásítani. Mert vélhetően olcsóbb. Juli pedig 
megnézi pontosan, hogy a tanulmányban milyen. Mi az, amelyiket őshonosnak minősít a szakértő. 

Szilágyi László: Először is azt szeretném, hogy az invazív faj tekintetében, bár nekem nincsen semmi 
bajom az őshonos fákkal, de azért az invazív faj tekintetében azt se szabad elfelejteni, hogy a 
paradicsom, a burgonya, ezek se magyar gyümölcsök, vagy Európában őshonos növények. Tehát azt 
gondolom, hogy az akác azért ma már eléggé több száz éve itthon van, és igen, az akácmézet például én 
is szeretem. Ebből a szempontból nem tudom, hogy az akácos az mi, de a fenyő volt egyébként, és ezért 
nem is értem egyébként a fenyőnek a locsolását se, hogy korábban ott fenyő volt. Tehát az is valahogy 
felnőtt például. Én például ebben a történetben azt gondolom, hogy a fenyő és az akácos, jobb lenne. 

Hlavács Judit: Én még emlékszem arra, hogy volt egyszer Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság. Arra is emlékszem, hogy az egyik legelső ülésünkön volt szó erről a póterdősítésről és arról, 
hogy rendeljünk egy felülvizsgálatot a fafajok kérdésében, és a telepítésről. Én azt gondolom, hogy de 
majd kijavít, aki tudja, hogyha nem így volna. Ez a felülvizsgálatnak az eredménye az, amivel most 
találkozunk, és amiről szavaznunk kell? Akkor, még nem emlékszem pontosan, hogy novemberben vagy 
decemberben, de akkor elég pontos magyarázatot kaptunk arra, hogy miért nem jó az akác, és miért nem 
jó a fenyő? Az akáccal az a fő probléma, azon kívül, hogy nem őshonos. Tehát nem egy egybefüggő 
erdősítés készül, hanem sok szanaszét szabdalt kis parcelláról van szó, ami körül mindenhol szántó van. 
Az akác invazív, ami azt jelenti, hogy ott is nő, ahol nem szeretnénk. Kivágás után gyökérsarjról terjed 
mindenfelé, de egyébként is szétszórja a magjait, amik aztán 50 éven keresztül bármikor kicsíráznak. 
Rettentő nehéz lenne, ha egy nagy erdőről lenne szó. 25 hektár egyben, akkor ennek az erdőnek a szélén 
merül fel az a probléma. Átmászik úgymond az akácunk a szomszédos parcellákra, és ezért nekünk 
dolgunk van vele. Itt pedig arról van szó, hogy számos kis területen mindenhol érint minket ez a 
probléma. A fenyővel, az a gond, hogy nagyon vízigényes, és a klímaváltozás miatt sajnos kevesebb az 
eső a kritikus időszakokban. Egyébként a fenyő amúgy sem annyira, legalábbis ezek a fenyőfajták nem 
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annyira jól működnek Magyarországon amúgy se, de egyre kevésbé. Én azt gondolom, úgy is 
emlékszem, egy erdészmérnök készítette a felülvizsgálatot, tehát azt gondolom, hogy ezek voltak az 
indokai annak, hogy új terv készüljön. Én nem azért vagyok az őshonos fajok mellett, mert nem szeretem 
az akácmézet, vagy aggódom a migránsfák miatt, vagy bármi hasonló. Egyszerűen jobban működnének. 
Kisebb ráfordítással, kevesebb problémával lehetne ezeket az erdőket nem csak, hogy telepíteni, hanem 
utána fenntartani, ami az önkormányzat feladata. Természetesen nem ebben az öt évben, hanem majd 
tíz, meg húsz év múlva. Milyen jó lenne, ha a 20 év múlva itt ülő Képviselő-testület nem arról beszélne, 
hogy jaj, de kár, hogy 2020-ban akácost telepítettek, mert most akkor mennyi pénzt kell költenünk arra, 
hogy az akác terjeszkedését megakadályozzuk. Vagy perbe szálljunk-e azzal a tulajdonossal, aki most 
minket vádol azzal, hogy azért nem tud búzát vetni, mert az akácunk nő a területén. 

Lőrincz László: Jó lett volna, ha az előterjesztésben is a Judit egy nagyon szép előadást tartott ebből. 
Nagyon sok érdekes dologgal ismerkedett így meg az ember. Ez nagyon jó, de jó lett volna, ha ez az 
előterjesztésben is benne van. Akkor egy picit az ember talán kevésbé bután érkezik ehhez a ponthoz. 
Illetve én még várom a Julinak is nagyon a szakmai véleményét, hogy döntést tudjon tényleg az ember 
hozni, hogy a legjobbat válasszuk. 

Jakab Júlia: Üdvözlök mindenkit! Igazából, amit elmondott a Judit, csak a végére értem ide. Az volt az 
oka annak, hogy újra tervezésre került a tavalyi erdőterv. Az döntően 80% fölött akácos és 
fenyőerdőkkel volt tervezve. Pont az a két indok volt, amit ő is elmondott ennek az újra tervezésére. 
Igazából a tervezés folyamán talajmintákat vesznek, és a talajminták alapján megvannak azok a fajok, 
amelyek ültethetőek. Ugyan ültethető az akác is, meg az erdei fenyő is, de az akác pontosan az 
agresszivitása miatt, miután ezek foltszerű erdők, pontosan a terjeszkedése az, ami veszélyes lehet a 
környező szántóföldekre, mert olyan erdőrészletünk is van, ami mellett szántók húzódnak. Az őshonos 
fajok, én is puskázok, mert a szakértő jelenleg nincs itt. Be lett jelenleg tervezve a kocsányos tölgy, a 
cser, a mezei juhar, a mezei szil, a fehér nyár, szürke nyár, illetve még az erdei fenyőnek egy, tehát a 
maradványa is benne van bizonyos elegyfajként, de nem önálló erdőként. Tehát tulajdonképpen a döntés 
itt arról szól, hogy csak a földgázvezeték által érintett területen, ahol megvan az engedély az őshonos 
fajokra, illetve a fásítással érintett területen, amit a Samsung miatt különleges gazdasági területté 
nyilvánítottak, és ott nem lehet erdőt létrehozni ennek következtében, hanem fásítani lehet. A fásításnak, 
viszont nincsenek olyan szigorú követelményei, mintha erdőt telepítenénk. Ezért van lehetőség arra, 
hogy ott mindenféleképpen az őshonos fajokat válasszuk. És vannak azok az erdőrészletek, amelyeknek 
a módosítását nem engedélyezte az erdészet. Viszont jó példaként mondanám, hogy a fennmaradási 
engedély háznál is, utána megvizsgálja az építési hatóság, hogy a megépített ház alkalmas-e arra, hogy 
ott maradjon, és vagy bontást, vagy fennmaradást engedélyez. Miután ezek a fajok őshonosak ezen a 
területen és a talajvizsgálat alapján abszolút idevalók, ha az engedélyezett erdészeti terv ellenére mégis 
őshonos fákat telepítünk, akkor arra fennmaradási engedélyt kell, hogy adjanak. Ez a rövid vélemény. 

Lenkei György: Hlavács képviselőasszonynak is részben az előbbi elhangzottakkal is. Nem folytatom a 
mondatot, hanem azzal folytatom, hogy akác, ahogy hallottuk, átmászik a szomszéd területre. Azt 
hiszem, egyedül én vagyok az asztal körül az, aki ténylegesen gazdálkodom, földjeim vannak, művelem. 
Tehát ha rendszeresen művelem a földet, akkor, ha erdő van mellette, akkor se tud átjönni, mert 
akármilyen pici, az első szántásnál kifordul. Amennyiben ilyen van, aki a földalapú támogatásban részt 
vesz, az tudja, hogy a kamara rendszeresen ellenőrzi légifelvételek alapján a területet. Volt olyan gazda 
itt Gödön - miután van rálátásom, talán több, többeknél itt, mint akik az asztal körül ülnek - van, aki 
gazda, nem kapta meg a földalapú támogatását. Fölfüggesztették, azért, mert két méterrel beljebb ment 
a szántással, és az erdő azt a két métert elfoglalta. Tehát szó sincs arról, hogy itt, ha tervezünk, 
megengedünk egy akác ültetvényt, akkor az majd rátámad a szántóföldjeinkre. Én azt mondom, hogy a 
lényegről is beszéljünk! A második pontnál az van, hogy az erdészeti hatóság által elfogadott erdészeti 
természetről beszélünk. Ki a szakértő, ha nem az erdészeti hatóság? 

Vajda Viktória: Azt szeretném megkérdezni, hogy tulajdonképpen most mi szól az akácos és a fenyves 
mellett azon kívül, hogy szeretjük a mézet a fenyőfát meg a karácsonyfákat. Tulajdonképpen most azért 
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ragaszkodunk ehhez, mert egy korábbi évben ez lett elfogadva, és ne változtassunk semmin, ami régi, 
jól bevált és már megy iksz ideje. Vagy van egyéb érv is emellett? Ezt is, az első terv változatot is 
szakember készítette, nem hasára ütött bárki is és azt mondta, hogy legyen akác helyett, nem tudom, 
szilfa. 

Balogh Csaba: Illetve itt még kiemelném, hogyha szabad: Az egyes tervváltozatnál is ott van az, hogy 
ha elfogadja ezt a Képviselő-testület, akkor nyilván végig kell menni egy újabb hatósági engedélyezési 
eljáráson. Nem fogják elutasítani, mert a talajnak teljesen megfelelőek ezek az őshonos fák, 
nyilvánvalóan. Tehát, hogy azt is elfogadná az erdészet. És akkor, hogyha mind a kettő lehetőség? Akkor 
tényleg Vajda Viktória kérdését tudom csak megerősíteni, én is hangoztatni, hogy akkor mondjunk 
érveket, hogy miért jobb az akác és a fenyő, mint hogy őshonos fákat tudjunk telepíteni! És úgy, hogy 
egyébként arányaiban ez még mindig egy viszonylag kevés részét teszi ki annak az erdőmennyiségnek. 

Hlavács Judit: Pályázati pénzből készülő erdőtelepítés. Bár az őshonos fák telepítése, elvileg drágább, 
mint mondjuk az akácé vagy a fenyőé. A pályázati pénzből mind a kettő belefér. Amennyiben akácot 
telepítünk, az olcsóbb lesz, de vissza kell adni a maradék pénzt. Miért ne telepítsünk egy értékesebb 
erdőt, ha így is, úgy is, ugyanannyiba kerül nekünk? Vagyis így is, úgy is nem kerül pénzünkbe. Az a 
különbség, hogyha olcsóbban csináljuk, akkor vissza kell adnunk a fennmaradó összeget. De hát 
tényleg, nem értem, hogy miért? Csatlakoznék Vajda Viktóriához. Miért ragaszkodunk a fenyőhöz meg 
az akáchoz? 

Balogh Csaba: Terminológiailag itt kijavítottak, hogy nem pályázatról van szó, hanem állami célzott 
támogatásról. Én is rosszul fogalmaztam meg. 

Szilágyi László: Én nem gazdálkodok, de úgy tudom, ez egy homokos terület például. Homokos 
területen azért sokkal nehezebb bármit termeszteni. Ott most is akácos volt a környéken pontosabban. 
Az én tapasztalatom szerint akkor egy akácos az tud gyakorlatilag kinőni és vízigénye kevesebb. Az 
akác gyorsabban megnő, gyorsabban le lehet termelni, gyorsabban tüzelőnek akár el lehet adni, vagy fel 
lehet használni. Miközben nő, virágzik és azt méz formájában például lehet hasznosítani. Én csak azért 
tudom a kettes határozatot, mert oda legalább le van írva, hogy fenyő meg akácos. Az egyiknél még az 
sincsen odaírva az egyes vonatkozásában, csakhogy őshonos. Az őshonos az lehet fenyő is, akác is, mert 
mondom, most már több száz éve gyakorlatilag az akác is van, például Gödön. És megint csak azt tudom 
még hozzátenni, hogy ha már itt tartunk, hogy ennél sincsen odaírva egyébként, hogy az egyik változat 
az 120 millió Ft-ba fog kerülni, a másik meg 125 millió Ft-ba. 

Markó József: Nem tudom, van-e itt helye az iróniának, de megpróbálom, hátha értő fülekre talál. Tehát 
ha visszaemlékeztek, hogy tavaly, amikor a Pilisi Parkerdő letermelte a 24 vagy 25 hektár rossz 
minőségű, elöregedett vacak fenyőt, akkor milyen módon védték sokan, jogosan egyébként. Most pedig 
azt hallom, hogy miért ragaszkodunk mi a fenyőhöz? Szeretjük Gödön a fenyőt. Ez volt az irónia rész. 
A másik pedig, hogy az elszórtan levő fenyőket, főleg a 2-es túloldalán, valóban karácsony táján a fölső 
1,5-2 méter eltűnik a fákról, tehát ezt elhordták. A fát ki is végzi egyúttal. Tehát ez a veszély fenyegeti 
majd a leendő erdőt is, hogy esetleg megdézsmálják, egyesek. Amúgy az akác mellett én is kitartok a 
fenyő mellett nem annyira. De az akác mellett igen, egy adott területen, mert a méhészeknek nagyon jó. 
Ez gazdasági haszonnal jár, a méhekre nagy szükség van. Állítólag a világnak vége van, ha az utolsó 
méh elpusztul. Ezt lehet olvasni ugye különböző helyeken. Annyira fontos a méh az ökológiai láncban. 
Úgyhogy némi akácot mindenképpen szeretnék. 

Balogh Csaba: Juli, erősíts meg, vagy cáfolj meg, hogyha tévedek, de hogy viszonylag nagy területen 
akác lesz ültetve, majdhogy nem az érintett, tehát, hogy a különleges gazdasági területtől különböző 
területeken, ami benne volt az állami céltámogatásban. Azok továbbra is akkor akáccal és fenyővel 
lesznek igazából ültetve. Most arról beszélünk, hogy egy terület, ami beleesett ebbe a kategóriába, annak 
a faállományán változtathatunk. Illetve a gázvezetékesen. Igaz? 
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Jakab Júlia: Nem, nem sajnos nem ez a helyzet. A két változat között pont ez a különbség, hogy ha az 
első változat, akkor nincs akác meg fenyő. Ha a második változat, akkor meg van akác és fenyő. Az 
arányai az a második változatnál körülbelül 13 hektárnyi őshonos és 17 hektárnyi akác és fenyő. Tehát 
ez a kettő változat között a különbség. Ha az első változat van, akkor nincs akác meg fenyő. 

Balogh Csaba: Egyáltalán akkor. 

Markó József: A másodiknál meg az is van. 

Andrejka Zombor: Ha végül is a szakemberek ajánlását nem akarjuk elfogadni, akkor ugye két lehetőség 
van. Dilettáns módon elkezdünk ilyen érzelmi alapon puffogtatni különböző ötleteket. Vagy pedig, ha 
már megint analógiát keresünk, akkor kérdezzük meg a lakosságot, hogy milyen fás társulásokat 
szeretnének? A Lenkei úrnak nem akartam válaszolni egyébként. Bár igaz, hogy én agrármérnök 
vagyok, de egy más ágazatban tevékenykedem. Az erdészeti ágazattal különösebben nem vagyok 
tisztában, csak ilyen alap, felszínes műveltségem van. Én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy a 
szakemberek az akácot nem javasolják egyébként. A politikai vonzata pedig az, hogy a földalapú 
támogatásokhoz ez egy hosszú téma is lehetne. Nagyon sokszor nem olyanok gazdálkodnak, vagy 
kapják meg a földalapú támogatást, akik valóban gazdálkodnak. És hogyha itt a jogi garanciákat akarjuk 
nézni. Egy szántó besorolású területnél is nagyon könnyen át lehet minősíteni, ha éppen olyan a 
gazdasági és politikai környezet. Én azt gondolom, hogy persze jó volt alapvetően, hogyha tiszta lelkű 
és lovagkorban élünk. De sajnos ez nem így van. Én mindenképpen azt javasolnám, hogy a szakemberek 
véleményét hallgassuk meg, vagy ha nem ezt tesszük, akkor legalább ne próbáljunk mi olyan témában 
nagyon okosnak lenni, amiben csak felszínes ismereteink vannak. Ha nem, akkor viszont kérdezzük 
meg a lakosságot, hogy ők milyen fákat szeretnének. Visszatérve az előző témához. 

Hlavács Judit: Elnézést, hogy ennyiszer szólok hozzá. Csak egy utolsó érv az egészben. Azt gondolom, 
hogy mi egy önkormányzat vagyunk és nem egy erdőgazdaság. A mi szempontunk nem feltétlenül az 
kell legyen, hogy milyen hamar lehet termelni majd azt az erdőt tűzifának, vagy bármi egyébnek. 
Amennyiben egy vegyes erdőt ültetünk, az sokkal inkább egy parkerdőként, hogy mondjam, egy olyan 
területként tud funkcionálni, aminek nincs közvetlen gazdasági haszna. Az a vegyes erdő, amiről a Juli 
beszél, azt lehet, hogy nem lehet letermelni. 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy maradjanak csöndben, és figyeljenek! 

Hlavács Judit: Ebben olyan erdőfoltok lesznek, amibe érdemes elmenni sétálni még egy akácerdőbe. Az 
az erdő tényleg csak arra való, hogy az gyorsan megnő, aztán kivágjuk és lesz belőle tüzifa. Esetleg, ha 
nagyon jó minőségű, akkor lehet belőle akár épületbe, vagy ilyesmi. Azt gondolom, hogy ez is egy 
szempont lehet, de mi nem egy erdőgazdaság vagyunk. Tehát ne azt a szempontot vegyük figyelembe, 
hogy mi az, ami gyorsan nő és hamar ki lehet vágni majd újra! 

dr. Szinay József: Polgármester úr, Tisztelt Képviselő-testület. Én nem az akác kontra őshonosba 
szeretnék állást foglalni, hanem én csak szeretném ismertetni azt a folyamatot, ami idáig vezetett. 2018 
decemberében született arról kormánydöntés, hogy ezt az 504 millió Ft-ot, az ismert felhasználással 
megkapta az önkormányzat. Akkor felmerült már a telepítésnek dátumaként a 2019 tavasz, mert ugye 
ezeket a tevékenységeket abban a vegetációs, két vegetációs időszakban lehet megvalósítani. Tavasszal, 
illetve késő ősszel. Tehát már akkor a 2019 tavasz is felmerült, aztán a 2019 ősz is felmerült, aztán a 
2020 tavasz. Aztán a 2020 ősz, ahol most tartunk. Ez már vélhetően nem fog megvalósulni. Utolsó 
lehetősége az önkormányzatnak azzal, hogy ez a telepítés megtörténjen, az 2021 tavasz. Mert ugye 2021 
június 30-ával el kell számolnunk ezzel a pénzzel. Illetve ennek a pénznek a felhasználásával. Tehát 
utolsó órákat éljük ebben a kérdésben. 

dr. Pintér György: Én időről-időre megkérdeztem, hogy mi van ezzel a projekttel, mert számomra 
érthetetlenül elfeküdt a történet. A másik rész viszont, ami szerintem még érdekesebb, hogy 
képviselőként fogalmam sincs, hogy miről beszélünk. Én kaptam egy, itt a sharepointban van egy 
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határozati javaslat 1, határozati javaslat 2.  Mind a kettő kijuttat egy tervváltozatra, amit nem látok. Mert 
nincs az anyaghoz csatolva. 

Balogh Csaba: Az az előterjesztés szövegében van. 

dr. Pintér György: A költségek nincsenek bent. Bocsánat, a terv változat, az terv változat. És a költség 
az pedig költség. Itt hivatkozva volt költségre, hivatkozva volt tervváltozatra. Én egyiket sem látom. 
Költségtervet se. Azt gondolom, hogy nehéz érdemi állásfoglalást kialakítani. 

Jakab Júlia: Elnézést, a költség azért nem került bele, mert ez egy közbeszerzés. Tehát igazából nem 
tudjuk, hogy mennyi lesz a költség. Annyit tudunk, hogy 50 millió feletti a közbeszerzés, tehát nemzeti 
közbeszerzést kell kiírni, aminek a lefolytatása tudtommal fél év. Tehát való igaz, amit a Jegyző úr 
mondott, hogy erről nagyon hamar dönteni kellene, mert legkésőbb márciusban ültetni kellene ezeket a 
fákat. Utána jön a jó idő, és onnantól kezdve sokkal kevésbé maradnak meg. 

dr. Pintér György: Milyen alapon hivatkozunk költségre, ha nem látjuk? A vitának ez a része így kicsit 
értelmezhetetlen. 

Balogh Csaba: Pintér úrnak igazából itt az a kifogása, hogy nem látja a költségeket, amivel járni fog. 
Igazából a közbeszerzés végén majd a megrendelés... 

dr. Pintér György: Itt hivatkozás van anyagokra, amit nem látunk.  

Balogh Csaba: A hivatkozás az a terv. 

dr. Pintér György: Két tervváltozat van. 

Balogh Csaba: Nézze meg az előterjesztésnél egy kicsit feljebb, a két bekezdés egyes terv változat, 
kettes terv változat. Erre hivatkozik a határozat. 

dr. Pintér György: Igen, azt én értem.  

Balogh Csaba: Tehát részleteket szeretett volna látni igazából a terv változatról? 

dr. Pintér György: Feltehetőleg felsorolásra kerültek volna fafajták, egyebek, és nem itt keresgélnénk 
menet közben, vita során. 

Jakab Júlia: Azért nem került csatolásra, mert ez egy 70-80 oldalas anyag, amit csak mamut e-maillel 
sikerült átküldeni a tervezőtől hozzám. Tehát ezért nem volt lehetőség erre. A költség pedig annyit tudok 
csak mondani, hogy az eddigi céltámogatás. A céltámogatás egész összegéből kb. 163 millió Ft. maradt. 
Ennél többet az önkormányzat erre nem tud elkölteni. És valóban, ezt talán Pintér úr is tudja, hogy ha 
nem költjük el, akkor az visszafizetésre kerül. Tehát ebbe a 163 millió Ft-ba még az ötéves fenntartást 
is bele kellene szorítani. 

Markó József: Utólag kérnék egy pontosítást. Előbb elmondtad, hogy az egyesben mi van? És a 
kettesben pedig vegyesen szerepel, akkor akác, fenyő és egyéb fák is. Két részből áll a kettes döntés. Az 
első része azt mondja, hogy a kiírásban szereplő tervváltozatban, amelyben minden olyan 
erdőrészekben, ahol erőtelepítést lehet végezni. Az erdőhatóság által elfogadott változatot hajtja végre, 
amelyben döntően akác- és fenyőtelepítése szerepelnek. Ami erdősítésre alkalmas. Előbb elhangzott 
kettő szám, hogy ennyi hektár ebből, ennyi hektár abból. Mi volt az a két szám? Azt most egyszer 
kérdezném. Tehát, hogy mennyi őshonos van ebben az erdőre alapozó területben, illetve mennyi az akác 
és a fenyő. 17 meg 13 ilyen hektárokat hallottam. 

Jakab Júlia: 17 hektár ami erdősíthető és 13 hektár, ami nem. 

Markó József: Ami erdősíthető abban döntően akác. 
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Jakab Júlia: Igen. Csak elegy fajokként vannak vadkörte és egyéb fajok. Tehát ez a 85 %-a legalább 
akác és fenyőerdő, mert a többi az csak úgymond elegy faj. 

Markó József: A másik fele, ami gyakorlatilag teljesen őshonos. 

Jakab Júlia: Igen az a 13 hektár. 

Markó József: 13 hektár őshonos van, plusz az elegy benne, mondjuk 2-3 hektárnyi a 17-ből. 

Jakab Júlia: Hát körülbelül igen, nagyságrendileg. 

Markó József: Akkor fele-fele gyakorlatilag. 

Balogh Csaba: Van-e további kérdés? Pénzügyileg akkor tisztázott, hogy igazából az állami célzott 
támogatás keretén belül lesz az összeg, tehát hogy az önkormányzatnak nem kerül ez plusz pénzébe. 
Amit nem használunk ki, azt vissza kell majd utalni. 

Markó József: Hogy állami keret, amit kihasználunk, amit nem használunk. Én nem tudom, mennyi a 
maradék állami keret, mennyi lenne, amit kihasználnánk. Tehát nem, laza az egész. 200 millió, ha van 
talán, ha van nem tudom? 

Balogh Csaba: 163 millió Ft van még. 

Markó József: Annyi van, ugye? És akkor mi se tudjuk elhasználni ebben a megoldásban, hanem vissza 
kell adni. Mennyit kell visszaadni? El fog fogyni egy fillérig, mind a két verziónál szerintem. Csak az 
őshonosnál ritkább lesz a beültetés, mert drágább a fa. Mennyivel drágább? 

Balogh Csaba: Nem azért lesz ritkább a beültetés. Azért, mert nem “erdősíthetjük”, hanem “fásíthatjuk”. 

Makó József: Ha a költségkeret szab határt, akkor ugye nem lesz több pénz, és nem tud venni húszezer 
fát, csak tízezret, mert annyi az ára. Tehát látni kéne, hogy mi az akácnak és a másiknak az ára, és mi az 
őshonos, bizonyos fokig fölsorolt fáknak az egyed ára. Biztos, hogy többszöröse lehet. 

Jakab Júlia: Az ár az a mennyiségtől, a megrendelt mennyiségtől is függ, és mi ameddig nem írunk ki, 
mert nem tudjuk, hogy hány hektárra, és ugye a hektáronként darabszámok vannak. Tehát nem mindegy, 
hogy 30 hektárra, vagy 17-re, bármiről beszélünk, mert az árat ez is befolyásolja. Tehát így elég nehéz 
árat mondani előzetesen sajnos. 

Sipos István: Ahogy látom, önök nagyon nem tudnak egyezségre jutni. Csak annyit szeretnék fölvetni, 
hogyha lemegyünk a Duna-partra, nem akácost és nem fenyvest látunk. Azért, mert abban nem lehet 
sétálgatni. Lehet, hogy mézet lehet termelni, de csak ennyit. Nem lehet pihenni. Lehet, hogy más nem 
megy ki Bócsán kívül a másik oldalra. Én szoktam arra sétálni, futni. Sokkal kellemesebb futni és sétálni, 
nem akácosban és fenyvesben. Csak ennyit szeretnék hozzáfűzni. Nem szakmai érveket, hanem emberi 
érveket. Az itt lakóknak az érvei. Ezen kívül az ökológiai lábnyoma is sokkal szebb. A lehullott avar, 
ami lehullik egy fenyvesből, alatta nem fog nőni semmi. Egy tölgyes, kocsányos-tölgyes alatt lesznek 
bokrok, amik között állatok fognak élni. Úgyhogy kérem szépen Markó úr, ne másokat ironizáljon, 
hanem fogja föl azt, hogy mi itt élünk. Nem 20 évig, mint maga, hanem akár negyven-ötven évig is, ha 
személyeskedni szeretnénk. 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen, de ezt szeretném elkerülni. Van-e további kérdés, hozzáfűznivaló a 
témához? Tiszta-e a képviselőknek akkor, hogy az egyes határozati javaslat és a kettes között mi a 
különbség? Akkor kérem szépen, hogy először az egyes határozati javaslatról szavazzanak a képviselők, 
hogy elfogadják-e. 

A Képviselő-testület 4 „igen”, 1 „nem”, 6 „tartózkodás” mellett elutasította az alábbi határozatot. 

Határozati javaslat 
…/2020. (X.26.) Ök. határozat 
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

elfogadja, hogy a póterdősítés közbeszerzési kiírásában az 1. tervváltozat szerepeljen, mely szerint 
minden erdőrészletben őshonos fafajokkal végezze el az önkormányzat az erdősítést, illetve a különleges 
gazdasági zónába eső és erdővel nem, csak fásítással érinthető területek esetében, a fásítás szintén 
őshonos fafajokkal történjen. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. november 30. 

Balogh Csaba: Akkor hát a második határozati javaslatról kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. 

A Képviselő-testület 8 „igen”, 1 „nem” 2 „tartózkodás” mellett az alábbi határozatot hozta. 
 

386/2020. (X. 26.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
elfogadja, hogy a póterdősítés közbeszerzési kiírásában a 2. tervváltozat szerepeljen, mely szerint 
minden olyan erdőrészletben, ahol erdőtelepítést lehet végezni, az erdészeti hatóság által 
elfogadott erdősítési változatot hajtja végre az önkormányzat, amelyben döntően akác és fenyő 
telepítése szerepel. A különleges gazdasági zónába eső és csak fásítással érinthető terület esetében 
azonban a fásítás őshonos fafajokkal történjen. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. november 30. 
 
13) Őszi faültetések 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  
 

Balogh Csaba: Következő napirendi pont következik. Ez is fásításról szól, vagy őszi faültetések téma. 
Erre a Képviselő-testület betervezett már eredetileg 4 millió Ft-os keretösszeget, hogy közterületekre a 
lakosok igényelhessenek faültetést. Fákat és azt ők kiültetik, gondozzák. Viszont most a viharkárok után 
úgy becsülte meg a hivatal, hogy valószínűleg 2 millió Ft-tal nagyobb keret az hasznos lehet, mert 
valószínűleg lesz ekkora lelkesedés és jelentkezés. Ez nekünk még jó is ahhoz, hogy helyre tudjuk 
állítani igazából a zöld károkat. Pénzügyi Bizottság előtt is volt ez a napirend. 

dr. Pintér György: Támogatta a Bizottság az előterjesztést. 

Vajda Viktória: Annyival szeretném kiegészíteni az előterjesztést, illetve az írásos előterjesztésben 
benne van, hogy a szakácskerti károkat tervezzük enyhíteni, legfőképpen ezzel a 2 millió Ft-os plusz 
kiadással. Ez még messze nem a végeredmény. Remélhetőleg annak a kárnak, ami a szakácskert. Van 
valami probléma? 

Balogh Csaba: Csak az, hogy a leírásban van benne a szakácskert említése, és nem a határozatban külön 
ismételve. 

Vajda Viktória: Igen, ezt szeretném kiemelni. Tehát az a lényeg, hogy ezzel megkezdődik az a 
hosszadalmas folyamat, ami remélhetőleg a szakácskert újraéledését szolgálja. Ami egy jó, jó sok ideje 
húzódó történet, és sajnos most a vihar kapcsán dőlt el és dőlt ki a szekrényből a történet. 

Markó József: Ugye, az évek óta szokásos eljárás, és ez rendben is van. Amire én szeretném fölhívni a 
figyelmet, hogy nagyon nagy arányban, relatívan persze nem olyan nagyon nagy, de elég magas 
százalékban pusztulnak ki a frissen ültetett fák. Sok helyen látom, tudok mutatni példákat, fényképeket, 
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ahol egy tízes fasorból mondjuk négy-öt is ki van száradva. Nem csak a honvédsoron, máshol is. Tehát 
erre valami nagyobb odafigyelés, vagy a gondozásban, vagy reklamálni a fát szállító cégnél, hogy nem 
erednek meg a fák. Valami hiba van a kréta körül. Azt nem is mondom Júlia, hogy a buszfordulóban 
lévő egy darab fát, több év alatt nem sikerült elérnem önnél, hogy pótolja. Egy darab hiányzik a fasorból. 
Emlékszik rá ugye? 

Jakab Júlia: Igen. 

Markó József: Nem személyeskedés, csak ilyen szakmai. 

Balogh Csaba: De eltért a témától Markó úr. 

Markó József: Igen, a fákról beszélünk. Nagyobb odafigyelés, mert kipusztulnak a frissen ültetett fák. 
Ez a lényeg. 

Hlavács Judit: Csak annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy remélem, mert benne van az 
előterjesztésben a szakácskert. Remélem, hogy erre bármi komolyabb terv készül és akár meg is 
ismerhetjük. Nem csak faültetés volt, szerepelt itt a cserje is. Nagyon nagy károkat szenvedett ez a 
terület. Örülök, hogyha ezzel foglalkozik a főkertész. Esetleg, nyilván idővel kerül erre a sor, de majd, 
ha a kárelhárítás megtörtént, a Nemeskéri Parkerdőben akkor elképzelhető, hogy ott is szükség lesz 
ilyesmire. Illetve egyáltalán a város területén is. Értem én, hogy egyébként teljesen jogosan, mostanáig 
nem jutott erre energia. De más területeken, persze lényegesen kisebb kár történt a zöld felületekben, de 
nagyon nehéz lemérni, hogy hol kell bármiféle rehabilitáció. És ezt most csak így zárójelben, de majd, 
amikor tervezzük a jövő évi költségvetést, akkor azt gondolom, hogy erre a sorra lényegesen magasabb 
összeget kell majd szánnunk. 

Vajda Viktória: Erre szeretnék csak egy folyamatban talán válaszolni, hogy már a vihar utáni napokban 
is, illetve úgy tudom azóta is a főkertész foglalkozik a szakácskert kérdésével. Készül a terv és akkor 
evvel tudunk úgy foglalkozni a jövőben. 

dr. Pintér György: Én nem véletlenül kérdeztem vissza. Tehát ha a többlet 2 millió Ft a szakácskertre 
kell, akkor nevesítsük, hogy ez a szakácskertre kell. Mert itt úgy hangzott, hogy megnőtt a lakossági 
faültetési kedv remélhetőleg, és ahhoz kell a többletigény. A kettő nem ugyanaz. Tehát azt gondolom, 
megszavazom, ha kell, hármat szavazok, meg gond nélkül. Négyet a Szakácskerttel, de akkor lássuk, 
hogy ez arra megy. Tudjuk, hogy mi mire megy, és akkor legyen a történet egyértelmű. Ebből a 
határozati javaslatból nem derül ki, hogy ez a szakácskertre kell, ez a többletforrás. 

Lenkei György: Két dolog. Egyrészt a jelenlegi állományunkra is jobban oda kellene figyelni. Konkrétan 
a Zrínyi utcában még a mi időnkben telepítettünk egy fasort. Abból egy kiszáradt, egy néhányat meg az 
autók kilöktek. Úgyhogy elsősorban azokat a fákat kellene ebben pótolni. Illetve javaslom továbbiakban, 
hogy ugyanilyen fasorral folytassuk a Zrínyi utcát egészen a sarokig. Tehát a játszótér külső sarkáig. 
Tehát ne valamiféle, azon kívül, hogy természetesen a lakosságnak gondolom, ingyen facsemetéket 
osztunk, vagy aki igényli, az kap belőle. Szervezetten is, konkrétan ezt a fasort folytassuk továbbra is. 
Ezt az előző időben, aki telepítette a kertész, nagyon precízen megcsinálta. Minden egyes fához külön 
műanyag cső van elhelyezve, ami levezeti az öntözővizet, egész a gyökeréig. Kikarózta rendesen. Hát 
sajnos vannak olyan autósok, akik ezt nem veszik figyelembe. 

Jakab Júlia: Reagálni szeretnék erre a Zrínyi utcai fasorra. Idén tavasszal került telepítésre, és valóban 
nagyon szép fák kerültek ebbe a fasorba. Utána másfél hónapra rá az egész tulajdonjoga átkerült a Pest 
Megyei Önkormányzathoz. Tehát a kezelés is és a tulajdonjog is már sajnos a Pest Megyei 
Önkormányzaté. Én akkor, amikor a tárgyalások voltak, jeleztem, hogy ennek a fasornak az ápolása 
szükséges. Ha kell, árajánlatokat szerzünk be a részükre, ennek a végrehajtására. De erre sajnos nem 
volt akkor igény. A főkertész asszony most szabadságon van, nincs itt. De az ő nevében is nyugodtan 
mondhatom, hogy igen, van tervbe további fasoroknak vagy egységes faállománynak a telepítése. És ha 
még annyit hozzászólhatok, hogy igazából azért nem lett nevesítve, hogy 2 millió Ft a szakácskert és 4 
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millió Ft a lakosság, merthogy ezek csak becslések. Addig, ameddig igénylés nem látta tisztán. Egy 
héttel ezelőtt már az előterjesztést le kellett adni. Ameddig a főkertész nem látta tisztán, hogy mennyi 
az igény, addig nem tudja nevesíteni, mert lehet, hogy 4,5 millió Ft kell a lakosságnak, és akkor csak 
1,5 millió Ft marad a szakácskertre, és az is lehet, hogy 3 millió Ft kell csak, és akkor 3 millió Ft marad 
más területekre. Tehát ezért féltő ezt nevesíteni. 

Szilágyi László: Nekem is csak az az észrevételem van egyébként. Az egyik, hogy az előterjesztés 
szövege a szakácskertet említi, de a határozatban nem a szakácskertről van már szó. Hanem a lakossági, 
faültetési akcióra vonatkozik, hogy annak a keretét kell megemelnünk 4 millió Ft-ról, plusz 2 millió Ft-
tal. Illetve, hogy a többiekhez is csatlakoznék. 

Balogh Csaba: De akkor most választ kapott erre a kérdésre? 

Szilágyi László: Már választ kaptam, igen. Én igen. Befejezem akkor. Én azt látom, hogy a határozatban 
nincsen továbbra sem benne, de mégis a szakácskertre szeretnénk ezt a plusz 2 millió Ft-ot felhasználni. 
Tehát majd az lesz a kérésem, hogy majd pontosítsuk ezt a határozatot. Ezt a 2 millió Ft-ot, mert én is 
azt mondom, hogy ez így értelmezhetetlen, a plusz 2 millió Ft. A másik, hogy majd a jövőben el kellene 
gondolkozni azon, tényleg a fáknak a karbantartásán, mint ahogy az előbb is beszéltünk arról. A póterdő 
tekintetében, ezeknek a karbantartása. Gondolom a Lenkei úr is arra fog kitérni, hogy az a pár darab fa 
lehet, hogy átkerült Pest megyéhez, de nem hiszem, hogy egy lajtos kocsi ne tudott volna pluszban arra 
befordulni. Szerintem ez nem egy olyan költség, amiből szerintem Gödnek kára származott volna. 
Bízzunk, egyszer visszakerül hozzánk a Samsung fástul, mindenestül, és akkor a fákat is visszakapjuk. 

Balogh Csaba: Én most egy technikai szünetet fogok elrendelni azért, mert a hang az több képviselőtől 
is nagyon recsegős, hogy azt helyreállítsák. Az alatt akkor kérem a képviselőket, hogy fogalmazzák meg 
azt, hogy milyen módosító javaslatuk van, hogy érdemben tudjunk a szünet után tárgyalni. 

Szünet 18,34-18,48-ig  

Balogh Csaba: Kérem szépen a képviselőket, hogy foglaljanak helyet. Jegyzőkönyvvezetők 
folytathatjuk? Folytatjuk a testületi ülést. 

Szilágyi úrra majd még várunk. De addig is megadnám a szót - hogyha megengedi Lenkei úr, akkor 
először is egy fontos információ miatt - Jakab Julinak. 

Jakab Júlia: Itt a szünetben már próbáltam a képviselőket tájékoztatni arról, hogy az előterjesztést ezzel 
kapcsolatosan már korábban le kellett adni, amikor még nem jöttek be az igények. Nem zárult le a 
faigénylés ebben az évben. Akkor még nem tudtuk, hogy nem, hogy 4MFt, de körülbelül 1,5MFt-ot éri 
el az az igény, amit leadtak a lakosok. Volt olyan persze, amit azért kellett visszautasítani, mert a 
főkertész megvizsgálta, és egyszerűen nincs hely a biztonságos közlekedés biztosítása miatt. Nem lehet, 
de ez egy 4-5 eset volt csak. A tény az, hogy sokkal kevesebb igénylés jött be idén, mint az előző 
években, tehát gyakorlatilag a 4MFt még a szakácskerttel együtt is elég kell, hogy legyen. 

Balogh Csaba: Úgy, hogy ha megengedik a képviselők, akkor én ezzel vissza is vonnám az előterjesztést, 
mert akkor ugye tárgyafogyottá vált. 4 millió Ft-ba bele fog férni, fölösleges bővíteni a keretet. El tudják 
fogadni a képviselők, vagy adjam meg a szót? 

Lenkei György: Mindenképp kérem, hogy elmondhassam a véleményemet. Jó, hogy eltelt egy tíz perc 
közben. Egyszerűen a hivatalnak, vagy akár személy szerint a hivatalban dolgozóknak a hozzáállása, a 
múltkor Aljegyző úr rázta így le magáról a bócsai ügyet. Most meg azt hallottuk, hogy ez megyei terület, 
hogy a megyéhez tartozik. Megyéhez tartozik, de könyörgöm, ez Gödé! Ez a fasor Gödé. Ha mi 
öntözzük, nem fog odajönni a megyétől senki elzavarni az öntözőkocsit. Ha tovább telepítjük a fákat a 
megye területére, ami nem igaz, mert a mi területünkre. Nem fog idejönni a megyétől, senki kihúzkodni 
a fákat. Tehát ezt a magatartásformát messzemenőleg visszautasítom, hogy Gödön lévő dolgot, amit 
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nekünk lenne kutyakötelességünk megcsinálni, mert a lakosság ezeket a fákat nézi, és nem a megye nézi 
a fákat. Igenis csináljuk meg. 

Vajda Viktória: Én a módosítót szerettem volna. 

Szilágyi László visszaérkezett az Ülésterembe. 

Vajda Viktória: A 2 millió Ft nevesítése kapcsán, de akkor ez maximum, hogyha abból a keretből tudjuk 
megoldani, akkor nem kell nevesíteni, csak legyen megoldva. 

Jakab Júlia: Lenkei úrnak szeretnék csak válaszolni, még mielőtt ilyen lerázós önkormányzati 
alkalmazottnak tűnnék. Nem azért nem gondoztuk utána, mert lusták vagyunk. Hanem azért, mert ha 
nem az önkormányzat tulajdonában van a terület, akkor nem rendelhetjük meg a TESZ-től. Mi, ha 
megrendelünk valamit, annak pénzügyi vonzata, következménye van. Ahogy a viharkár elhárítása után 
nem mehettünk be az ingatlanokra. Az ott történt károkat kifizetni, és vállalkozókat beküldeni oda, hogy 
csinálják meg. Ugyanez, mivel azok a területek konkrétan a tulajdoni lapon is átkerültek a Pest megyei 
önkormányzat tulajdonába, tehát nem csak kezelésében, hanem tulajdonában is. Itt jogi kérdésről van 
szó. Egyszerűen nem lehet pénzügyi vonatkozású megrendelést rátenni. Csak ennyiről van szó, és nem 
arról, hogy le akarjuk rázni a feladatot. 

Balogh Csaba: Természetesen ezt a kormánynál, Pest megyénél lehet jelezni, hogyha ilyen fórumokat 
szeretne Lenkei úr támogatni. Tehát lehet lobbizni, sajnos itt meg van kötve a kezünk. 

Hlavács Judit: Igen, én azt szeretném mondani, most örülök, hogy a Juli mondta előttem, mert nem 
nekem kell. Ugyanez vonatkozik egyébként a tovább telepítésre. Sőt, tehát mi nem ültethetünk fát más 
tulajdonára, mint ahogy nekünk bárki közterületen szeretne a gödi lakosok közül valamit tenni, ahhoz 
az önkormányzattól engedélyt kell kérnie. Ugyanígy, ha mi a megye területén szeretnénk fákat ültetni, 
ahhoz engedélyt kell kérnünk a megyétől. Én nagyon örülnék, ha meg tudnánk oldani bármilyen módon 
és akkor kérem ebben a gondolkodást, hogy mégiscsak gondozhassuk azt a fasort, mert egyszerűen 
abszurd lenne. Nyilvánvalóan nem fogja a megye gondozni. Jó lenne, de én azért nem látok erre 
különösebben nagy esélyt. Tehát, hogy jó lenne, ha erre kitalálnánk valamiféle jogi megoldást is. 
Igazából meg arról van szó, hogy egy abszurd helyzetbe kerültünk ezzel, hogy elvették a gödi utcát 
Gödtől. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon örülök, hogy most már a legtöbb képviselő tisztában van 
azzal, hogy ezzel szemben föl kell lépni. Akkor szeretném fölhívni a figyelmét mindenkinek arra, hogy 
november vagy október 30-án lesz közmeghallgatás. Pest megyei közgyűlés. Tehát közmeghallgatás, 
sajnos természetesen olyan időpontban, ami viszonylag kevés köznek jó. De október 30-án 10 órától el 
lehet menni és fölvetni a kéréseinket, kérdéseinket Pest megye közgyűlésének. Úgyhogy én bíztatok 
mindenkit arra, hogy menjünk és keresünk együtt megoldásokat. Azon kívül szeretném kérni tényleg a 
Fideszes képviselő társaimat, akik Gödöt képviselik, és egy pártban ülnek Pest megyének a közgyűlési 
többségével, hogy ilyen helyzetekben valahogy próbáljanak városunk érdekében eljárni, lobbizni. Akár 
a pénzért, akár a területért, akár a fasorért, akár azért a lehetőségért, hogy mi ott tegyünk valamit a saját 
városunk érdekében. 

dr. Pintér György: Erre most nem reagálok, majd később azért talán. Lesz idő, vagy lehetőség 
beszélgetni erről. Én annyit szeretném csak mondani, hogy nem a szöveges előterjesztést kell 
megszavazzuk és végrehajtsuk, hanem a határozatot. Tehát azt gondolom, hogy a határozatoknak kell 
pontosaknak lenni. Ha valamibe beleértjük a szakácskertet, akkor nyomjuk bele. Tudom, hogy túl 
vagyunk rajta, de most már nem az első és most érzem, hogy nem az utolsó a mai nap. 

Balogh Csaba: Atilla, te kértél szót? És fontos, hogyha vissza akarom hívni az előterjesztést. Tehát, hogy 
visszavonom az előterjesztést, mert nem lesz rá szükség. 

dr. Nagy Atilla: Említve voltam, de különben nem annyira fontos. 
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Balogh Csaba: Igazad van, bocsánat. Akkor megadom a szót. 

dr. Nagy Atilla: Igazából csak annyit szeretnék mondani, hogy mi sem rázzuk le a feladatot. Csak az 
illetékességi szabályokat próbáljuk betartani. Ezért nem jár el a Közterület-felügyelet. Nem járhat el már 
élesben, tehát bírságolni ezen a területen. Kénytelen vagyok még egyszer elmondani, és ezért kérjük, 
kapacitáljuk a rendőrséget, hogy tegye meg. Mert őneki viszont az illetékességi területe. Tehát a 
jelenben tetszik, nem tetszik, sajnos így van. Ugyanolyan hazaárulónak is mondhatnak engem. De 
ugyanolyan lenne, ha kiküldeném élesben bírságolni abba a térségben a közterületesek, mintha mondjuk 
Dunakeszire vagy Fótra, vagy Vácra járkálnék. Ez van, szörnyű. Mert el van csatolva, ez vele jár. Most 
itt a szép térkép, nézhetjük. Igen, most ezt elszenvedtük, de majd akkor azzal küzdünk, hogy akkor meg 
visszacsináljuk. Na most ez van. Tehát ha eljárnak a kollégák élesben, élesben tépik a csekket és 
bírságolnak. Úgy, hogy sípszó, ad az ügyészség, meg a rendőrség olyat, hogy arról koldulunk. 

Balogh Csaba: Lenkei úr, hogyha ebben további kérdése, hozzáfűznivalója lesz, kérem, akkor majd a 
testületi ülés... Lenkei úr, ez annyira nem tartozik a témához, hogy nem tudok emiatt szót adni. 

Lenkei György: Polgármester úr, azt mondtam, hogy nem reagálok. 

Balogh Csaba: Akkor a következő napirendi pontra szeretnék térni. 

Lenkei György: A főkertész vegye föl a kapcsolatot! Jelezze Pest megyének, hogy a városnak ez a 
szándéka, hogy ezt folytatja! Illetve jelezze azt, hogy a fákat locsolni fogjuk! Ami pedig úgy néz ki, 
hogy a TESZ úgy is kap egy generális összeget locsolásra, azt mondjuk neki, hogy ugyan menj át Pest 
megyébe és locsold át azokat a fákat. 

Balogh Csaba: Ezt kérem, hogy a hivatallal külön egyeztesse! A következő napirendi pontra szeretnék 
áttérni. Ez nem egy annyira egyszerű kérdés, hogy egy percben választ kapjon. Nagyon sok napirendi 
pont van, örülnék neki, ha a mai napon tudnánk befejezni. 

Balogh Csaba: Következő napirendi pontunk az a felsőgödi úszómű létesítése és a felsőgödi csónakház 
szerződés hosszabbítása. Előterjeszti Szilágyi László. 
 
Balogh Csaba polgármester az Őszi faültetésekről szóló napirendi pontot tárgyalás közben visszavonta. 
 
14) Felsőgödi úszómű létesítése és a Felsőgödi Csónakház-szerződés hosszabbítása 

Előterjesztő: Szilágyi László képviselő 

Szilágyi László: A Felsőgödi úszómű tekintetében most már jó párszor a Képviselő-testület elé került, 
illetve a Pénzügyi Bizottságon is járt az anyag. Sőt, ami miatt mások felhozzák, volt Városfejlesztési 
Bizottságon is járt az előterjesztéses anyag. Mindig nagyon sok módosítás került hozzá. A legutolsó 
kérések kerültek beépítésre, illetve javításra az előterjesztésben. És ez, mint kiegészítés, csatolásra fel 
is került a honlapon. Úgyhogy kérem a képviselőket, hogy így hozzák meg a döntésüket. 

Balogh Csaba: Van-e kérdés hozzáfűznivaló? 

Lőrincz László: Nekem annyi hozzáfűzésem lenne a dologhoz, hogy hosszú-hosszú ideje lovagolunk 
ezen a témán. Lehet, hogy már az elején kellett volna bedobni ezt, és nem így most a félúton, hogy talán 
egy önkormányzati létesítményről van szó. Most itt nem akarok, nem tudom, hogy a beszerzési 
szabályzatunk, illetve egyéb dolog, hogy a bérbeadásra mennyire vonatkozik, vagy akár erre kiírni egy 
pályázatot. Jegyző úrtól kérdezem. A legjobb ajánlat. A pályázatot úgy megfogalmazni, hogy itt olyan 
közfeladatokat is ellát a bérlő azon kívül, hogy mondjuk csónakokat tárol. Amik mondjuk ott társaság, 
egység, lakosság építő jellegűek, illetve ott a Felsőgödi Duna-part részbe beleillik. Akkor így egyszerűen 
tud a testület is dönteni, hogyha érkezik olyan, a pályázatokat sorba tudja rakni. Az alapján a legjobb 
pályázatot el tudja fogadni. Nekem egy ilyen ötletem lenne evvel kapcsolatban. Nem el akarom húzni a 
döntést, hanem egyszerűen lehet, hogy másnak is lenne ott ötlete, terve, vagy olyan dolog, amit 
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kialakítana. Az lehet, hogy jobban elnyeri a testület rokonszenvét. Akár a mostani, jelenlegi bérlő is bele 
tudja írni a pályázatba azt, hogy mondjuk arra gondolnék, hogy nem egy vagy két év, hanem akár egy 
hosszabb megvalósítási tanulmány is lehetne ez. Mondjuk 3-4, akár 5 évre is fixen bérbe lehetne adni, 
viszont akkor egy folyamatosan megvalósuló projekt is zajlana. 

dr. Szinay József: Valóban itt ez elég régóta húzódik ez a projekt, talán tavasz óta. Ez sokszor megjárta 
még a hajdan volt Városfejlesztési Bizottságot, illetve többször volt valamilyen szinten a Pénzügyi 
Bizottság előtt is. Valóban ez egy másik koncepció. Itt jelenleg gyakorlatilag a koncepció, egy másik 
koncepcióról van szó. Arról van szó, hogy a jelenlegi bérlő találta ki ezt az ügyet, és erre kért a 
Képviselő-testülettől jóváhagyást. Amit te mondasz, az valóban egy teljesen más koncepció. Szintén 
járható út, ha a Képviselő-testület azt mondja. De a jelenleg kidolgozott, illetve megtárgyalt anyag az 
egy másik koncepciónak az eredménye. 

Szilágyi László: A jelenlegi bérlő az már régebb óta bérli egyébként a csónakházat. A csónakház a 
nevében is benne van, hogy csak csónakoknak a tárolására alkalmas. Oda szerintem, véleményem 
szerint, más koncepciót nem is lehet kitalálni, csak csónak tárolását. Maximum azon lehetne vitatkozni, 
hogy valaki ott ötezer vagy ötezer-ötszáz forintért havonta tudja tárolni a csónakokat. A projektnek a 
második eleme az az úszómű vonatkozásában Felsőgödön, aminek pont azért került a csónakház hozzá 
kiegészítésbe. Mint egy biztosíték, hogy az úszómű tekintetében, amikor ott bármilyen, még a látszata 
se legyen annak, hogy valamilyen szabálytalanságra sor kerülhetne. Ennek a biztosítéka lenne a 
csónakháznak a szerződése. Tehát így igazából ez egy két különálló anyag. De mégis, mivel az úszómű 
biztosítására jön be gyakorlatilag a csónakház, ezzel is a jelenlegi bérlő a szándékát szeretné kifejezni, 
hogy ez az úszómű, ez jogszabályoknak megfelelően fog működni. És nem is igazából tudom elképzelni, 
hogy milyen más koncepciót lehet. Mert, hogyha azt mondaná a Képviselő-testület, hogy a szabad 
strandot szeretné meghosszabbítani, vagy bármi. Akkor el tudom képzelni, de ugye ilyen koncepció nem 
született. A pályázat, az megint csak, ahogy Lőrincz úr mondta, az már egy igen megkésett dolog. Most 
már csak maximum a szerződés meghosszabbításában tudunk gondolkodni. Hiszen egy ilyen 
pályázatnak a kiírása és lebonyolítása a jelenlegi szerződés az december 31-én, tudomásom szerint véget 
ér. Tehát nagyon a csónakház tekintetében más lehetőségünk nincsen. Én majd annyit kérnék, hogy majd 
a megjelent Bejczi úr is kapjon majd szót ezzel kapcsolatosan. 

Markó József: Bármilyen koncepciót választunk, én azt javasolnám, hogy rövid távú legyen az 
elkötelezettség. Egyrészt mert ma hallhattuk Garabon úr beszámolójában, hogy kedvező fejlemény van 
a Duna Csárdára vonatkozó szerződésünk érvényessége tekintetében. Ha ott ezt - ahogy én szeretném - 
meg várom. Már sok-sok éve birtokba jutna a város, akkor az egész környéknek a képe megváltozik, 
átalakulnak a funkciók. A csónakház egybe van építve gyakorlatilag a Duna Csárdával. Egy rossz épület, 
tehát ott előbb-utóbb valami jobbat kell ebből alkotni. És ha még sikerülne a vízművel a Köviziggel 
megegyezni, hogy a mostani csárda, nem csárda. Azt, hogy hívják? A kis vendéglátó egység, a Gátőrház. 
Tehát, ha az afölött levő, maga a Gátőrház elcserélhető, megvehető lenne ott a Kövizigtől, akkor ott az 
egész blokk városi lenne, és egy kitűnő dolgot lehetne létrehozni. Nem szabad elfelejteni a Kék Dunát 
sem, ami potenciálisan még mindig ott van és adott esetben az ottani csónakház is szóba jöhet, ami egy 
jóval nagyobb méretű és jobb helyen van. Ilyen szempontból jobb helyen, mert nem zavarja a komp, 
egyéb. Tehát ha kötünk bármit bármilyen megoldásban, az ne legyen hosszabb, mint két-három év. 
Nagyjából akkorra várhatók ezek az események. 

Lőrincz László: Nem akarok súgni az elkövetkező időszakban. Ha lesz pályázat a pályázóknak, hogy 
mennyi minden dologra lehetne használni a csónakházat, illetve a hozzá kapcsolódó létesítményt. Illetve 
még azt szeretném megjegyezni, hogy én mondjuk személy szerint, és itt most nem akarok nagy 
mondatokat mondani, de ez az összeg, ami a havi bérleti díj, a csónakház bérlésénél ez irreálisan 
alacsony. Egy ekkora, 200, nem is tudom, 70 - 80 négyzetméteres területre. Tehát én mindenképp 
pályáztatnám. Ki szeretné bérelni? Az alapján a legjobb ajánlat, illetve a legjobb terv tud nyerni, amit 
megint csak a testület el tud dönteni. Illetve azt javasolnám, hogy a következő és megint Jegyző úrtól 
kérdezem, csak a logisztika szempontjából. Hogyha a következő testületi ülésre mondjuk egy kiírás 
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születne a pályázatra, ugye a novemberire, az ugye kiírásra kerülne, és akár a decemberi ülésen erről 
tudnánk is dönteni, hogy ki a nyertes. Gondolom akkor december 31-vel vagy január 1-vel a szerződést 
is meg lehetne kötni, csak így logisztikába. Hogyha mondjuk egy ilyen ütemtervet felállítunk, ez 
szerintem január elsejére révbe érhet. 

dr. Szinay József: Technikai szempontból, nem elképzelhetetlen. 

Andrejka Zombor: Egyébként az ötlet nem rossz, csak ezt én pont egy évvel ezelőtt felvetettem, amikor 
a csónakháznak a bérleti szerződése volt a téma. Akkor ész érvekkel a testület többi tagjai meggyőztek, 
hogy ez így lesz jó. És egyébként én a bérlővel azóta beszélgettem többször, nyilván az úszómű 
tárgyában is. Megértettem azokat az érveket és el is fogadtam, aminek most ez a felvetés viszont 
abszolút, homlokegyenesen ellentmond. Hiszen itt is a bérlő vállalta, hogy egy műszaki tartalmába, hogy 
úgy mondjam kifogásokkal küzdő épületben ő a tevékenységét végzi. Egy ilyen részben a 
tömegsportnak lehetőséget ad a csónakházával. És ugye ez az előterjesztés, ahogy én értelmeztem, ez 
ennek a része. Tehát az, hogy a csónakházban lévő bérlők, azok kulturáltan tudjanak vízre szállni. Tehát 
például ne csak az igazi főszezonban, amikor jó meleg a víz, hanem akkor is, amikor adott esetben már 
őszi vagy tavaszi hideg idő van. A vízbe be kell most jelenleg gyalogolni ahhoz, hogy ha az ember vízre 
akar szállni egy kajakkal, egypárevezőssel, vagy éppen egy kenuval. Szóval én azt gondolom, hogyha 
konzekvensek vagyunk és ki akarunk tartani a korábbi döntéseink mellett, akkor megint azt mondom, 
hogy kéne elveket tartani. És abban az esetben ezt az úszóművet, hogyha nincsen komolyabb ellenvetés, 
akkor szerintem meg kéne szavazni. 

Hlavács Judit: Igen, most én leszek az, aki azzal érvel, hogy ugye lehet tudni, hogy nem mindig a fiskális 
érvek számítanak, hanem esetleg a tudás a régi dolgokról. Amikor Bejczi úr elkezdte üzemeltetni a 
felsőgödi csónakházat, ott gyakorlatilag nem volt csónakház. Egy romhalmaz volt tulajdonképpen. És 
most egy működő vízi életnek a központja ez a dolog. Nekem vannak ambivalens érzéseim egyébként 
ezzel a fejlesztéssel kapcsolatban, mert onnantól kezdve, hogy a tavasz legelején ebben elkezdtem 
dolgozni, sokat nőttek a hajószámok meg az ötletek. De aztán én úgy látom, hogy kedvező fordulatot 
vett az ügy, és az összes olyan garanciát, ami egyáltalán felmerült ötletként az önkormányzat részéről 
azt sikerült beépítenie a szerződésbe. A bérleti szerződésbe, a tanulmánytervbe, az együttműködési 
megállapodásba. Rengeteg munkaóra fekszik ebben az egészben. Persze attól még ki lehet dobni egy 
ötletet, hogy sok munkaóra fekszik benne, mert lehet, hogy ez a sok munkaóra épp jó volt arra, hogy 
kiderüljön, hogy nem volt jó az ötlet. De tényleg megdöbbenéssel hallom ezt, hogy adjuk ki, vagy írjunk 
ki egy pályázatot a csónakház bérletére. Hiszen ahogy Andrejka Zombor is elmondta az imént, ez pont 
le lett söpörve egy évvel ezelőtt az asztalról. Én azt gondolom, hogy ott elfér egy ilyen úszómű. Nem 
gondolom, hogy az összes, vagy akár a túlnyomó többsége az Alsógödi ladikoknak odaköltözik, de 
bizonyára Felsőgödön is van erre igény. Én azt gondolom, hogy valóban van. Lehet arra igény, hogy 
őszi, kora tavaszi időszakban beszállóstégként működjön ez a dolog. És azt gondolom, hogy amit 
leírtunk, vagy leírtak itt a hivatal munkatársai, gondolok elsősorban Kondorosi ügyvéd úrra. Ezekben a 
jogi anyagokban azok megfelelő garanciát nyújtanak arra, hogy bármiféle gond merül föl, 
tulajdonképpen azonnali hatállyal fel lehet mondani ezeket a megállapodásokat, szerződéseket. Illetve 
egy olyan kitétel is szerepel benne, hogy amennyiben az önkormányzat felújítani szeretné a csónakházat, 
méghozzá olyan módon, ami a csónakház működtetését akadályozza, ez esetben is, sőt akár indoklás 
nélkül is három hónapon belül föl lehet mondani ezeket a szerződéseket. Tehát én ezeket az 
aggodalmakat megmondom őszintén, hogy nem osztottam, és azt gondolom, hogy jogosak voltak, de 
hogy lehetett volna ezt így figyelemmel kísérni. Illetve itt a testület előtt is itt voltak ezek az ügyek. 
Olyan kérdések merülnek fel, amik visszamennek, nemhogy ennek a projektnek az elejére, hanem az 
előtti félévre. 

Andrejka Zombor: Markó úrral egyébként egyetértek és ha egyébként a testület többsége egyet is értett 
a múltkor, amikor tárgyaltuk ezt az előterjesztést, miszerint is azért korlátozni kell az idejét ennek a 
szerződésnek. Emlékeim szerint egyébként az előző testületi ülésen még az előterjesztés 10 éves 
időtartamra szóló szerződés volt, ami most öt évre módosul. Ha most tényleg jók ezek a hírek és hogyha 
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ez tényleg záros időn belül meg is valósul, akkor is én azt gondolom, hogy amíg mi ott egy új 
létesítményt megtervezünk, kivitelezünk egyebek, addigra ez az ötéves időtartam az nagyjából el is múlt. 
Akkor valóban lehet akár újra tárgyalni, illetve pályáztatni az üzemeltetését mind a csónakháznak, mind 
az úszóműnek. 

Szilágyi László: Egyetértek Zomborral, meg Judittal is. Még annyi kiegészítést tennék a Zomborhoz, 
hogy még ráadásul ugye - de azt hiszem, Judit el is mondta - hogy három hónapon belül fel is mondható 
a szerződés. Tehát ténylegesen nem látok olyan kockázatot, hogyha a Képviselő-testület rövid időn 
belül, akár jövőre vagy két év múlva úgy döntene, hogy máshogy szeretné hasznosítani, akkor van 
lehetősége a Képviselő-testületnek a szerződést felbontani. És a másik, hogy igen, tehát az úszómű 
tekintetében pedig azért fontos, hogy ne csak a szezonban, hanem a szezonon kívül is használható legyen 
a be és a kiszállás. Ezáltal pont, hogy jobban üzemeltethető lesz végül is akár a csónakház is. És ez még 
további fejlesztéseket, lehetőséget fog tudni biztosítani. És nem szabad elfelejteni egyébként azt se, hogy 
itt azért sok gyerek, illetve olyan sportot űző ember tud vízre szállni, amit eddig mondjuk lehet, hogy 
csak Alsógödön tudott volna megtenni. 

Balogh Csaba: Véleményként megfogalmazta Markó úr. De van konkrét módosító javaslata, hogy akkor 
a szerződésben az időtartamot azt vegyük rövidebbre, hogy akkor legyen miről szavazni, vagy az érvek 
meggyőzték? 

Markó József: Mostanra már rövidebb az időtartam, kétségtelenül ez akár elfogadható is lenne eszerint. 
De ha egy más koncepció, ott is ezt vegyük figyelembe. Ez volt a lényeg. 

Lőrinc László: Módosító javaslatnak szeretném az imént megfogalmazottat. Pályázat kerüljön kiírásra, 
és az alapján legyen meghatározva. Én úgy gondolom, hogy egy üzleti alapon bérelt helyiség, csak 
csupán egy szerződés alapján, az nem megfelelő. 

Balogh Csaba: Tehát, hogy a pályázat az már most legyen kiírva, ne legyen elfogadva ez a határozat? 

Lőrincz László: Igen, hanem a pályázatot a Jegyző úr, illetve a hivatal a novemberi ülésre hozza be. Ott 
még lehet hozzátenni, elvenni a képviselők részéről. Sőt akár közben is lehet folyamatosan egyeztetni, 
hogy ki milyen megvalósítandó dolgokat képzel el arra a területre. Az alapján ki lehet írni egy 
pályázatot. Benne van ugyanúgy a lehetőség, hogy ugye Bejczi úr megnyeri a pályázatot, mert ő ismeri 
a legjobban, illetve ő tudja a legszínesebb repertoárt felhozni. Én ezt szeretném, hogy fussuk meg ezt a 
kört. Nyugodt szívvel meg tudja mindenki szavazni a legjobb megoldást. 

Balogh Csaba: Novemberi határidővel nem tudnánk egy ilyen pályázatot érdemben kezelni. Tehát, 
hogyha egy pályázatot akarunk kiírni, amiben ráadásul ötletelés, tervezés szükséges, akkor legalább 
kettő hónap, de ideális esetben három hónap, minimummal kellene ezt kiírni. 

Lőrincz László: Igaziból nem kell. Egyszerűen maga a csónakház bérlésére leadnak egy üzleti tervet, 
illetve egy ottani tevékenységet. Tehát azon kívül, hogy ő egy csónakházba bérbe ad helyiségeket vagy 
helyeket. Azon kívül még milyen közösségi dolgokat. Illetve, hogy ő milyen összegért bérelné az adott 
vállalkozó, aki kibérli a csónakházat. Függetlenül, hogy nem az anyagi rész, a Judit is mondta. De 
valamilyen szinten, mint önkormányzat, ha pénzért kiadunk valamit, akkor azt nem adhatjuk olyan áron, 
ami egy négyzetméter áron. Ha megnézi az ember a Google-ben, rákeres mondjuk kiadó ingatlanokra, 
vagy kiadó garázsépületekre, vagy akármire, akkor ez az épület négyzetméter alapján, nem ilyen 
négyzetméter áron lenne bérbe adva. 

Balogh Csaba: Ez a módosító javaslat kifejezetten a csónakház bérlésére vonatkozik, vagy úgy az egész 
előterjesztésre. 

Lőrincz László. Ez a csónakház bérlésére. 
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Balogh Csaba: A módosító javaslat szerint akkor a csónakház bérlését azt nem adnánk. Most a módosító 
javaslatot próbálom megfogalmazni, összeszedni. Az alapján nem adnánk akkor most bérbe a 
csónakházat. Viszont akkor egyébként megkötnénk az úszóműnek a kialakításának a lehetőségét. Akkor 
a pályázat úgy gondolom, hogy a pályázat végéig. Tehát akkor az is. Igazából az egészet ahhoz kötnénk, 
hogy akkor ezt szeretnénk megvalósítani, de kiírnánk egy pályázatot, hogy vannak-e további tervek? 

Lőrincz László: Igen, ebbe Bejczi úr bele tudja azt is pontosan írni, hogy az úszóművel, például őneki 
már van egy plusz terve, amit be tud adni ebbe a pályázatba. Az úszóművel, azon kívül, hogy a 
csónakházat bérli, milyen egyéb tervei vannak. Azon kívül, hogy mondjuk egy beszálló stég, hogy még 
abban ő milyen koncepciót lát. Ott még mit lehet megvalósítani vele. Illetve, ha más ad be pályázatot, 
vagy más szeretné bérelni, akkor ő is le tudja írni azt, hogy mit szeretne ott megvalósítani. Az mennyi 
embert mozgat meg mondjuk, mennyi gödi lakost mozgat meg. Milyen programokat tud szervezni a 
gödieknek, hogyha biztosítjuk neki azt a helyiséget. Akkor ugye az ár is elfogadható már, tehát akkor 
ugye ez az ár az teljesen rendben van. Ott mondjuk mit tudom én nyaranta, hetente egy-egy közösségi 
program is megszervezésre kerül. Azon kívül, hogy lemegy valaki, és kihozza a kenuját vagy a kajakját. 

Andrejka Zombor: Azért van pár aggályom most így ezzel a módosító javaslattal kapcsolatban. 
Gyakorlatilag jó eséllyel egy rövid időre szólna ez az új megpályáztatott bérleti konstrukció. Várhatóan 
néhány éven belül változás lesz az egész épülettel kapcsolatban. A másik, ami nekem egyébként jogi 
aggályom, hogy most gyakorlatilag egy nyilvánosan bemutatott műszaki tervdokumentáció volt, amit 
gyakorlatilag a többi pályázó le tud másolni. Tehát hogy egy beleölt idő, energia és szellemi tulajdon 
munka az, ami gyakorlatilag itt másolásra tud kerülni. A másik pedig, és ez a legfontosabb aggályom, 
hogy itt ennek van egy átfutási ideje. Mi lesz a bérletesekkel? Az Alsógödi csónakház gyakorlatilag nem 
létezik. Illetve, ha jól tudom, akkor a Kék Dunába tudnak télire beköltözni, illetve február végéig. Ha a 
jelenlegi bérlő, Bejczi úr cége gyakorlatilag nem fogja tudni bérelni ezt a csónakházat, akkor 
gyakorlatilag decemberben, amikor lejár a szerződés, akkor az összes bérletes, aki ott folyamatosan 
bérelte a csónak helyét, az mit csinál a hajóival? Illetve kivel tudnak megállapodni arra az időszakra, 
amikor nincs bérlője a csónakháznak? Szóval ezek az aggályaim. 

Szilágyi László: Szintén egyetértek a Zomborral, még annyit akkor kiegészítettem hozzá. Hogy a 
felvetés ebben, ugye ez nem egy lakóingatlan. Tehát maga a bérbeadás ebből a szempontból nehezebben, 
az interneten nyomon követhető. Hiszen ott ugye a lakóingatlanoknak elsősorban a bérbeadását lehet 
összehasonlítani. Itt a csónakház tekintetében nem. hiszen maximum az Alsógödi csónakházat lehetne 
viszonyítani a történetbe. Vagy más településeknek a csónakházát. Továbbá nincsen koncepciója se az 
önkormányzatnak. A jelenlegi hasznosításra fogadhatnánk el koncepciónak, ami azt jelenti, hogy 
csónakházat kell ott üzemeltetni. Csónakoknak a tárolására alkalmas a helyiség. Így a pályázat 
tekintetében már csak azért is, mert pályázatíró vagyok, én azt látom, hogy ezt nem lehet megvalósítani 
idén. Pont azért, mivel idén nem is lehet megvalósítani, és a szerződésben benne van az, hogy egyébként 
a szerződést fel lehet mondani akár három hónapos felmondási idővel. Visszakanyarodva a Zomborhoz, 
így azt gondolom, hogy mindenféleképpen a szerződés vonatkozásában döntést kell hoznunk. Ne 
húzzuk tovább az időt azzal, hogy pályáztatás és megint hónapok, hetek csúsznak el. Hanem hozzunk 
döntést, és szavazzuk meg. És egy későbbi testületi ülésen pedig lehet gondolkodni később. 

Balogh Csaba: Akkor hát először a módosító javaslatot bocsájtanám szavazásra ezeknek az ismeretében. 
Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak Lőrincz Lászlónak a módosító javaslatáról, hogy most ne 
legyen elfogadva a szerződés, hanem egy pályázat legyen kiírva. 

A Képviselő-testület 4 „igen”, 3 „nem”, 4 „tartózkodás” mellett elutasította a módosító javaslatot. 

Balogh Csaba: Akkor az eredeti szerződést, bocsájtanám szavazásra, de előtte megadom a szót dr. 
Kondorosi Mátyásnak. 

dr. Kondorosi Mátyás: Csak annyit szerettem volna jelezni a Képviselő-testületnek, hogy az előző 
Képviselő-testületi ülésen én nem vettem részt, amikor ez a napirendi pont volt az ülésnek a témája. Ott 
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valóban tíz éves határozott időtartam volt, és ez lecsökkent öt évre. Viszont, ami itt most többször 
elhangzott. Én azt most szeretném jelezni, hogy ez a három hónap, ez nem három hónap volt, hanem 
kilencven napos, rendes felmondás, de ez kikerült a szövegből. Hogyha meg tetszenek nézni az 
előterjesztést, akkor abban a 90 napos felmondás már nem szerepel, hanem le lett csökkentve a 
határozott időtartam. 

Balogh Csaba: Ennek mi volt az oka? 

dr. Kondorosi Mátyás: Én ezt a tájékoztatást kaptam, hogy a határidőt kell lecsökkenteni. Tehát nekem 
bocsánat, annyi észrevételem lenne, hogy a határidő az le lett csökkentve, viszont a rendes felmondásnak 
a joga az kikerült. 

Balogh Csaba: Akkor a korrektség jegyében, akkor én ezt módosító javaslatként, akkor ezt szavazásra 
bocsátanám, hogy a három hónapos... 

dr. Kondorosi Mátyás: De a mai előterjesztésen is így szerepel. 

Balogh Csaba: Tehát a maiban szerepel? 

dr. Kondorosi Mátyás: Nem, nem szerepel.  

Balogh Csaba: Nem szerepel, pont ez a lényeg.  

dr. Kondorosi Mátyás: Ami elérhető, előterjesztés, illetve kiegészítés, abban ez nincsen benne. Csak 
szerettem volna jelezni, mert ez rosszul hangzott el. 

Balogh Csaba: Ezt köszönöm szépen. Ugye több verzió is volt, és akkor így ez egy ilyen módosítás volt. 

dr. Kondorosi Mátyás: A korábbiban ez benne volt, de a maiban nincsen. Hanem a tíz év lett öt évre 
lecsökkentve és így a rendes felmondás joga lett kiszedve, de természetesen visszatehető a szerződésbe. 

Balogh Csaba: Más változás volt még egyébként ilyen hasonló? 

dr. Kondorosi Mátyás: Nem. Én úgy emlékszem, hogy nem. Ez a határozott időtartam, tehát ez a 
szerződés öt pont egyes pontja. Én így emlékszem, de a rendes felmondás az kikerült. 

Balogh Csaba: Akkor hát a korábbi szerződés tervezetben lévő három hónapos felmondási lehetőségről 
kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. Igennel, hogyha szeretnék benne tartani a szerződésbe, 
nemmel, hogyha anélkül szeretnék elfogadni. 

A Képviselőtestület 9 „igen” 2 „tartózkodás” mellett, a szerződés akkor ebben a tekintetben az előző 
verzióra módosul. 

Balogh Csaba: És akkor a szerződést és az egész előterjesztés anyagát a képviselőktől kérem, hogy így 
a módosításokkal együtt fogadja el. Igen szavazattal vagy nemmel, hogyha nem kíván ebben állást 
foglalni. 

A Képviselő-testület 4 „igen”, 7 „tartózkodás” mellett az alábbi határozatot elutasítja. 
 

387/2020. (X. 26.) Ök. határozat 
 

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

Határozati javaslat 
…/2020. (X.26.) Ök. határozat 
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. Göd, Duna folyam 1671+842 fkm bal parti szelvényénél (EOVy = 656148.34, EOVx = 
263208.24; WGS84' = 47.712651, 19.12938) úszómű elhelyezését támogatja.  

2. A melléklet szerinti „Telepítési tanulmánytervet” elfogadja. 
3. A melléklet szerinti „Együttműködési megállapodás úszóműre” elfogadja. 
4. A melléklet szerinti „Bérleti szerződés csónakházra” elfogadja. 
5. A melléklet szerinti „Megállapodás csónakház szerződés megszüntetésére” elfogadja. 

 
Göd Város Önkormányzata felkéri Balogh Csaba polgármester urat, hogy a Határozati 
javaslatban szereplő mellékleteket 2020.11.30-áig aláírja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020.11.30. 
 
Melléklet a …/2020. (…) Ök. határozati javaslathoz: 
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Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 



1650 

 

Balogh Csaba: Jegyző urat kérem akkor, hogy majd a csónakháznak a bérleti lehetőségeiről, akkor majd 
egy tájékoztatást adjon nekem, hogy hogyan lehet ezt majd megoldani egyesével. 
dr. Szinay József: Már most is tudom mondani, hogy az eléggé problémás lesz. Hiszen december 31.-
ével elviekben a csónakházból ki kell pakolniuk a bérlőknek. Lejár a szerződés december 31-el neki, a 
bérlőnek. 

Balogh Csaba: Igen, tehát akkor egyénileg a csónakoknak, akkor ugye a bérletnek a beszedését, akkor 
erre kell nekünk egy tervet összeállítanunk. Nem azt mondom, hogy nem lehet megcsinálni, csak akkor 
ezt is a Képviselő-testület jó, ha tudatosul benne, hogy ez is egy plusz egy feladat lesz, amivel a hivatalt 
terheli. 

15) Iratdigitalizáció megvalósítására vonatkozó javaslat 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

Balogh Csaba: Következő napirendi ponthoz érkeztünk. Iratdigitalizáció megvalósítására vonatkozó 
javaslat. Volt erről egy megjegyzés, hogy ez az okos városnak igazából a másik elnevezése. Tisztázni 
szeretném, hogy nem, nem másik elnevezés. Az iratdigitalizáció és az okos város egészen eltérő 
projektek. Az okos város az sokkal több mindent, és egészen más dolgokat is magába foglal. Én az 
iratdigitalizációt azt viszont nem tudom elengedni. Nem tudom hagyni azt, hogy kicsússzon a 
Képviselő-testület, önkormányzat kezéből. Szüksége van rá mind a hivatalnak, mind a lakosságnak 
ahhoz, hogy nyomon követhetőek legyenek, hogy milyen szerződéseket kötünk, milyen irataink vannak. 
Elég sok közérdekű adatigénylés volt, mint ahogy említettem. Skywalker Lajos részéről, és egyéb 
hasonló alteregóktól. Nagyon sok energiát, időt vesz el, hogyha ezeket folyamatosan újra kell generálni. 
Nekünk is sokkal könnyebb lenne a hivatalban, mind a Képviselő-testületben, hogyha könnyebben 
tudnánk tartalomra is szűrni és arra keresni rá gyakorlatilag. Ehhez szükséges természetesen nem az, 
hogy csak beszkennelve legyenek az iratok, hanem az is, hogy digitalizálva legyen, tehát hogy tényleg 
kereshetőek legyenek a bizonyos információk. Ehhez kérem a Képviselő-testületnek a támogatását. 
Van-e kérdés, hozzáfűznivaló? 

Szilágyi László: Most arra nem emlékszek, hogy a Pénzügyi Bizottságban ez volt-e? Nem volt. Jól van, 
én is így emlékeztem. Mondom, hogy nem rémlik nekem. Nekem a határozat tekintetében, én például 
ugye megint csak a költségek vonatkozását nem látom, hiszen ennek biztos, hogy van költségvonzata. 
Furcsállottam volna, ha a Pénzügyi Bizottságon ez így átment volna, de akkor megerősített, hogy nem 
volt Pénzügyi Bizottságon. 

Hlavács Judit: Én azért olvastam örömmel ezt az előterjesztést, mert a mai napi rendek között is volt 
olyan, aminek a kinyomtatott beszkennelt változata egész egyszerűen olvashatatlan. Gondolok most 
például a közbeszerzési ügyek állásáról, ami egy szép színes táblázat és biztos remekül lehetett volna 
benne böngészgetni, hogyha az ember látná. De ugyanez vonatkozik mindig az összes költségvetési 
vagy beszámoló táblára. És hát egyébként maguk, amik olvashatók is borzasztó nehéz fényképként 
működő PDF-ekkel igazán hatékony munkát végezni. És különösen abban a korban fájdalmas ez, 
amikor tényleg annyira könnyű lenne keresni egy dokumentumban, hogyha az egy elektronikus PDF 
lenne. Úgyhogy én nagyon-nagyon támogatom, hogy ez meginduljon a városban, mert az én munkámat 
is rendkívül megkönnyítené. Azt gondolom, bármilyen közügy iránt érdeklődő városlakók, vagy nem 
városlakók tájékozódását is nagyon nagyban segítené. És nem mellesleg hosszú távon ez egy 
költségkímélő és környezetbarátabb megoldás, mint a papírhalmok végtelen gyártása. 

Balogh Csaba: Tájékoztatásként mondom Szilágyi úr kérdésére, ennek nincsen anyagi vonzata, ez az 
ajánlatkérésnek a megindításáról szól. Tehát pont ez az, amire a Képviselő-testület kért, hogy legyen 
megindítva, és akkor erről viszont hadd hozzon határozottat a Képviselő-testület. Én behoztam. Tehát 
ahogyan kérték, akkor itt van az, hogy én ezzel indítanék meg egy ajánlatkérést. Hogyha ezzel szemben 
van valami kifogásuk, akkor már most mondják! Most mondják, hogy elvi alapon nem járulnak hozzá 
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ahhoz, hogy legyen egy iratdigitalizációs projekt! Ha azt mondják, akkor én azt elfogadom, de hogyha 
támogatják, akkor szeretném megindítani, és akkor az alapján tudom a szerződést utána behozni. 

Szilágyi László: Magával az iratdigitalizációval egyébként egyetértek. Ettől függetlenül szerintem a 
papír mennyisége ugyanúgy, előbb is elhangzott, tehát ugye beszkennelése történne az anyagoknak, és 
úgy kereshetővé. Tehát a papírok tekintetében biztos, hogy ekkora mennyiségnél is ez azért 
százalékosan kimutathatóan kevesebb papír, de jelentősen kevesebb papír mégse fog keletkezni, mert 
ugyanúgy be kell szkennelni, és ugyanúgy kereshetővé tenni. Hiszen az előterjesztéseket már kapásból 
ugye írásban kell benyújtani a jegyzőnél, vagy ugye a polgármesternél, tehát és ezek mind a kinyomtatott 
változatok. Én azért mondjuk örültem volna, ha legalább valami költségvonzata látszódik, hogy ez most 
5 millió forint lesz, 500 millió forint vagy 5 milliárdba fog kerülni a városnak. 

Lőrincz László: Abszolút méltányolom a polgármester urat, hogy behozta így, és bemutatta itt a 
testületnek. Illetve, mert ugye akár most polgármester úrnak mondom, megtehette volna, hogy ezt alapba 
kiírják. Egy beszerzésre és utána kerül be, maga az iratdigitalizáció. Szerintem is szükséges, illetve itt 
nem feltétlenül a papírmennyiség, hanem az, hogy tényleg gyorsan meg lehet találni dolgokat, ami most 
azért eléggé nehézkes. Úgyhogy ezt támogatom. Aztán utána meglátjuk, hogy milyen ár lesz rá. Tehát 
hogyha idézőjelben horrorisztikus az ár, akkor biztos, hogy nehezebben fogja a testület támogatni. 
Viszont hogyha méltányolható az ár is, és a befektetett energiák és a munkaórák, avval csökkennek az 
alkalmazottaknak, illetve az érdeklődőknek, külső érdeklődőknek, ugye egyszerűbb a hozzáférés, akkor 
mindenképp elfogadható. 

Hlavács Judit: Igen, én mindig megdöbbenek, amikor úgy érzem, hogy vagy, jó, persze sok anyag van. 
Most is 430 oldal, de hogy mint hogyha egyedül én olvastam volna el a felszólalók közül, vagy nem 
tudom. Én azt gondolom, hogy ugye, most igazából nem is azért szólalok föl, mert ami benne van az 
árajánlatkérésben, az nyilván elég világos és benne van az, hogy konkrétan miről van szó. És aztán 
látjuk, hogy ez kell-e vagy nem. Amikor bejönnek az árajánlatok, és ez egy nagyon egyszerű döntés 
lesz. Ami nekem egy kicsit hiányzik, vagy hogy mondjam, szeretném kérni, hogyha így tovább 
mennénk. Nem csak az, hogy a meglévő iratanyagnak a digitalizációja, hanem hogy egyszer csak ne 
papírt állítsunk elő, hanem a digitális iratkezelés. Aminek a témájához én nem értek, és nem is akarok 
érteni, de hogy elektronikus hitelesítés. Léteznek ma már a papírral egyenértékű, elektronikus, hiteles, 
hogy mondjam - dokumentumok, számlák, szerződések, aláírások, minden, tehát hogy jó lenne, hogyha 
tovább tudunk lépni ebbe az irányba, akkor ezzel is foglalkozna a hivatal. 

Balogh Csaba: Én értem azt, hogy igen, ez valóban valamennyire összefügg a témával, viszont annak 
nem ez lesz a megoldása a hivatalban. Most ugye folyamatosan dolgozunk, ezt már korábban említettem 
is, de még mindig nem jutottunk el abba a fázisba, hogy be tudjam mutatni. De a következő, már a 
rendkívüli testületi ülésen is tervezem bemutatni azt, hogy hogyan szeretnénk ezt módszertanilag 
bevezetni. Tehát az, hogy van olyan alkalmazás, amit kötelesek vagyunk használni, ez az úgynevezett 
ASP, amit köztisztviselőknek kötelességük használni. Ebben vannak funkciók, viszont van, ami 
hiányzik belőle. A legzavaróbb az talán az, hogy értesítést nem küld. Úgyhogy most azt nézzük, hogy 
milyen eszközök vannak, amiket össze tudunk gyakorlatilag hangolni, hogy akkor minden feladatot el 
tudjunk látni, és időszerű értesítések is legyenek. Az egy picit más dolog, az inkább a hivatalnak a 
hatékonyság fejlesztése. Ez meg inkább arról szól, hogy be tudjuk hozni azt a lemaradást, hogy akkor 
ezek az iratok digitalizálva legyenek, hogy mi is vissza tudjuk keresni azokat a szerződéseket, azokat a 
dokumentumokat, amikre alapozva egyébként már hozzuk be az új előterjesztéseket. Hogy ilyenkor, 
amikor a kérdések felmerülnek, akkor néhány gombnyomással megtaláljuk azokat, és ne a következő 
testületi ülésre kelljen azokat folyamatosan visszahozni. De teljesen egyetértek, az folyamatban van, 
ettől függetlenül is. Van-e további kérdés hozzáfűznivaló? Pintér úrnak megadom a szót. 
 
dr. Pintér György: Fontolva haladók kategóriába tartozom, és elég sok mindent megszoktam, vagy végig 
szoktam gondolni. Itt ugye van egy olyan példa, hogy bizalmas iratok, és azzal kapcsolatban azt mondja, 
hogy a hozzáférő személyek nevesítve legyenek. De nem tudom, hogy például az, hogy egyáltalán innen 
kikerülnek bizalmas iratok, hogy hol vannak az önkormányzattal kapcsolatos adatok általában. Azért én 
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erről egy kicsit többet, meg hosszabban szeretnék tudni. Még a felhőről sem vagyok egyébként ilyen 
szempontból megnyugodva. Tehát egyébként az előző ciklusban elkezdtünk ezen gondolkodni, és már 
akkor vita volt arról, hogy egyáltalán az adatok elhagyhatják-e a hivatalt, mert innentől kezdve a 
digitalizáció, ugye elő van írva, hogy egy külső helyiségben történik. Oda kimennek adatok, kimennek, 
nem tudom, mennyire GDPR kompatibilis a történet stb. stb. Tehát én valószínű, hogy több beszélgetést 
vagy több tájékoztatást fontosnak tartanék ebben az ügyben. 

Balogh Csaba: További kérdés hozzáfűznivaló nincsen? Akkor én kérem a Képviselő-testületet, hogy 
szavazzon az előterjesztés határozatairól most. 

A Képviselő-testület 6 „igen”, 5 „tartózkodás” mellett elfogadta az előterjesztést az iratdigitalizációról. 
 

388/2020. (X. 26.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

a) Támogatja az iratdigitalizáció Göd Város Önkormányzatánál és a Gödi Polgármesteri 
Hivatalban történő megvalósítását. 

 
b) Az iratdigitalizálási folyamat kezdő lépéseként a határozat mellékletét képező ajánlati 

felhívás tartalmát jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő:  

a) folyamatos 
b) a munkaterv szerinti soron következő Képviselő-testületi ülés  

 
Melléklet a 388/2020. (X. 26.) Ök. határozathoz: 
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(Jegyzőkönyvvezető-váltás: Rácz Renáta) 
 
Balogh Csaba: Következő napirendi pontunk a kártérítési ügyek rendezésének kérdése. Ezt is én magam 
terjesztem elő. Nyitrai Judit az, aki készítette az előterjesztést az augusztus 29-i viharkárok kapcsán. 
Megadom a szót jegyző úrnak, hogy összefoglaljuk. 
 
16) Kártérítési ügyek rendezésének kérdése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
 
dr. Szinay József: Átveszem ezt az előterjesztést azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén talán ezt 
tárgyalta csütörtökön a bizottság. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a biztosító a már korábban napirendi 
ponton említett okok miatt vis maiornak minősítette az augusztus 29-i vihart. Ily módon a Képviselő-
testület, illetve az önkormányzatnak felelőssége nincsen a vihar tekintetében, hiszen elháríthatatlan 
külső oknak minősítette az esetet. Ilyen értelemben a Képviselő-testületnek ugye két lehetősége van, 
vagy mindezt elfogadva tudomásul véve úgy dönt, hogy a jelentkező károknak a felelősségi igényét 
elutasítja, ami részben meg is történt az elmúlt testületi ülésen, ugyanakkor határozat nem született, és 
ennek a problémának részbeni orvoslására létrehozza a Havaria keretet ennek a problémának a 
kezelésére. Ez meg is történt, már fellebbezést is utasított el a Képviselő-testület a zárt ülés keretében. 
Tehát a lényeg az, hogy a Képviselő-testület egyrészt meghozza azt a döntést határozatilag, hogy a 
viharkárok tekintetében a közterületről, illetve magánterületről, magántulajdonos kerítésében, 
ingatlanában és autójában keletkezett károkat vis maiorra való hivatkozására utasítja. Egyfelől, másfelől 
pedig, ahogy a korábbi testületi ülésen létrejött a vis maior keret, illetve krízis alapnak nevezzük. A 
krízis alapból próbálja a felmerült károkat kvázi méltányossági alapon orvosolni. A bizottsági ülésen is 
elmondtam, most is elmondom, hogy mintegy két hete megbeszélést folytattunk a biztosító 
képviselőivel, a biztosító ezen álláspontja mellett kitart, ugyanakkor pedig a tárgyalások folyamán 
sikerült azt elérni, hogy méltányosságból egy bizonyos keretet biztosít a biztosító az önkormányzatnak. 
Hangsúlyozom az önkormányzatnak, mert a lakosok, illetve a károsultak részére a vis maior szituáció 
miatt nem tud biztosítani. Tehát folyamatban van egy eljárás a biztosítóval kapcsolatban, hogy néhány 
millió forint, ez a néhány, inkább 1-2 millió Ft tekintetében méltányosságból egy bizonyos összeget 
juttat az önkormányzat részére. Ez az összeg, illetve az önkormányzat által meghatározott keret alkalmas 
lehet arra, hogy a lakossággal tulajdonképpen ilyen hármas leosztásban az önkormányzat, részben a 
biztosító, és hát maguk a károsultak, hármasban finanszírozzák a károk részbeni megtérítését. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Lenkei úrnak. 
 
Lenkei György: Elfogadva jegyző úr szavait. Az utolsó mondatra szeretnék reagálni, mármint a 
határozati javaslat utolsó mondatára, miszerint a „krízis támogatása a Szociális, Lakásügyi és 
Egészségügyi Bizottsághoz kell fordulni azzal a kiegészítéssel, hogy eredetileg október 15-e volt a 
jogvesztő határozat”, de miután ezek a kérések október 15-e előtt futottak be, így értelemszerűen 
tárgyalhatók. Technikailag az fog történni, hogy kiküldünk irat kiegészítésre javaslatot, illetve űrlapot. 
Ezt az űrlapot, ami a krízisre van kitalálva, ezt kitöltik, és akkor visszajuttatják a bizottsághoz. Viszont 
azt szeretném hangsúlyozni, amit jegyző úr is mondott, szó sincs arról, hogy a teljes összeget tudjuk 
állni. Egyfajta hozzájárulás vagy kárenyhítésről tudunk majd beszélni. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Pintér úrnak. 
 
dr. Pintér György: A bizottság tárgyalta és a 3. bekezdését a határozatnak módosítani javasolta. Ami 
úgy szól, hogy „az 1. számú mellékletben említett vagy felsorolt károsultak a Szociális Bizottsághoz 
fordulhatnak”. Ezzel részben leegyszerűsödött a hivatkozási alap és az egyéb problémák is 
megoldódnak, hisz onnantól kezdve a Szociális Bizottság tudja a dolgát. Ugyanakkor meghatározza azt, 
hogy ki fordulhat oda, hiszen nem általános károsultsági definíciót ad. 
 
Balogh Csaba: Ezt be is fogadom. Van-e további kérdés, hozzáfűznivaló? Akkor kérem szépen a 
Képviselő-testületet, hogy szavazzunk erről a határozatról most. 
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Vajda Viktória képviselő elhagyta az Üléstermet. 
 
Balogh Csaba: 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 

389/2020. (X. 26.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
úgy határoz, hogy Göd településen 2020.08.29. napján bekövetkezett extrém vihar pusztításával 
összefüggésben a közterületen kidőlt fák által a károsultak ingatlanában, gépjárműveiben 
bekövetkezett kárért az Önkormányzat felelőssége a hatályos jogszabályi előírások alapján nem 
állapítható meg, mivel a kárt megelőzni, elhárítani az Önkormányzatnak nem állt módjában, 
tekintettel arra, hogy azt elháríthatatlan erő (vis maior) okozta.  
 
Ennek megfelelően a határozati javaslat 1. sz. mellékletében megjelölt károsultak kártérítési 
igényét elutasítja.  
 
Ugyanakkor a károsultak Göd Város Önkormányzata 29/2019. (XII. 13.) sz. rendelete 
alapján az 1.sz. mellékletben felsorolt károsultak krízis támogatás iránti kérelemmel 
folyamodhatnak a Szociális és Lakásügyi Bizottsághoz. 
 

Forrás: Krízis Alap  
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester  
 

1.sz. melléklet a 389/ (X. 26.) Ök. határozathoz: 
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Balogh Csaba: Következő napirendi pontunk, továbbra is határozatképesek vagyunk. Javaslat a mobil 
jégpálya létesítésére és üzemeltetésére előterjeszti Ujlaki Anikó. 
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17) Javaslat a „mobil jégpálya létesítésére és üzemeltetésére 2020-21” tárgyú beszerzési eljárás 

lezárására, vállalkozási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 
Ujlaki Anikó: Nem én, mert azt már megbeszéltük, hogy polgármester úr hozza vissza, mert egyszer 
már tartózkodott a testület ez ügyben. 
 
Balogh Csaba: Igen, igen, elnézést, itt a teljesség igénye miatt. A jégpálya előterjesztése valójában 
egyszer már előkerült, napirend előtt volt. Ott néhány további információt kért a Képviselő-testület, 
majd végül is többségben tartózkodással nem hozott pozitív döntést. Viszont elutasítás sem történt, és 
azóta jött hozzám olyan megkeresés, hogy érdemes lenne még egyszer beterjeszteni, mert akkor a 
Képviselő-testület lehet, hogy már el tudná fogadni. És időközben kiderült az, hogy ezzel lennének 
gondjai a hivatalnak. Úgyhogy akkor kértem azt, hogy legyenek megértőek a képviselők, és inkább jövő 
évre készüljünk alaposabban. Markó úr jelezte, hogy azért mégiscsak szeretné, ha napirenden tartanám, 
úgyhogy én megadnám a lehetőséget Markó úrnak, hogy mondja el, hogy akkor mi az, ami meggyőzte 
önt igazából. 
 
Markó József: Iskolás körökből jött észrevétel, hogy ezt miért hagyjuk el, évek óta működik, mit 
kicsinyeskedünk, mikor lenne módunk. Ennyi volt csak a motiváció. 
 
Balogh Csaba: Tehát lényegében ugyanaz az előterjesztés. Határidőket elvileg még akár tudjuk is tartani, 
bár van esély arra, hogy csúszni fog a november végi kezdés. Lehet, hogy 1-2 hetes csúszás lesz, de még 
mindig akkor lesz lehetőség hasonlóképpen, mint tavaly karácsony előtt a megvalósításra. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Lőrincz úrnak.  
 
Lőrincz László: Egy biztos, hogy üzleti szempontból jó lesz a jégpálya, ha csinálunk, mert a környéken 
úgy tudom, hogy szinte sehol se lesz jégpálya, úgyhogy a gödi lesz a legfelkapottabb valószínűleg, 
hogyha megszavazásra kerül. És bízunk benne, hogy a Covidra való tekintettel nem zárják be ezeket a 
kültéri rendezvényeket, mert akkor igencsak deficites lesz a vállalkozás. De 1X-2, föl kell tenni és akkor 
döntse el a testület, hogy mit szeretne. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Igen, én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy jó lesz-e vagy nem. Van-e a 
környéken, mert ugye az egész nyereség a vállalkozót illeti, mint ahogy ez az előterjesztésben olvasható. 
Én örülök, hogy meggondolta magát bárki, hogy ezt mégis szeretnénk itt. És hát persze reménykedjünk, 
hogy tényleg lehet használni. Nyilván szabadtéren inkább, lehet, hogy szabadtéren is maszkban kell. 
Lehet, hogy korlátozni kell a létszámot ahányan egyszerre igénybe vehetik, de azt gondolom, hogy elég 
ínséges idők jönnek így szórakozás szempontból, úgyhogy ez a jégpálya ez nagyon jó lehet. Nagyon jó 
tud lenni, tudom az iskoláknak, hogy délelőtt ezt ki tudják használni. És hát örülök, hogy valami történt, 
bár kíváncsi lennék, hogy miért. Mégis mi változott a legutóbbi ülés óta? 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Szilágyi úrnak. 
 
Szilágyi László: Én korábban is felvetettem, és ahogy Lőrincz úr el is mondta. Tehát nekem a Covid 
miatt egészen továbbra is nagy aggályaim vannak, még akkor is, ha a környékről, ráadásul még jobban, 
hogyha a környékről is gyakorlatilag ide fognak járni, akkor ugye még nagyobb az esélye. Én azért 
szeretném, ha mindenféleképpen a vállalkozó megtenné a megfelelő lépéseket ezzel kapcsolatosan, 
hogy a későbbiekben ne az legyen a gócpontja, hogy a gödi műjégpályán keletkezett gyakorlatilag a 
fertőzés elterjedése. Én ezt szeretném mindenféleképpen, hogyha a vállalkozó, illetve ott mindenki 
betartaná, és bízzunk benne, hogy a jogszabályok lehetővé teszik azt, hogy decemberben, januárban 
vagy a későbbi időszakban ezt meg lehessen tartani. 
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Balogh Csaba: Megadom a szót Lőrincz úrnak. 
 
Lőrincz László: Evvel kapcsolatban csak egy gyors kérdés. A jegyző úrhoz az első, ugye, hogy a 
szabályok betartatása a vállalkozónak is kötelessége, illetve gondolom az önkormányzat, mint 
megrendelő, ezt tudjuk folyamatosan ellenőrizni, hogy ez legyen ellenőrizve. Illetve a másik az pedig 
Anikóhoz, hogy amennyiben olyan határozat, kormánydöntés vagy parlamenti döntés születik, hogy 
mondjuk ezek a kültéri rendezvények, jelen esetben a jégpálya, ezek bezárásra kerülnek vagy kijárási 
korlátozást vezetnek be, mondjuk bármi lehet, hogy ilyen opciót a szerződésbe lehet-e belerakni, hogy 
abban az esetben ne kelljen mondjuk a teljes összeget kifizetni, ha nem is tudjuk használni. Ez most jogi 
kérdés. 
 
Balogh Csaba: Ennek kapcsán mind a kettőre tudom a választ, és csak a gyorsaság kedvéért hadd 
mondjam, hogy egyrészt a vállalkozónak a felelőssége, tehát mi ugyanannyira tudunk odamenni 
ellenőrizni, mint bármelyik lakos, hogyha aggályai vannak, akkor tudja jelezni a rendőrségnél, tehát az 
ilyen fórumokon. Gödi terület, nyilván van egy politikai felelőssége igazából az önkormányzatnak, de 
alapvetően a vállalkozóé a jogi felelősség. Másik oldalról a szerződés módosítására azért nincsen 
lehetőség, merthogy beszerzési eljáráson ment keresztül, és a beszerzési eljárásban ezekkel a 
feltételekkel volt lehetőség nekik pályázni és akkor ez ugye a versenyszabályzatok miatt akkor igazából 
aggályokat vethetne föl. Egyébként ezt azért megjegyezném hozzá, hogy 12.700.000 Ft-os lesz ez a 
beruházás, ami a nyertesnek az ajánlata volt, amiről a Pénzügyi Bizottság döntött. Itt most a Képviselő-
testület előtt kifejezetten a szerződés megkötésére való felhatalmazás van. Megadom a szót Hlavács 
Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Csak annyit szerettem volna mondani, hogy amennyire tudom, egyébként Dunakeszin is 
lesz jégpálya. Nem arról van szó, csak most nem a főtéren lesz, hanem a sportpályán. De a mi iskolánk 
az készül Dunakeszin továbbra is. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Markó úrnak. 
 
Markó József: Ezt akartam mondani, hogy Vácon is és Dunakeszin is. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót dr. Kondorosi Mátyásnak. 
 
Vajda Viktória képviselő visszaérkezett az Ülésterembe. 
 
dr. Kondorosi Mátyás: Csak a képviselő úrnak a kérdésére válaszolva. Ha később változik a jogszabály, 
akkor a polgári jog szempontjából a szerződés lehetetlenülését fogja maga után vonni, hiszen ebben az 
esetben jogszabályba ütközik a szerződésnek a fenntartása. Gyakorlatilag lehetetlen a szerződés, igen. 
Ez azt jelenti, hogy elszámolási jogviszony keletkezik a felek között, hiszen a szerződés fenntartása 
ebben az esetben jogszabályba ütközik. 
 
Balogh Csaba: De akkor ugyanúgy van meghatározva, hogy a szerződés időtartamának a végéig akkor 
megsemmisül vagy akkor is, hogyha az időközben csak 1 hónapos lesz? 
 
dr. Kondorosi Mátyás: Nyilván, hogyha időközben változik a jogszabály, és ismételten fenn lehet tartani, 
akkor igen, de egyébként a kérdésre az a válasz, hogy értelemszerűen ebben a helyzetben szerintem az 
a jó megoldás, hogyha előre gondolkodunk és a szerződést azt ennek megfelelően kötjük meg. 
 
Balogh Csaba: Tehát vis maior klauzulát bele lehet rakni? 
 
dr. Kondorosi Mátyás: De ha nincsen benne, a jog, akkor is ezt rendezi, akkor a szerződés 
lehetetlenülését jelenti. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót aljegyző úrnak. 
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dr. Nagy Atilla: Ugyanez a Covid klauzula, amit ugye a fellépő művészekbe már beletettünk nyáron, 
ősszel végig, hogy gyakorlatilag, tehát abban tisztáztuk, mert ebben az ínséges időkben nagyon szépen 
aláírták ezeket a szerződéseket, miszerint, ha bejön valami helyzet, szigorodás, akkor így jártak. Tehát 
akkor mindenki ott, ahol van, mindenki a saját kárát viseli. Ha ezek szerint a jégpályában viszont nem 
ennyire ínséges a piac, akkor lehet, hogy nem ennyire lesznek készségesek aláírni ilyet. Majd meglátjuk, 
ez alku kérdése lesz. 
 
Balogh Csaba: Akkor tehát egy ilyen vis maior klauzulával a korábbi példák szerint kiegészítve, akkor 
ezt a módosító javaslatot én befogadom, hogy a szerződésben egy módosítás legyen, akkor ezzel nem 
írom fölül a Pénzügyi Bizottságnak a döntését. Ugye, akkor nem érzi senki sértve magát. Ha más 
ellenvetés nincs, akkor ilyen formában kérem szépen a Képviselő-testületet, hogy szavazzunk a 
határozat elfogadásáról! 9 igen, 2 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta.  
 
A Képviselő-testület 9 „igen”, 2 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta. 
 

390/2020. (X. 26.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a „mobil jégpálya létesítésére és üzemeltetésére 2020-21” tárgyú, nettó 10.000.000.- 
Ft, azaz összesen bruttó 12.700.000.-Ft összegű ajánlatot elfogadja és felhatalmazza a 
polgármestert a vis maior klauzulával kiegészített vállalkozási szerződés megkötésére az ECO 
SMART GROUP Kft. (székhely: 2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út 100., adószám: 23044953-
2-13, képviseli: Takács Attila ügyvezető) nyertes ajánlattevővel. 
 
Forrás: A beszerzés fedezetét Göd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének Dologi 
kiadások soráról biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
18) Javaslat a Dunakeszi Szennyvíztisztító Telep Fejlesztés Agglomerációs Felülvizsgálati 

Dokumentáció jóváhagyására 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 
Balogh Csaba: Következő napirendi pontunk a Dunakeszi Szennyvíztisztító Telep fejlesztéséről szól. 
Hozzájárulásunkat, támogatásunkat kérte a DMRV Zrt., hogy a bővítésüket le tudják bonyolítani. A 
Képviselő-testületnek van-e bármi kérdése, hozzáfűznivalója? Akkor kérem szépen, hogy szavazzunk 
erről! 11 igen szavazattal elfogadta a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 

391/2020. (X. 26.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert az alábbi nyilatkozatok aláírására: 
 

 „A Magyarország települési szennyvízelvezetési- és-tisztítási helyzetét nyilvántartó 
Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési 
agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015.(Xll.8.) Korm. rendelet szerinti, a BDL Kft által 
készített „Dunakeszi Szennyvíztisztító Telep Fejlesztés Agglomerációs Felülvizsgálati 
Dokumentáció” című Felülvizsgálati tanulmányát megismertem, az abban foglalt műszaki 
megoldásokat áttekintettem, a javasolt „A1" változatot támogatom (Dunakeszi 



1663 

szennyvíztisztító telep fejlesztése és a tisztított szennyvíz gravitációs elvezetése az Óceán-árok 
befogadóig.). 
 Támogatom, illetve jelen nyilatkozat elfogadásával meghatalmazom, hogy Göd Város 
Önkormányzata képviseletében Lux Ferenc (mint vállalkozó) az elkészített tanulmányt a 
KDV VIZIG Vízgazdálkodási Tanácsa felé beterjessze, az eljárás során a Göd települést 
képviselje.” 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
 
19) Javaslat forrás átcsoportosításra a Németh László Ált. Isk. bővítéséhez közműkapacitás 

kiépítése céljából 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 
Balogh Csaba: A következő napirendi pontunk Javaslat forrás átcsoportosításra a Németh László 
Általános Iskola bővítéséhez közműkapacitás kiépítése céljából előterjeszti Ujlaki Anikó. 
 
Ujlaki Anikó: A Képviselő-testület a 183/2018. (XI. 22.) Ök. határozatával fogadta el ezt az iskola 
bővítéséről szóló megállapodást, amiben a megállapodásban feltételek voltak megfogalmazva. És most 
a közműkapacitás igények biztosításához szükséges hoteli előirányzat biztosítása. Egyszerre szeretnénk 
kérni a 10 millió Ft-os keretösszegű forrást biztosítson a testület a szükséges 
közműkapacitásigényekhez. A 2020. évi költségvetés tartalék előirányzat 27. pont, 24 tantermes iskola 
a közművesítés soráról, illetve szükséges felhatalmazni a polgármestert a Műszaki Gazdasági 
Tájékoztató aláírására és a Csatlakozási díj megfizetésére, illetve a Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a konyhai főmérő kihelyezésének folyamatát indítsa el az ELMŰ-nél. 
 
Balogh Csaba: Van-e a képviselőknek kérdése, hozzáfűznivalója? Kérem szépen, hogy szavazzanak! 11 
igen szavazattal elfogadta a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

392/2020. (X. 26.) Ök. határozata  
  
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy 
 

 a Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 9 tantermes 
bővítéséhez szükséges közműkapacitás igények biztosításához 10 millió forintos 
keretösszegű forrást Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének tartalék 
előirányzat 27. „24 tantermes iskola – közművesítés” soráról biztosítja. 
 
 felhatalmazza polgármestert a 630210/DSOHH/441046/2020/H ügyiratszámú műszaki 
gazdasági tájékoztató aláírására és a csatlakozási díj megfizetésére 

 
 felkéri polgármestert, hogy a konyhai főmérő kihelyezésének folyamatát indítsa el az 
ELMŰ-nél. 

  
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
20) Javaslat a Gödi Kincsem Óvoda belső járdáinak és az utcán történő parkolás rendezésére 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
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Balogh Csaba: A következő napirendi pontot szintén Ujlaki Anikó előterjeszti. 
 
Ujlaki Anikó: A Kincsem Óvoda vezetője kérte, hogy az óvodában a belső járdák szintjét rendezze az 
önkormányzat, a hiányzó szakaszokat pótolja, és a járdaépítési keretszerződés terhére meg tud valósulni, 
illetve jelezte az óvodavezető, hogy a napi használat során ráparkolnak az újonnan épült járdára, ami 
veszélyezteti az óvodába járó gyerekeket és ennek a gyakorlatnak a megszüntetésére pollereket, 
valamint a bejáratok elé szemetest és kifutásgátlót szükséges telepíteni, melyre indikatív ajánlatokat 
kértünk be. A dűberes telepítést a TESZ végezné, a pollerek típusát viszont szükséges megállapítani 
vagy kiválasztania a Képviselő-testületnek. Több cégtől kértünk be ajánlatot. Itt az előterjesztés 
melléklete ezek a különböző típusú pollerek. Városszépítő Kft., Rohr-utcabútor Kft. és a Metrum Kft.-
től kértünk be ajánlatokat összességében a legjobb ajánlatot a Városszépítő Kft adta, viszont itt 
városképi szempontból szükséges a testületnek kiválasztani a megfelelő poller típust. A két beruházás 
együtt bruttó 11 millió forintból, tehát ez egy ilyen indikatív ajánlatok alapján. Ugye a pollereket 
tartalmazza, illetve a járdaépítési keretszerződés alapján számítottuk ki a szükséges járdaépítési 
költséget. Az együttesen bruttó 11 millió Ft lenne, melyre keretösszeget szeretnénk biztosíttatni. És 
szükséges lenne eldönteni, hogy melyik kft-től rendeljük meg a pollereket, illetve a kifutásgátlót, a 
szemetes tárolókat. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Pintér úrnak. 
 
dr. Pintér György: A bizottság tárgyalta, támogatta, de nyilván azzal, hogy a műszaki tartalmat meg kell 
határozni és a keretösszeget ezután kell biztosítani. A három ajánlathoz azonos összegű keretösszeget 
javasoltuk, nyilván másra nem használható. Akkor rendben lesz, de meg kell szavazni. 
 
Balogh Csaba: Kérdezem a képviselőket, hogy nézték-e akkor az ajánlatokat, van-e amelyik 
szimpatikusabb? Megmondom őszintén, én ugyanannyira látom szimpatikusnak mindegyiket, de 
külsőségekre én nem is szeretek állást foglalni, mert nincsen olyan jó esztétikai érzékem, mint 
másoknak. Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Én egyszerűen nem látom az igazán lényegi különbséget, tehát látom, hogy mi a 
különbség az egyik poller, meg a másik között, de az, hogy ez lényegében nagyon nagy változás lenne, 
azt nem. Úgyhogy én azt mondom, hogy ebben az esetben nyilván az összességében a legolcsóbb, az jó 
lenne. 
 
Balogh Csaba: Rendben. 
 
Hlavács Judit: Hogy nevesítsem, akkor a Városszépítő Kft. 
 
Balogh Csaba: Akkor ezzel az információval, hogyha annyit mondunk, hogy a legolcsóbb árajánlatot a 
Városszépítő Kft. adta, jelöljük meg, akkor ezzel a módosítással kérem a Képviselő-testületet, hogy 
szavazzon. Egyben lehet, akkor egy szavazattal. Megadom a szót a Pintér úrnak. 
 
dr. Pintér György: Csak azt szeretném kérdezni, hogy az óvodavezetőt megkérdeztük-e, hogy ők 
melyiket szeretnék látni, hiszen ők fognak ott élni mellette folyamatosan. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Ujlaki Anikónak. 
 
Ujlaki Anikó: Őszintén megmondom, hogy erre a kérdésre nem tudok választ adni. Márk Eszter volt az 
ügyintézője, de a Városszépítő Kft.-nek vannak a városban több helyen termékei, utcabútorai. Úgyhogy 
szerintem, legalábbis én ezért javasolnám. Legolcsóbb is és a legtöbbet tőlük rendeltünk eddig. 
 
dr. Pintér György: El tudom fogadni, de azért szívem szerint, hogyha ők kifogást emelnélek, akkor 
inkább visszahoznám a következő ülésre két hét múlva. 
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Balogh Csaba: Ha kifogást tennének, megértem Pintér úrnak az aggodalmát, ki voltak küldve az anyagok 
időben, még Pénzügyi Bizottságon is tárgyalta, hogy ha lett volna valami aggálya korábban, nagyon 
tisztelettel kérem, hogy akkor máskor, akkor időben, akkor tegye föl ezeket az aggályokat, ezeket a 
kérdéseit. Szívesen utánajárok én az óvodavezetőknél. 
 
dr. Pintér György: Nagyon kedves, hogy a mulasztásomra felhívja a figyelmemet, én is meg fogom tenni 
ugyanezt például a nádassal kapcsolatos dologra részletesebben, és nem gondolom, hogy erről kéne 
szóljon a munka, nem minden azonnal jut eszünkbe. 
 
Balogh Csaba: Van-e további kérdés, hozzáfűznivaló? Köszönöm szépen. Akkor kérem a Képviselő-
testületet, hogy ezzel a módosítással vagy meghatározással szavazzon az előterjesztésről! 11 igen 
szavazattal elfogadta a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

393/2020. (X. 26.) Ök. határozata 
  
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy elvégezteti a Gödi Kincsem Óvoda épületeit összekötő járdák szintbehelyezését és 
megépítését a járdaépítési keretszerződés terhére, valamint dönt a Lenkey utca Kálmán utca –
Bozóky tér közötti szakaszán a szükséges számú pollerek, kifutásgátlók, korlátok és 
szemetesek beszerzését a Városszépítő Kft.-től történő beszerzéséről, valamint ezek TESZ által 
történő telepítéséről. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó beszerzési eljárásban az 
összességében legelőnyösebb árajánlatot adó ajánlattevővel történő szerződéskötésre. A fenti 
munkák elvégzésére és a beszerzésre összesen bruttó 11 millió forint keretösszeget biztosít.  
  
A szükséges forrás Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének Tartalék előirányzatai 
19. sor Kincsem Óvoda újjáépítése – járulékos költségek soráról biztosítható. 
  
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: 2020.10.31. 
 
Balogh Csaba: Következő napirendi pontunk a Javaslat közvilágítás bővítésére, előterjeszti Ujlaki 
Anikó. 
 
21) Javaslat közvilágítás bővítésére 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 
Ujlaki Anikó: A lakossági és képviselői igényeket összegyűjtve, indikatív ajánlatokat kértünk be a 
közvilágítás bővítésére. Ezt e-mailben a Képviselő-testület részére október 17-én megküldtem. Előzetes 
döntési javaslatokat szerettem volna kapni. Igazából utcákra kimondottan nem kaptunk javaslatot, ezért 
most itt kellene a testületi ülésen átnézni a mellékelt táblázatot. A Pénzügyi Bizottsági ülésen, egyszer 
két részre osztható, két határozati javaslatunk van, a meglévő oszlopokra lámpatest felszerelése, ez a 
lámpasűrítés, erre keretszerződést szeretnénk kötni, illetve a másik az pedig a hálózatbővítés, ott 
tervezés és kivitelezés is szükséges. A Pénzügyi Bizottság „igen” döntésében 3 millió Ft-os 
keretösszeget javasolt a meglévő oszlopokon történő csak lámpatest felszerelését tartalmazó 
közvilágítás fejlesztésre, és a testület számára pedig nem javasolt kimondottan utcákat, hanem úgy 
döntött, hogy ezt majd a testület fogja most tárgyalni. Hogyha a mellékletet megnézzük, akkor itt 
felsoroltunk hálózatfejlesztésre a Thököly utca Pesti út felé eső vége, Bolla Árpád utca hálózatfejlesztés. 
Kékperjés láp tér, Ilka köz között, patak mellett, Fácán Zimpel összekötő járda megvilágítás, Jávorka 
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utca Duna parti szakaszán, a sétány, az a komp felé vezet. A Fülemüle utca pataknál hálózatfejlesztés. 
Igazából itt a Képviselő-testületnek akkor a döntése szükséges. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Szilágyi úrnak. 
 
Szilágyi László: Még annyi kiegészítést tennék, ha jól emlékszem, akkor 35 millió forint van a 
költségvetésben erre a feladatokra irányozva? Vagy 37? Akkor ebből ugye gyakorlatilag a Pénzügyi 
Bizottságban döntöttünk, hogy 3 millió Ft-ot ugye magával a lámpatestesre, tehát ugye ez az 
előterjesztésben hozzácsatolásra került ugye a Pénzügyi Bizottságnak az előterjesztése. Én azt jeleztem 
is egyébként, amikor ugye Anikó megküldte ezeket az előterjesztéseket, hogy én személy szerint 
egyébként nagyon sokallom például azt, hogy engem úgy kerestek meg anno a lakosok a Fácán és a 
Zimpel összekötő járda megvilágítása tekintetében, hogy 2-3 lámpatest pár százezer Ft-ba fog 
valószínűleg kerülni. Ehhez képest majdnem, hogy a szívemhez kaptam, amikor bruttó 8 millió Ft-ot 
láttam meg becslésbe, hogy egész pontos legyen. Próbáltam is nyugtatni a lakosokat, hogy ez ugye egy 
becslés, tehát elképzelhető ennél, hogy kevesebb lesz majd a terveztetés és az ajánlati felhívás után, egy 
vállalkozó valószínűleg kevesebbért ellátja. Bár én még olyan csodát nem láttam, hogy valami bruttó 8 
millió Ft-ba kerül és a vállalkozó aztán elvállalja ezt majd 1 vagy 2 millió Ft-ért. 
 
Balogh Csaba: Azért én is emlékszem arra, és azt akartam is mondani, hogy a Fácán-Zimpel 
mindenképpen legyen kivilágítva, de ha jól emlékszem, akkor ott az eredeti, a látványtervek, amiket 
megküldtek, azok viszonylag kis teljesítményű lámpák voltak, és itt az indikatív árajánlatkérésnél meg 
valószínűleg nagyobb teljesítmény volt és azt hiszem hosszabb szakaszon is, mert eredetileg csak a 
Rómaiak útjáig vezetett volna el a világítás. Tehát lehet, hogy ezek a részletek azok, amik összeadódtak. 
Ez indikatív árajánlat, erről volt már korábban vita. Én is azt szeretném kérni a képviselőktől, hogy 
támogassák, hogy egyáltalán elindulhasson egy ilyen beszerzési eljárás. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Pintér úrnak. 
 
dr. Pintér György: Még egy dolog volt, ami felmerült a bizottságon, hogy noha a forrás az, ha jól 
emlékszem, 37 mínusz 3 millió Ft. És 51 a kérés, tehát két változat van. Ez azt jelenti, hogy vagy 
levisszük annyira az összeget, vagy pedig valahonnan egyéb innen plusz forrást biztosítunk és akkor ez 
teljeskörűen megvalósul. Illetve lehet, hogy a kettő között. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Markó úrnak. 
 
Markó József: Azért bízva abban, hogy alacsonyabb árak fognak kialakulni, mert időnként van olyan 
érzésem, hogy ezek az indikatív árajánlatkérések magas összegeket eredményeznek. Aztán valóban, 
ahogy a Szilágyi úr mondja, már nehéz lealkudni, hogy még néhány lámpa hely hadd kerüljön be. 
Például a Kinizsi utcában is van olyan szakasz, ahol nagyon forgalmas az utca, a Kinizsi utca az 
Oázishoz közlekedik az Ady Endre útról, és ott két oszlopon sincs lámpa, hosszú szakaszon sötét van, 
de nagyon nagy forgalmú. Tehát, hogy még lehessen mód itt ebben, bízva kisebb árakban néhány utcát 
javasolni, néhány helyet, nem utcát, lámpahelyet. A másik, hogy milyen lámpák kerülnek felszerelésre. 
Csak korszerű LED-es lámpát lehessen felszerelni. Ott pedig előzetesen lássuk, hogy milyen 
színhőmérséklete van, mert nagyon barátságtalan világítások is létrejöhetnek. Egy kitűnő lámpa van a 
Kisfaludy utcában, most már két éve világít, kiváló, nagyon jó hatásfokú LED-es, nem tudom, ki 
gyártotta, odahozta referenciának, aztán nem vettünk tőle semmit, de az egy nagyon jó lámpa például. 
Nem mindegy, hogy világít járdát, utat. Vácon is problémák vannak, Verőcén is, sok helyen van 
probléma. De mindenképpen LED-t már ne tegyünk föl! Polgármester úr, amit javasolnék, hogy a 2-es 
út lámpával való ellátása megoldott legyen. A 2-es úton végig dupla égő van a búrákban, de az egyik 
már mindegyiknél kiégett sok éve gyakorlatilag, tehát mindenféle teljesítmény van, de egészet fizetünk, 
tehát darabszámra fizetjük, nincs mért szakasz, holott a fele nem világít, tehát feleslegesen fizetünk, 
duplába kerül és nincs fény. A 2-es út gyalázatosan néz ki. 
 
Balogh Csaba: Nagyon szépen köszönöm. Megadom a szót Ujlaki Anikónak. 
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Ujlaki Anikó: Igen, ahogy Markó úr is mondta, hogy egy keretösszeget kellene jóváhagyni a testületnek. 
A beszerzési eljárást ezek után folytatnánk, de a jelenlegi szolgáltatótól kértünk be, tehát aki most 
jelenleg a pótlásokat végzi, indikatív ajánlatot, és itt a kolléganőm írt is egy kiegészítést, hogy például 
minden helyszínt egyesével felmért a cég, és az árakat az ott látottak alapján adta meg. Ezek indikatív 
árak, figyelembe van véve, hogy kell-e például gallyazás vagy milyen munkagép fér be, mennyi a kézi 
erős munka. Tehát, hogyha itt egy becsült keretösszeget, mondjuk egy 35 millió Ft-ot, ami a 
költségvetési rendeletben megállapít a testület, akkor úgyis látjuk majd a beszerzési eljárás során, hogy 
mire elég ez az összeg? 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Pintér úrnak. 
 
dr. Pintér György: Az egyedi égőtestek kihelyezéséhez javasoltuk a 3 milliót. Ha jól emlékszem, 
eredetileg 2 millió Ft-ot sem értek el az egyesével kihelyezendő, ahova oszlopot nem kell tenni, tehát az 
oszlopra szerelhető lámpatestek. Úgyhogy az kettő se volt, és ezért mondtuk a hármat, hogy pont ezért, 
hogy fussa még egy jó pár helyre, abból egy 10-15 darab valószínű még pluszba belefér, amit egyesével 
javaslunk, meg azt gondolom, hogyha van igény, akkor pár százezer Ft-ot még hozzá tudunk tenni menet 
közben, tehát nem ez a komoly tétel, itt szerintem az a kérdés, hogy ebből vagy elfogadjuk így, ahogy 
van, és akkor azt mondjuk, hogy kérjünk ajánlatot, és megnézzük, hogy később biztosítunk hozzá 
forrást. Gyakorlatilag ki kéne szavazni egy utcát, hogyha csökkenteni kéne vagy több utcát, aztán 
kíváncsi vagyok, hogy … . 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Igen, én még azt szeretném megkérdezni, hogy ez az 51 vagy 52 millió Ft ez már pont 
közbeszerzési értékhatár fölött is van. Tehát, hogy mindenképpen úgy kell meghatároznunk azt 
gondolom, hogy azt is számításba kell venni, hogy akkor milyen eljárásban szerezzük be, tehát hogyha 
keretösszeget határozunk meg, akkor reménykedjünk, hogy beleférne az összes utca vagy utána úgyis 
ki kell szavaznunk valamit. Vagy azt mondjuk, hogy ami belefér, de akkor pedig készüljünk fel arra, 
hogy egy sima beszerzéssel ezt nem tudjuk. Illetve azt se tudom, hogy ez, mert amennyiben ez nem 
tudom, építésnek számít? 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót az osztályvezetőnek. 
 
Ujlaki Anikó: Én is ki szerettem volna erre térni, hogy ez építési beruházásnak minősül úgy tudom, mert 
én is épp ma kérdeztem rá, illetve a következő előterjesztésben a kerékpárút melletti közvilágítás 
bővítésére is teszek javaslatot, és amennyiben ez is elfogadásra kerül, akkor a kettő együtt már 
valószínűleg meghaladja a közbeszerzési értékhatárt. Tehát azért lenne esetleg egy kevesebb összeg. 
Nem tudom, ezt mindenképpen Kónya úrral át kell beszélnünk, a közbeszerzési tanácsadóval. 
 
Balogh Csaba: Csak így az egyértelműség kedvéért, itt az egybeszámítás miatt igazából nem is csak az 
a kérdés, hogy közbeszerzés köteles lesz-e, mert ez szinte biztos, hanem, hogy az európai normák 
alapján igaz, hogy az idei évben költöttünk-e annyit a közvilágításra, hogy akkor a 60 nem tudom hány 
milliós határt érjük el, vagy pedig csak az alap közbeszerzés a kérdés? Mert azt meg szinte biztos, hogy 
meghaladná. 
 
Ujlaki Anikó: Nettó 50 millió Ft, de hogyha a kerékpárút melletti közvilágítással egybe kell számolni, 
akkor viszont már biztos, hogy meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, de az még nemzeti 
eljárásrendben kell lefolytatni. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Lőrincz úrnak. 
 
Lőrincz László: Egy felmerülő kérdés, hogy az egyik évben történik meg, meg a másik évben. Ugye ez 
már eleve a jövő évben fog megtörténni, csak hogy azt is kalkuláljuk bele, mert hogyha mondjuk valami 
még ugye ebben az évben le tud zajlani, mondjuk a lámpatestek cseréje, ami ebben az évben számít. 
Most csak ilyen logikával, az ugye ebben az évben lehet, hogy nem éri el a közbeszerzést, viszont 
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mondjuk a jövő évben megvalósul, az már nagy valószínűséggel a kerékpárúttal, meg mindennel, akkor 
ott biztos. Lehet, hogy egy ilyen tűzoltás részt lehet csinálni akár ebben az évben is, hogy itt a téli 
időszakban azért a lakosok jobban lássanak, illetve a másik részét pedig lehet a jövő évben. Ezt csak így 
ötletnek, a beruházási osztálynak. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Lőrincz László részben elmondta, amit szerettem volna, úgyhogy ennek nagyon örülök. 
A másik, amit szerettem volna mondani, hogy ez a közbeszerzési értékhatár átlépése is úgy működik, 
hogy elindulhat valami beszerzéssel, az le is zajlik, ugye? És hogyha a következő lépcső már túllépi ezt, 
akkor az közbeszerzés. Tehát azt gondolom, hogy érdemes volna azzal próbálkozni, hogy beszerzéssel 
elkezdjük a lámpatest cserét. Most nem tudom hanyas napirendi pontot, de ezt a közvilágítás bővítést, 
és a kerékpárutasra meg úgy számolunk, hogy ezt már mindenképpen közbeszerzéssel kell megcsinálni. 
Illetve, hogyha átcsúszik egybeszámítás van, de most nyilván, ha egyszerre döntünk róla. 
 
Balogh Csaba: Amennyire engem tájékoztattak, ez alapvetően úgy megy, hogy ugye nem véletlenül kell 
a közbeszerzési tervet elfogadni az év elején. Alapvetően számolni kell ezzel, pont azért, mert az 
egybeszámítás miatt tudnunk kell azt, hogy minél kell közbeszerzést indítani, minél simább beszerzést. 
Előfordulhat az, hogy valamilyen feladatra csak beszerzési kereten belül megrendeltünk feladatokat, és 
utána kiderül, hogy egyébként át kell lépni, tehát hogy módosítani akarjuk a közbeszerzési tervet, de 
akkor a tervet is módosítani kell és igazából a beszerzési eljárást is bele kell, azt már nem tudom 
pontosan milyen terminológiával, meg milyen módszerrel, de bele kell fogalmazni a közbeszerzési 
eljárásba, pont azért, hogy megmagyarázza, hogy megalapozza azt, hogy miért közbeszerzés köteles. 
Jól mondom, jegyző úr? 
 
dr. Szinay József: Teljesen. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Szilágyi úrnak. 
 
Szilágyi László: Tapasztalatlefolytatás szempontjából az, ami idén megvalósult, az a 3 millió Ft-os 
lámpatestek kihelyezése, mert ott csúnya szóval nem történik kivitelezés, tehát csak gyakorlatilag egy 
lámpatestnek a felszerelése és bekapcsolása történik, az nem igényel földmunkát, nem kell betonozni, 
nincsen alapozás. Az összes többi projektnél viszont ugye, lámpatestek mellett ugye oszlopoknak a 
kihelyezése is történik. Tehát ez azt jelenti, hogy oda szükséges az, hogy a talaj az ne legyen fagyott 
állapotban, tehát az már ugye közbeszerzés. Azt gondolom, hogy a beruházási osztály is így csinálta 
volna, hogy a lámpatesteket terveztetni is kell. Tehát a lámpatestet meg lehet rendelni, meg lehet 
valósítani akár az idén, az összes többi az meg automatikusan átcsúszik jövőre, akár a bicikliút a 
következő napirendi pont vonatkozásában is. Csak hogy ugye a lényegről nem vitatkozunk, hogy most 
az 51 millió Ft-tal mi legyen. Mert ugye itt lóg a levegőben, hogy a 35 millió vagy 30 valahány millió 
Ft-os keretünk van, hogy azzal kapcsolatosan mit csináljunk, hogy emeljünk keretet vagy pedig húzzunk 
le utcákat. Nem? 
 
Balogh Csaba: Mindjárt mondom a javaslatomat, csak szeretném meghallani mindenkinek az ötleteit és 
gondolatait. Megadom a szót Vajda Viktóriának. 
 
Vajda Viktória: Egyrészről én tudom támogatni azt is, hogyha csak ez a lámpatest csere történik meg 
idén, de én azért fenntartanám annak a lehetőségét, hogy a második és a harmadik összesítettet, ami 
összesen az előterjesztésben 9.841.000 Ft-ra van kalkulálva, vagy hát az indikatív árajánlat alapján 
ennyire van tippelve. Ez is a közbeszerzési határ alatt van, ha nem is tud minden befejeződni, de legalább 
elkezdődik, és akkor a közbeszerzési határon felüli értékeket pedig a jövő évre tervezni, költségvetésbe 
kalkulálva adott esetben, illetve hát annak az előkészítése el tud kezdődni és pontosabban tudunk 
felkészülni rá, de én támogatnám, hogy a második és a harmadik szakaszban levő összesen 9 millió Ft 
környéki, majdnem 10 millió Ft értékű tételeket még idén kezdjük el. 
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Balogh Csaba: Pont ezt javasoltam volna én is. Köszönöm szépen Vajda Viktória. Anikót kérdezem, 
hogy jó-e a sejtés, hogy a 2-es, 3-as azért lett ott összeadva, mert az is még egybe számítás ide vagy oda, 
akkor is igazából közbeszerzési határ alatt lesz. Tehát megvalósítható ez így. Tehát nem kell csak a 3-
sal megelégedni, hanem akár a 2-est is bele tudjuk rakni. Annál sincsen építés gyakorlatilag, mert 
meglévő földkábeles hálózatra rakjuk rá, mert egy oszloplámpa telepítés lesz benne, de hogy azt még 
akár meg is lehet oldani korai kezdéssel a szerződés alapján. Képviselők egyetértenek azzal? Akkor én 
ezt a módosítást, ha befogadja az előterjesztő Ujlaki Anikó, akkor én így szavaztatnám meg, hogy a 2-
es és a 3-as utak, meg lámpacserék előterjesztéssel menjen be. Tehát, hogy a 2-es határozati javaslat 
azokkal a kiegészítésekkel. Anikó? 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Ujlaki Anikónak. 
 
Ujlaki Anikó: A 2-es határozati javaslat az a terveztetés és a hálózatbővítés, az 1-es határozati javaslat 
vonatkozik erre a keretszerződésre. 
 
Balogh Csaba: Az egyes határozati javaslatban, akkor 9 millió, lehet, hogy az egyszerűség kedvéért 10 
millió Ft keretösszegig azt mondanám. „10 millió forint keretösszegig szerződést kívánunk kötni, 
meglévő oszlopokon történő lámpatest felszerelést tartalmazó közvilágításfejlesztésre a melléklet 
szerint.” 
 
Ujlaki Anikó: Még annyi módosítás, hogy ott csak a lámpatestek kihelyezése, de akkor hozzá kell venni, 
hogy oszlop- és lámpatelepítés. 
 
Balogh Csaba: Rendben. 
 
Ujlaki Anikó: Tehát nem hálózatfejlesztés, hanem meglévő hálózatra oszlop és lámpa. Tehát végül is a 
lámpatestek sűrítése. 
 
Balogh Csaba: Rendben. Ezekkel a módosításokkal egyetértenek a képviselők, vagy is szavazatukkal, 
akkor jelezzék. Megadom még a szót előtte Lőrincz úrnak. 
 
Lőrincz László: Gyors kérdés ez, hogy ehhez még akkor lehet leadni majd új helyeket vagy itt már betelt 
a lehetőség. Akkor lőjünk be egy időpontot, hogy meddig küldhetik el a képviselők, és akkor ami belefér, 
belefér majd valami igazságosság szempontjából. 
 
Balogh Csaba: Anikó! Milyen határidőt tudsz szabni a képviselőknek? 
 
Lőrincz László: Meg, hogy hányat tudjanak? Ne legyen az, hogy mindenki elküld 20-at, mert akkor egy 
fontossági sorrend legyen, hogy az első, első, második, és akkor igazságos legyen a körzetekben. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Ujlaki Anikónak. 
 
Ujlaki Anikó: Egyeztetek Márk Eszter kolleganőmmel, ő készítette elő az előterjesztést, hogy meddig 
lehet, és hogy milyen, tehát hány darab, számra hányat tudunk ebbe a keretbe belesűríteni. 
 
Lőrincz László: És más az, ha csak lámpatestet kell, más az, ha oszlopot is kell. 
 
Ujlaki Anikó: Igen, úgyhogy erről küldünk egy e-mailes értesítőt. 
 
Balogh Csaba: Addig is a képviselőknek javaslom, hogy kezdjék el összegyűjteni, hogy akár, ha idén 
nem is kerül be, akkor a jövő évibe lehessen, és érdemes ilyenkor technikailag már egyből prioritásokat 
is mellérendelni, hogy mi az, ami a legfontosabb és akkor az segíti majd a gyors egyeztetést, hogy meg 
is valósulhassanak vele. Akkor kérem a képviselőket, hogy az előterjesztés határozati javaslatát a 
megbeszélt módosításokkal fogadja el szavazatával! 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
Képviselő-testület. 
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A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

394/2020. (X. 26.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a 2020. évre 10 millió forint keretösszegig szerződést kíván kötni meglévő 
oszlopokon történő, csak lámpatest felszerelést tartalmazó közvilágításfejlesztésre a melléklet 
szerint. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó beszerzési eljárásban az 
összességében legelőnyösebb árajánlatot adó ajánlattevővel történő szerződéskötésre. 
 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének Beruházási feladatok 6. sor 
Közvilágítás fejlesztés  
 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: 2020.10.31. 
 
Melléklet a 394/2020. (X. 26.) Ök. határozathoz 

 
1. számú melléklet  

Cím  Feladat  
Hálózat hossz 

(fm)  
Hrsz.  Megjegyzés  

Indikatív ajánlat 
(bruttó Ft)  

Thököly utca Pesti út felé 
eső vége  

hálózat 
fejlesztés  

62  
3086    6.388.100.- 

Bolla Árpád utca 
hálózatfejlesztés  

hálózat 
fejlesztés  

166  
4876/1  

Keskeny út, fasor  
10.985.500.- 

Kékperjés láprét- Ilka köz 
között patak mellett  

hálózat 
fejlesztés  

67  3862, 
3912/7  

Alacsony 
oszlopokkal  6.388.100.- 

Fácán-Zimpel összekötő 
járda megvilágítása  

hálózat 
fejlesztés  

78  

2054  

  

7.747.000.- 
Jávorka utca Duna parti 
szakaszán (sétány) komp 
felé  

hálózat 
fejlesztés  

115  

525, 418 

Alacsony 
oszlopokkal  
  8.420.100.- 

Fülemüle utca - pataknál  hálózat 
fejlesztés  

20  

8899  

Problémás, szűk 
hely, MÁV 
területen fér el 
az oszlop  2.101.850.- 

I. összesen:          42.030.650.- 
Oázis, lámpatestek sűrítése 
12 db oszlop és lámpatest   
(Kerekerdő u., Huzella u., 
Oltványos u., Németh L. 
u., Komlókert u., 
Termálfürdő u.)  

oszlop és 
lámpa 
telepítés  

meglévő 
földkábeles 
hálózatra  

  

Földkábeles 
terület, hurkok a 
helyszínen 12 
db oszlopot és 
lámpatestet kell 
kihelyezni  8.204.200.- 

II. összesen:          8.204.200.- 
Fürdő utca lámpasűrítés  csak lámpa      6 új lámpatest  617.271.- 
IV. Béla király utca 21.  csak lámpa      1 új lámpatest  117.272.- 
Lánchíd utca-Szent István 
sarok - fordulót világítsa be 
(Szt.I. u-ban)  

csak lámpa    

  

1 lámpatest csere 
+ 2 új lámpatest  

342.290.- 
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Pacsirta utca 1-3. és 87-89. csak lámpa      2 új lámpatest  221.844.- 
Radnóti utca (Kis János és 
Béke között 2 oszlopra)  

csak lámpa    

  

2 új lámpatest  

221.844.- 
Széchenyi utca 66.  csak lámpa      1 új lámpatest  117.272.- 
III. összesen:          1.637.793.- 

II. és III. összesen:          9.841.993.- 

I., II. és III. összesen:          51.872.643.- 
 
Balogh Csaba: Következő napirendi pont a kerékpárút melletti közvilágítás terveztetése. Megadom a 
szót Ujlaki Anikónak. 
 
22) Javaslat kerékpárút melletti közvilágítás terveztetésére és kiépítésére 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 
Ujlaki Anikó: A Képviselő-testület a 238/2020. (VIII. 6.) határozatával felkérte az osztályt, hogy 
vizsgáljuk meg az összekötő úton lévő kerékpárút közvilágítás kiépítésének lehetőségét. Lehetőleg 
napelemes, mozgásérzékelős, fényforrásokkal üzemelő lámpatestekkel, melyre indikatív ajánlatokat 
kértünk be, napelemes és földkábeles telepítésre egyaránt, valamint Lőrincz László képviselő úr 
javaslatára az Öregfutó utcában földkábeles közvilágításra is. Ezt a módosított előterjesztést küldtük a 
Képviselő-testületnek. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és itt a megtérülés elég nevetséges, de a 
napelemes, többletköltségből fizethető elektromos számla, itt a hálózatról működő földkábeles világítás 
20 wattos LED-es világítás folyamatos üzemelése mellett 96 év. Hálózatról működő földkábeles, 20 
wattos LED világítás, fényerőszabályzóval itt 177 évre jött ki, ezért a bizottság a földkábeles kiépítést 
támogatta. A keretet viszont a Képviselő-testületnek kell eldöntenie. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Markó úrnak. 
 
Markó József: Ezek az indikatív ajánlatban levő árak nagyon magasak. Tehát a LED-esnél az 1.100.000 
Ft/lámpahely az nagyon magas, és azt már lehet látni, hogy ezek az adatok, nem tudom, hogy a honlapról 
letölthetők vagy honnan, de már generáltak némi észrevételeket a város közössége tekintetében, tehát 
ezt egy hozzáértő is tudja, hogy nem kerülhet ennyibe egy lámpa, max. 500. Nem mentem utána 
tételesen, de nagyon magas, és a földkábeles nem indokolt, hogy jóval olcsóbb legyen, hiszen sokkal 
több a munka vele, földbe kell kábelezni. A másiknál csak le kell helyezni. Tehát valami nem stimmel 
ebben, és a megtérülési idő azért ilyen bután jön ki, mert ha nem lenne 33 millió, ha nem csak 25, akkor 
a megtérülésidő fél év lenne vagy 20 perc. Attól függ, hogy van beárazva. Ez nem releváns, a megtérülés 
idő. Meg kell nézni, hogy miért ilyen drága ez? 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Lőrincz úrnak. 
 
Lőrincz László: Én is alá tudom Markó úrnak az állítását támasztani, és nézegettem az interneten, 
keresgéltem, és körülbelül ez az 500 ezer forint magassága volt a napelemes, tehát napelemes és 
komplett oszloppal való telepítése egy lámpának. Én is sokallom, ezáltal egy kicsit olyan fals képet kap 
az ember, hogy ennyivel drágább ez a része, holott én úgy gondolom, hogy ennyivel nem lehet drágább. 
Nem tudom, hogy Anikó, tudunk-e valami olyan megoldást, hogy akár ha továbbmegy és mondjuk 
beszerzésre kerül vagy közbeszerzésre, hogy a kiírás alapján akár kétféle, tehát úgy kiírni a kiírást, ezt 
gondolom, megint a közbeszerzővel kell majd egyeztetni, hogy tudjanak adni erre-arra is ajánlatot, és a 
végén mondjuk a testület el tudja dönteni, hogy most megéri-e neki mondjuk pár százezerre vagy egy-
két millióval több az, hogy mondjuk egy megújuló energiaforrást használ vagy mondjuk végig ássa és 
földkábelt fektet. Nekem ez lenne a javaslatom, hogy mind a kettő irányába mozduljunk el. Én bízom 
benne, hogy lesz ennél olcsóbb ár. 
 
Balogh Csaba: Technikailag annyi, hogy akkor mind a kettő ajánlatkérési procedúrát, akkor le kellene 
bonyolítani. Tehát ez kötelezettséget még nem jelent. Megadom a szót Ujlaki Anikónak. 
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Ujlaki Anikó: Igen. Hogyha ez közbeszerzés lesz, mert összeadódik a közvilágítás bővítése, akkor 
szerintem, de nem vagyok közbeszerzési szakértő, egyeztetek, de szerintem ez, amit a képviselő úr 
javasol, ez kivitelezhető, hogy kétféle, hiszen most is úgy kértük be az indikatív ajánlatot is kétféle 
technológiára. 
 
Balogh Csaba: Rendben. Markó úr? 
 
Markó József: Az javaslom, hogy a lámpatípust meg kellene határozni. Ne járjunk úgy, mint más 
közbeszerzésnél, hogy nem is tudtuk, hogy mit veszünk, csak egy darab valamit. Tehát azért a tág 
határok közt változhat egy oszlopnak a minősége, a lámpafej minősége. Tehát azonos dologra adjanak 
ajánlatot és ne pedig egy kínait idehoz valaki, egy vackot, aztán. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Ehhez kapcsolódó ilyen téma, hogy a közbeszerzési ajánlatkérés műszaki tartalmának az 
összeállításához valószínűleg igénybe kell venni egy külső szakértőt. 
 
Balogh Csaba: Sőt, én ennél javasolnám, tehát tényleg az utcáknak a lámpájának a világítása, meg 
egyáltalán az is, hogy hogyan néz ki, az sokak számára fontos. Itt már a műszaki tartalom 
meghatározásánál én nagyon örülnék neki, ha nem is egy teljes közmeghallgatás során, de 
valamennyivel jobban be legyen vonva a lakosság, mint egy általános beszerzésnél. Legyen 
gyakorlatilag megmutatva, hogy milyen fényre számíthatnak a különböző lámpáknál. Erre van lehetőség 
a közbeszerzés előkészítése során? Gondolom nincs kizárva. Megadom a szót Ujlaki Anikónak. 
 
Ujlaki Anikó: Köszönöm ezt a javaslatot, mert nagyon szükségünk lenne ugye, energetikai tanácsadó 
korábban is lett már bevonva a gázenergia-beszerzésnél, külső szakértőre, és akár most a testület úgy 
dönt, hogy indítsunk el erre egy beszerzési eljárást, mármint a szakértő kiválasztására, akkor az 
szerintem már előrelépés a közbeszerzési műszaki tartalom meghatározására. 
 
Balogh Csaba: Támogatom az ötletet, és akkor úgy időzítsük majd utána a lebonyolítását tényleg, hogy 
ha van már egy műszaki tartalom meghatározása, akkor azt majd a képviselők támogatását is kérem, 
hogy a lakosságnak a tudatára kell hozni, hogy akkor van egy ilyen terv és a képviselők tudjanak róla, 
hogy a lakosok mit szeretnének, milyen fényt, és úgy legyen összehozva a részletes tartalom. Határozati 
szöveget meg kell fogalmazni vagy elegendő igazából, hogy „a beszerzés műszaki tartalmának 
összeállításához az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy szerződjön szakértővel, 
beszerzési eljárás. 
 
Ujlaki Anikó: Megbízására vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatására hatalmazza fel a polgármestert, 
a Képviselő-testület.” 
 
Balogh Csaba: Pontosan, ezt akartam én is mondani. Forrásmegjelölés hozzá? 
 
Ujlaki Anikó: Dologi. 
 
Balogh Csaba: Polgármesteri keretből igazából lehetne. 
 
Ujlaki Anikó: Nem, a külső szakértő, az dologi előirányzat. 
 
Balogh Csaba: Dologi, rendben. Megadom a szót Lőrincz úrnak. 
 
Lőrincz László: Én is hozzáfűzném, hogy maximálisan támogatom, mert nagy öröm a lakosoknak, hogy 
bekerült a testület elé ez az előterjesztés, illetve a hivatal kidolgozta, illetve elkezdte feltérképezni. De 
a megvalósítása az igazi, mert az egy hosszú távú dolog. Tehát időtállónak kell lenni és olyannak kell 
lenni, ami tényleg használható. Tehát akár egy bicikliútnál a lámpáknak a távolsága vagy tényleg a 
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fényerősség, akkor van értelme, ha tényleg használható is, és nem csak félhomályban bóklásznak az 
emberek. Tehát itt mindenképp lényeges, hogy olyan műszaki tartalom legyen, ami segíti a dolgokat.  
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Szilágyi úrnak. 
 
Szilágyi László: Még egy a kiegészítés, ami nem hangzott el, de szerintem eléggé kardinális, főleg az 
elmúlt években, és egyre jobban felkapják, az a fényerő és a fényszennyezés vonatkozásában kell 
megemlítenem, hogy ezt mindenféleképpen lakosokkal, hiszen nem egy ember ugye ennek sajnos a 
kárvallottja, és ez Gödön is benne van a történetben, tehát mindenféleképpen úgy kell kialakítani ezeket 
a lámpákat, hogy a fényszennyezés az lehetőleg minél kevesebb károsodás legyen a környezetre 
vonatkoztatva. A másik, amit pont Gödön látni, hogy megint elkezdődik egy folyamat a közvilágítás 
vonatkozásában, viszont nincsen egységes koncepció. Tehát látszódik, hogy vannak 40-50 éves 
betonoszlopok, vannak fémoszlopok, gyakorlatilag a városban nem tudom, 3 vagy 4 fajta oszlop van. 
Tehát én szeretném kérni, hogyha eljutunk odáig, akkor alakuljon ki egy egységes városi arculati kép, 
hogy ezt a típusú lámpát tudjuk támogatni, és akkor hosszú évek során akár az egész oszlopot LED-es 
lámpákra kicserélve meg lehessen csinálni, és akkor egy szép városkép keletkezne. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Vajda Viktóriának. 
 
Vajda Viktória: Szinte majdnem ugyanezt szerettem volna elmondani, egyrészt ráerősíteni a már kettő 
elhangzott fontos tételre. Az egyik az az, hogy előnyben részesíteni a megújuló energiaforrást, a másik 
az az, hogy kérjük ki a lakosok véleményét, hogy fényerőben mit gondolnak. És a harmadik pedig a 
városképi arculati szempont. Ebben is azt gondolom, hogy egyrészt a lakosok véleményét is, másrészt 
pedig, hogy egységes legyen, főleg azoknál a lámpatesteknél, amik alacsonyan helyezkednek el, nem 
ezek a 2-es főút mentén elhelyezkedő hatalmas oszlopok, hanem amik valóban az arculatot adják, ennél 
nagyon, nagyon fontos lenne, hogy egy egységes és kialakult, kiforrott arculat jöjjön létre. Úgyhogy ezt 
szeretném kérni, hogy majd a jövőbeli tervezésnél ez is legyen egy szempont. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Lőrincz úrnak. 
 
Lőrincz László: Utolsó gondolat evvel kapcsolatban, akár az önkormányzat egy Facebook szavazáson, 
hogyha megvannak a lámpatestek, illetve az oszlopok, akkor akár meg is szavaztathatja ezt a lakosokkal, 
hogy melyiket tartanák a legjobbnak és szeretnék sok-sok éven keresztül nézni. 
 
Balogh Csaba: Visszatérve azért, hogy az eredeti határozatnál, akkor módosítás szükséges-e azon túl, 
hogy akkor a műszaki tartalmat beszerzővel, beszerzési szakértővel összeállítjuk. Kell-e, hogy említve 
volt, hogy az első napelemmel működőnek az indikatív árajánlatot túl magasnak találja a Képviselő-
testület, de ennek ellenére akkor kéri az ajánlatot arra is? És a másik alternatíva az mi volt? A hármas 
változatot kérték? 
 
Balogh Csaba: Rendben, akkor erre a kettő alternatívára kéri a beszerzési eljárást elindítani a Képviselő- 
testület. Megadom a szót Pintér úrnak. 
 
dr. Pintér György: Az előbb elhangzott olyan, én nagyon szívesen venném. És nagyon szívesen döntenék 
erről most. Ellenben abszolút tudok azzal azonosulni, ami itt elhangzott, hogy jó lenne meghatározni 
további standardeket. Tehát, hogy a világítás minősége milyen legyen, mit tudjon egy oszlop, és a többi, 
és a többi. Tehát, hogy teljesen különböző minőségeket fogunk a végén kapni és összehasonlítani. És 
hogyha itt ennyire arculati elemekről is szó van, akkor szerintem bele kéne férjen egyszer-kétszer 10-15 
perc, hogy beszéljünk, hiszen ez hosszú távra fogja meghatározni a város arculatát. Ha pedig szakértő 
fel lesz kérve, amit támogatom. Mindazonáltal, vagy akkor kerüljön bele azért ennek az esetleges 
közbiztonsági leágazása, hiszen ami a föld fölött van, annak könnyebben lába kél. Márpedig a 
napelemnek van egy ilyen része, és akkor én persze megújulok, fontosak. Igen. Tehát, hogy azért ennek 
van ilyen része, és persze akkor a megújulónál nekem örök dilemmám, hogy a napelem újrafeldolgozása 
persze az, hogy működik, de ez most messzire vezet. Úgyhogy kíváncsi vagyok a tanácsokra.  
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Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Ennek fényében én azt gondolom, hogy lehet, hogy első körben ezt a beszerzést a 
szakértőre kéne csak elindítanunk. 
 
Balogh Csaba: Akkor először csak a szakértőre. Befogadja-e az előterjesztő, Ujlaki Anikó? 
 
Ujlaki Anikó: Igen. 
 
Balogh Csaba: Akkor tehát arra, hogy először a műszaki tartalom meghatározásában egy szakértő legyen 
megbízva, aki akkor a következő testületi ülésre, amikor már lesz nyilván, akkor most beszerzünk egy 
szakértőt, és amint lesz rá lehetőség, akkor hoz terveket, hogy milyen standardeket tudunk gyakorlatilag 
állítani, hogy a jövőben az alapján tudjon megindulni egy közbeszerzési eljárás. Megadom a szót Pintér 
úrnak. 
 
dr. Pintér György: A műszaki része. És akkor ugye gondolkodtam, hogy most itt a városi főépítészt is 
bele kell vonni. Tehát valami városi fő esztétánk az nincsen, tehát nagyon különböző módon 
gondolkodunk stílusokról, mert hogy mondjuk éppen egy ilyen 120 évvel ezelőtti, kicsit ilyen 
monarchia-ízű stílusú lámpától egészen a lecsupaszított IKEA-s történetig minden lehet. Azért ezeket 
mind végig kéne gondolni, tehát stílusvonalon is valamilyen gondolkodást el kéne indítani, hiszen itt 
felmerült akár, ha itt kerítésre nézek, meg Viktóriára. Ugye itt a Buchwald cégek és Buchwald kerítés 
és minden egyéb. Tehát valamilyen módon, akkor ezeket harmonizáljuk, akkor mondjuk azt, hogy 
megpróbáljuk ezt a stílust, ezt a teljesen barátságos, régi üdülőtelepülési stílust vagy azt mondjuk, hogy 
irány az okos város, okos stílus, nem tudom micsoda, tehát ezek szerintem teljesen más irányba viszik 
a történeteket. 
 
Balogh Csaba: Valóban ez egy másik, ez egy párhuzamosan, de elkezdhető dolog. Gyakorlatilag a 
főépítész az a fő esztétája azért mégiscsak a város arculati képének. 
 
dr. Pintér György: Szóval említettem őt elsőre, hogy belevonjuk ebbe a történetbe, csak hogy ne 
feledkezzünk el erről, mert a végén ott van, hogy teljesen más dolgok fognak elérni. 
 
Balogh Csaba: Én javasolnám, akkor a képviselőknek, hogyha vannak elképzeléseik, hogy milyen stílust 
szeretnének látni, akkor ezt jelezzék a főépítésznél, és jegyző urat kérem, hogy ha kell, akkor határozat 
formájában, de azt hiszem, egyszerűbb lesz így mondjuk, hogy akkor a főépítésznek adja ki, közösen 
egyeztetünk is vele. Legyen az az egyik feladata, hogy a lámpák arculati terveit, azt gyakorlatilag 
összesítse. Legyen javaslata, mi az, ami a jelenlegi rendszerbe bele tud illeni. Mert itt azért azt is 
figyelembe kell venni, hogy jelenleg is vannak lámpák, és nem egyik napról a másikra fogjuk az összeset 
lecserélni. Úgyhogy jó átmenettel tudjuk csak átvezetni ezeket. Kéri a Képviselő-testület, hogy ezt 
határozatba is öntsük? 
 
dr. Pintér György: Én nem kérem külön, elfogadom ezt a megoldást. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Csak össze akarnám foglalni magamnak, tehát ugye akkor, amiről most döntünk, az egy 
műszaki szakértelem. A városban rendelkezésre áll az esztétikai szakértelem, és akkor ebből egyszer 
majd így politikailag is gyúrjunk egy valami egységes egészet. A másik az meg csak egy ilyen 
megjegyzés, hogy a városnak sokféle része van. Tehát én azt gondolom, hogy van, ahol pont egy 
archaikusabb lámpa, amelyik jól mutat, mert illik oda, de van, ahol meg teljesen anakronisztikus lenne 
egy ilyet elhelyezni és bután nézne ki. Tehát azt gondolom, hogy esetleg a területekre különbözőt is 
lehet meghatározni. Ez egy ilyen nagyon sokfelé mutató dolog, amit biztos, hogy nem Képviselő-
testületi ülésen a leghatékonyabb meghatározni. Induljon el a folyamat és akkor beszélgessünk ezekről. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Vajda Viktóriának. 
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Vajda Viktória: Csak annyit szeretnék hozzátenni ehhez, amit Hlavács képviselő társam mondott, hogy 
amikor a Buchwald előterjesztést készítettem, a főépítész úrral konzultáltam, és ő is éppen ezt a 
javaslatot tette, hogy különítsük el azokat a városrészeket, ahol megfér ez a századfordulós stílus és mi 
az, ahol már annyira modern, tehát sokkal inkább a modern stílus fog jobban érvényesülni. Úgyhogy azt 
gondolom, hogy ezt Aba Lehel látja és érti, és ebben partnerre találunk nála mindannyian. 
 
Balogh Csaba: Akkor így tiszták a módosító javaslatok, hogy gyakorlatilag most nem hozzunk döntést 
az ajánlatkérés megindításáról, hanem csak felhatalmazzuk a polgármestert, hogy műszaki szakembert 
megbízzon annak az előkészítésével. Kérem a Képviselő-testületet, hogy erről szavazzon! 11 igen 
szavazattal a Képviselő-testület elfogadta az előterjesztést, a módosítottat. 
 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. 
 

395/2020. (X.26.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
felhatalmazza a polgármestert Göd város Összekötő út kerékpárútjának közvilágítása kapcsán a 
beszerzés műszaki tartalmának elkészítésére irányuló beszerzési eljárás lefolytatására. 
 
A szükséges forrást Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés Dologi előirányzat soráról 
biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: 2020.10.31. 
 
Balogh Csaba: A következő a javaslat a Csokonai utca 22-es számú ingatlan, Rákóczi utcai szakaszán 
járda felújításra. Előterjesztő Ujlaki Anikó. 
 
23) Javaslat a Csokonai utca 22. számú ingatlan Rákóczi utcai szakaszán járdafelújításra 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 
Ujlaki Anikó: A Rákóczi Ferenc utcában elkészültek a járda felújítási pályázatnak megfelelő 
munkálatok, ott a műszaki átadás-átvétel is megtörtént, viszont a pályázatból kimaradt a Csokonai utcai 
sarokingatlan előtt a Rákóczi Ferenc utcai szakasz, mert ez korábban még jó állapotúnak ítéltetett, de az 
ingatlan tulajdonosa kérelmezte, hogy előtte is legyen felújítva ez a szakasz. Ezzel egy egységes és 
biztonságosan használható vízelvezetési szempontból is megfelelő megoldás alakulna ki. A kérelmező 
is vízelvezetési problémákat jelzett. A keretszerződés alapján bruttó 6.259.000 Ft szükséges ezekhez a 
munkálatokhoz. Én szeretném pót előirányzatként biztosíttatni. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Az borzasztó magasnak tűnik nekem ez az összeg. Nyilván a meglévő járdakeret 
szerződésből jön ki. Azt is belátom, hogy az egységesség miatt itt le kell cserélni a meglévő térkövet és 
újat kell egyébként a tökéletes állapító térkövek helyett odahelyezni. De szeretném megkérdezni, ezért 
is külön fizetünk még, hogy azt a térkövet úgymond elviszik egy lerakóba, amit egyébként 
értelemszerűen föl lehetne használni bárhol, vagy hogy van ez kiszámolva? 
Balogh Csaba: Megadom a szót Szilágyi úrnak. 
 
Szilágyi László: Ez a szakasz eredetileg nem szerepelt volna a felújításban, ha jól értelmezzem. Nekem 
ez ilyenkor mindig egy kicsi aggályaim vannak egyébként, mert most ezzel az erővel a másik irányba is 
kérhette volna egyébként a lakos, hogy az ő utcájánál is legyen vagy a Csokonai utcában is lehetett volna 
akkor járdát építeni. Vagy mondhatnánk a Nemeskérinél, hogy akkor végig építsük meg az Oázisig a 
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járdát, tehát valahol mindig azt gondolom, hogy határt kell szabnunk, és azt gondolom, hogy eredetileg 
húztunk egy határt, hogy addig, a Csokonai utcáig, és a következő sarki ingatlanig nem kezdjük el a 
járda felépítését. Ráadásul tudom jól van járda és az a probléma, hogy a víz miatt, de valahol még járda 
sincsen. Vannak olyan településrészek, utcák egymás után, ahol még járda sincsen. Most megint csak 
abba megyünk bele, hogy valami olyan felújításba kezdünk bele, ahol már van eredetileg járda, de 
valahol még nincs is járda. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Lőrincz úrnak. 
 
Lőrincz László: Nekem is az az aggályom, ami Juditnak, hogy nem látja az ember, hogy mekkora 
szakaszról van szó, milyen munkát kell rajta elvégezni, illetve egy felújítás, hogy most mennyire, 
tényleg, amit meg Szilágyi úr mondott, hogy mennyire szükségszerű, mert ha van ott járda és most 
tényleg burkolatot cserélünk rajta egy másik burkolatra, annak a felszedése, elszállítása, újra lerakása, 
tehát lehet, hogy egy kicsit fölöslegesen dolgozunk, ugye előtte is működőképes. Illetve magában az, 
hogy mekkora területről van szó, hány méter járdáról, milyen szélességben? Meg a másik kérdésem, 
hogy járdaépítés vagy járdafelújítás, ugye itt a keretszerződésnél is, mert lehet, hogy mások lennének az 
egységárak, mert egy felújítás, az lehet, hogy kevesebbe kerül, mintha valahol egy komplett járdát 
építünk, ahol újra alá kell alapozni azt a területet vagy a szélén az oldalsó köveket lerakni, ugye, mikor 
a járda oldalát tartják, tehát lehet, hogy ott is már az ár más lenne, hogyha most lehet, hogy egy 
felújításra, akár ez is egy beszerzésre csak simán kiírásra kerülne, és mondjuk nem a járda építési 
keretből megy, akkor mondjuk lehet, hogy ez nem 6 millióba kerül, hanem töredékéből meg lehet 
csinálni, de nem értek hozzá, csak hangosan gondolkozom. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Ujlaki Anikónak. 
 
Ujlaki Anikó: A keretszerződés járda építésre vonatkozik, tehát nem tudjuk kihagyni, mert ugye ez 
közbeszerzési eljárás során nyertes ajánlattevő, tehát egybe kell számítani minden járdaépítést. 
Bekértem Espár Zsolttól az előterjesztés után, ez már a Pénzügyi Bizottsági ülésen felmerült, hogy mi a 
pontos műszaki tartalom. Nem tudom, hogy voltak-e kint, látták-e ezt az ingatlant, de ugye Rákóczi 
Ferenc utcán rá lett húzva még egy aszfaltréteg, és ezért áztatja a kerítését itt az ingatlan tulajdonosnak. 
Ő vállalta, hogy saját pénzen megemelné a kerítését is ezen a szakaszon. 40 méter hosszan szükséges az 
út és a telekhatár közötti jelenlegi térkőburkolat, és annak pályaszerkezetének elbontása kb. 3 méter 
szélességben. Ezt követően szükséges egy szakaszon egy oldalon kiemelt szegély, további szakaszon 
két oldali kerti szegély épül, 1,5 méter széles új járdával. A járda és az út közötti területet is helyre kell 
állítani zúzott kőpályaszerkezettel. Tehát itt az út sokkal magasabban van, mint a jelenlegi járda és 
tovább folytatódik, ez egy sarokingatlan, és tovább folytatódik az új járda. Tehát ez az egy ingatlan előtt 
lett kihagyva. 
 
Balog Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Én azért a 1,5 méteres járdához a 3 méteres széles bontást is furcsállom. Illetve azt 
hiszem, hogy nem testületin, de valahol én már találkoztam ezzel, amikor még volt Városfejlesztési 
Bizottság, meg volt beruházási egyeztetés minden héten vagy valami ilyen alkalommal. Én nem tudom, 
hogy nem megoldható-e itt egy valamiféle vízelvezető ároknak a kialakítása, az úttest és a meglévő 
burkolat között, ami esetleg sokkal olcsóbb lenne? illetve tudom, hogy most itt az aszfalt van 
magasabban, nyilván az is megérne egy misét, hogy miért van úgy tervezve egy út, hogy amikor 
kialakul, akkor vízelvezetési problémákat okozzon? De, hogy itt azért az is van, hogy nem csak járda 
van, illetve jelenleg nem járdaként funkcionál az egész, hanem parkolóként. Részben úgy, hogy eleve 
parkolónak van kialakítva. Részben úgy, hogy már azok a részek, ahol be lehet parkolni szemből vagy 
hogy mondjam az úttestre merőlegesen, de az a része is parkolónak van használva, ami abszolút járda 
és párhuzamosan parkolnak rajta a kerítésen. Most csak teljesen random, Google Street View-n is 
egyáltalán nem a parkolóban parkol ez a két autó, aki ott van, hanem a járdán. Szóval, hát nem tudom, 
és ezek, akik ott parkolnak, azok nyilvánvalóan ebben az ingatlanban vagy hát valószínűsíthetően ebben 
az ingatlanban van dolguk. Hát nem tudom, hogy ez így mennyire jó. Ténylegesen ez a 3 méter. Miért 
kell egy 1,5 méter széles járdához 3 méterre felbontani az egészet? 
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Balogh Csaba: Azt hiszem a kérdés költői, de azért Anikó? Ha gondolják a képviselők, módosításban 
akkor kérhetünk további kiegészítést a műszaki kollégától következő alkalomra. Anikó befogadja, hogy 
akkor a következő alkalomra? jogosítványt is ajándékba vegye. 
 
Hlavács Judit: Én szeretnék egy olyat is látni, ami nem a járda építésére, hanem csak a vízelvezetés 
megoldására vonatkozik. Ha nem lehet, pláne, ha vizsgálta, és azt mondja, hogy nem lehet, akkor jó, 
csak hogy tudjam, hogy ez így van. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Andrejka Zombornak. 
 
Andrejka Zombor: Igen, én most így pontosan ezzel az előterjesztés ügyén én megmondom őszintén, 
nem foglalkoztam a témával, de amikor volt a lakossági fórum ott a Gutenberg saroknál, a fekvőrendőr 
ügyében, és akkor volt a csapadékvíz elvezetés téma, ami az utca túloldalán zajlik, illetve hát ott van 
olyan ingatlan, ami előtt pont az árkot fel is töltötték a túloldalon és ezért nem tud elmenni a víz a 
gyűjtőbe, a patak irányába. Tehát ezen az oldalon a csapadékvízelvezetés nem kivitelezhető. És a 
szélesség helyén, és azt mondom, hogy a kolléga, amikor lesz, akkor nyilván megfelelő műszaki indokot 
is fog rá mondani, de én feltételezem, hogy az is közrejátszhatott, ami pont a lakossági fórumon a 
lakosoktól elhangzott probléma volt, hogy elkészül az új járda, viszont a szokások miatt a gépkocsikkal 
mindenki egész közel áll az ingatlanhatárhoz, a kerítéshez, hogy a szűk utca miatt ne sodorják el a haladó 
autók. Tehát valószínűleg ott a szélesség azért kell, hogy a majdani parkolás az megoldható legyen a 
járda mellett. De mondom, tehát én se vagyok annyira most így ebben a dologban. 
 
Balogh Csaba: Ezzel szerintem kár is tovább fecsérelni a szót. Akkor még a mai napon be tudjuk fejezni 
a maradék napirendeket. Módosító javaslat, hogy „az önkormányzat felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy műszaki tartalmát fejtse ki annak, hogy miért szükséges 3 méter utca felbontása 1,5 méter 
járdához”. Szilágyi úr, további kiegészítő? 
 
Szilágyi László: Csak egy perc lesz az egész, még annyi se, arra is oda kell figyelni, hogy ha az a 
probléma, hogy a víz ott áll és megmagasítjuk a járdát, akkor az azt jelenti, hogy az út túloldalára fog 
gyakorlatilag folyni a víz. Igaz, ott egy zöld terület van itt a Google Street View-ban, tehát egy 
szikkasztó nagyjából el tudja nyelni. Hát igen, ezért küldtem most a Juditnak egy képet egyébként, hogy 
a Csokonaiban van egy. De ezt neked a vízelvezetőt küldtem, hogy ott van egy vízelvezető csatorna. 
 
Balogh Csaba: Én értem a problémát, de ha úgyis vissza kell hozni, akkor legyen egy következő alkalma 
ennek a megbeszélésére. Markó úr! 
 
Markó József: Ha figyeltek fiúk.. nem figyelnek. 
 
Balogh Csaba: Képviselők, kérem, figyeljenek Markó úr javaslatára. 
 
Markó József: A terület egy része, amit föl kell bontani, nagyon valószínűséggel magánterület is. Mert 
1,5 méter a járdaszakasz, és utána be van egy beugró, ami egybe van az egész burkolva. Tehát itt 
mindenképpen közösen kellene a tulajdonossal, költségmegosztással valami jó kis megoldást 
kidolgozni. 
 
Balogh Csaba: Akkor azt is fölírom, hogy a következő alkalomra legyen meghívva a tulajdonos is 
mindenképpen. 
 
Markó József: Meghívni nem kell. 
 
Balogh Csaba: Azért, csak lesz szava! 
 
Markó József: Kiszámoljuk, megbeszéljük, de meg lehet hívni egyébként, nagyon kellemes hölgy, 
ismerjük nagyon sok éve. 
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Balogh Csaba: Rendben. Akkor a módosító javaslatot kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadja el. 
Tiszta az, hogy mi a módosító javaslat? Akkor szavazhatunk is most. 11 igen szavazattal elfogadta a 
Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi módosított határozatot.  
 

396/2020. (X. 26.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
felkéri a Beruházási Osztályt a Csokonai utca 22. számú ingatlan Rákóczi utcai szakaszának 
járdafelújításra vonatkozó műszaki tartalom kifejtésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. november 30. 
 
Balogh Csaba: Következő előterjesztés a városon keresztül húzódó Eurovelo 6 kerékpáros útvonal 
jelzésének megtervezése. Előterjeszti Ujlaki Anikó. 
 
24) Javaslat a városon keresztülhúzódó EUROVELO 6 kerékpáros útvonal jelzéseinek 

megtervezésére 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 
Ujlaki Anikó: Az Eurovelo 6 kerékpáros útvonalon tájékozódást segítő burkolati jelek az idők folyamán 
elkoptak, és azóta a tervezési szemlélet is és az előírások is és a jelzések is megváltoztak, ezért szükséges 
egy komplex, mindenre kiterjedő jelzések újragondolását tartalmazó forgalomtechnikai fejlesztés, 
kiviteli szintű megtervezése. Beszerzés, becsült érték, ez bruttó 5 millió Ft alatt van. Időközben 
beérkezett egy indikatív ajánlat. Bruttó 3.302.000 Ft-os összeggel. És erre szeretnénk felhatalmazást 
kapni, hogy ezt a beszerzési eljárást lefolytathassuk, és a dologi előirányzatból legyen biztosítva a forrás. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Szilágyi úrnak. 
 
Szilágyi László: Először is jeleztem akkor, hogy 5 millió, de így már örülök, hogy akkor már a 
pénzügyire is bejutott, úgy emlékszem, azt hiszem, ez a 3 milliós indikatív. Vagy akkor még nem volt? 
De akkor kifejezetten örülök, hogy akkor már 3 millióra lecsökkent. A másik, hogy a határozati 
javaslatban nem szerepel most ugye az összeg. Tehát azt mindenféleképpen kéne módosítsuk, hogy 
akkor pontosan mennyi az összeg? 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Nagyon örülök, mert pont pár hete küldtem el a képviselőknek egy hasonló javaslatot 
arra, hogy ezzel foglalkozni kéne. Úgyhogy mindenképpen támogatom, hogy ez megtörténjen. És 
tényleg nem tartozik pont a tárgyhoz, de abban a javaslatban még egy téma szerepelt, a bicikli utak 
űrszelvényének a biztosítása. Ez főleg a Bócsára vezető, illetve a Bócsán meglévő bicikli útra 
vonatkozik. Nem tudom, hogy abban a hivatalnak vagy az intézményeknek milyen részlege illetékes, 
hogy le legyen gallyazva, mert a Nemeskéri úti csomóponttól Bócsa felé az egyik sáv járhatatlan, mert 
benőtték a gallyak, illetve Balassi utca, nem tudom, bocsánat, elfelejtettem melyik utcában megy a 
bicikli út Bocsán. Ott is ránőnek mindenféle növények a bicikli útra. Tehát annak se járható az egyik 
része. Nem tudom ebben tud-e segíteni valaki, hogy kit kell erre megkérni. 
 
Balogh Csaba: Igen, megadom a szót jegyző úrnak. 
 
dr. Szinay József: TESZ. Jelezni fogjuk ezt a problémát, reméljük minél hamarabb megoldódik. 
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Balogh Csaba: Megadom a szót Pintér úrnak. 
 
dr. Pintér György: Ahogy félig elhangzott, tehát a keretösszeget, azt meg kell határozni, a bizottság 
ötmillió bruttót mondott. Én nem emlékszem, hogy ez közbe bejött. Igen. De, ha bejött ez az ajánlat, azt 
nem hallottam, hogy nettó vagy bruttó volt annyi. Tehát ez azt jelenti, hogy akár 3,5 millió forintban 
meghatározzuk, akkor az már elég lesz. Akkor erre tennék javaslatot. 
 
Balogh Csaba: Rendben. Akkor ezt úgyis bele kell fogalmazni. Akkor ezt az előterjesztő befogadja, 
hogy akkor a 3,5 millió bruttó meghatározásra kerüljön be? 
 
Ujlaki Anikó: Igen. 
 
Balogh Csaba: További kérdés, hozzáfűznivaló? Akkor kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzon a 
módosított határozatról. 11 igen szavazattal elfogadta a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

397/2020. (X. 26.) Ök. határozat 

  
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a városon keresztülhúzódó EUROVELO 6 kerékpáros útvonal forgalomtechnikai 
jelzéseit a település teljes hosszában meg kívánja újítani, melynek érdekében felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a kiviteli terv elkészítéséhez szükséges beszerzési eljárást folytassa le bruttó 
3,5 millió Ft maximális keret összegig.  
 
Forrás: Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének Dologi előirányzata  
 
Felelős: polgármester  
Hivatali felelős: jegyző  
Határidő: 2020.12.31.  
 
Balogh Csaba: A következő előterjesztés a Kerekerdő utca és Gerle utca forgalomcsillapításáról szól. 
Előterjesztő Ujlaki Anikó. 
 
25) Javaslat a Kerekerdő utca és Gerle utca forgalomcsillapításával kapcsolatos lakossági 

kérelemmel kapcsolatban 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 
Ujlaki Anikó: Lakossági kérelem érkezett a hivatalhoz 40 darab aláírással. A Kerekerdő utcában 2 db 
menetdinamikai küszöb kihelyezésére, valamint a Gerle utcában 2 db forgalomtechnikai dézsa 
kihelyezésére. A 2 db dézsának a kihelyezésére bruttó 548.386 Ft-os ajánlat érkezett be, és a 2 db küszöb 
elhelyezését pedig a műszaki osztály nem javasolja. Jelenleg csak a Gerle utcában, 2 db 
forgalomtechnikai dézsa kihelyezéséről szeretnénk, ha döntene a testület bruttó 548.386 Ft összegű 
ajánlatot elfogadva, és a Városszépítő Kft. tette ezt az ajánlatot. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Pintér úrnak. 
 
dr. Pintér György: A Pénzügyi Bizottság technikai szavazással a dézsákat megszavaztuk és tudomásul 
vettük, elfogadtuk a műszakiaknak a javaslatát. Úgyhogy ez volt a bizottsági döntés. 
 
Balogh Csaba: Van-e további kérdés, hozzáfűznivaló? Akkor kérem, hogy a határozatról az előterjesztés 
szerint döntsön a Képviselő-testület. 11 igen szavazat, elfogadtuk. 
 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
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398/2020. (X. 26.) Ök. határozat 

  
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a Gerle utcában 2 db forgalomtechnikai dézsát helyeztet ki, melyekre vonatkozó 
431.800.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 548.386.- Ft összegű ajánlatot elfogadja és felhatalmazza a 
Polgármestert a szerződés megkötésére a Városszépítő Kft. (5100 Jászberény, Ady Endre út 25.) 
ajánlattevővel. 
 
Forrás: 2020. évi költségvetés Beruházási feladatok - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 

 
Felelős: polgármester, TESZ igazgató (kihelyezés) 
Hivatali felelős: jegyző (szerződés előkészítés) 
Határidő: 2021.04.15. (kihelyezés véghatárideje) 
 
Balogh Csaba: Következő napirendi pont a többlettámogatás igénylése, a Neveleki Csíz utca és 
környéke csapadékvíz elvezetése pályázattal kapcsolatban. Előterjeszti Ujlaki Anikó. 
 
26) Javaslat többlettámogatás igénylésére a „Neveleki (Csíz utca és környéke) csapadékvíz-

elvezetése (PM_CSAPVIZGAZD_2018/53)” pályázattal kapcsolatban 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 
Ujlaki Anikó: A Képviselő-testület egy korábbi döntésével megbízta a Tempo Consulting Tanácsadó 
Kft.-t, hogy többlet támogatási igény kérelmet állítson össze a neveleki Csíz utca és környéke 
csapadékvíz elvezetése a PM-es pályázattal kapcsolatban. A Tempo Consulting Tanácsadó Kft. 
elkészítette ezt a többlet támogatási igényt. Határozati javaslatot egy minta alapján készítettünk. A 
támogató kéri ezt a típusú minta alkalmazását. Itt a lényeg a költségnövekvény. Egy korábbi 
határozatban, ebben az 5/2019. (I. 22.) Ök. határozatban, önrészként 3.116.034 Ft összeget állapított 
meg a testület, melyből az építési költség 56.113.630 Ft volt, ehelyett a rendelkezésre álló ajánlatok 
alapján a legalacsonyabb összegű bruttó ajánlati ár az 65.397.203 Ft. Ugye itt változik a műszaki 
tartalom, itt majd egy támogatói okirat módosítást is kell kezdeményezni. Az önerő az plusz 464.179 Ft. 
Tehát összességében 3.580.213 Ft lesz, de most dönteni a határozati javaslat szerint a saját forrás 
összege. Ugye amit pluszként most kell biztosítani, az a 464.179 Ft. 5% ugye az önerő, és ez a határozati 
minta szerinti javaslatot szeretném elfogadásra előterjeszteni. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Pintér úrnak. 
 
dr. Pintér György: A bizottság tárgyalta, amit kicsit átszövegeztük volna, aztán azt mondták, hogy a 
határozati minta az így szól, úgyhogy kéretik nem hozzászólni, bár nem egészen érthető volt elsőre 
olvasatban. Javasoljuk a 464.179 Ft biztosítását ebben a formában elfogadni. 
 
Balogh Csaba: További kérdés, hozzáfűznivaló van-e? Én csak akkor kérem szépen a képviselőket, hogy 
szavazzanak az előterjesztésre. Egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testületet. 
 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

399/2020. (X. 26.) Ök. határozat  
  
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy az előzetes piaci felmérés során beérkezett ajánlatok alapján, a megnövekedett 
építőipari árak miatt Göd Város Önkormányzata a PM_CSAPVIZGAZD_2018/53 azonosító 
számú pályázat kapcsán az alábbi többlet költségvetési támogatási igényét kívánja benyújtani a 
támogató felé: 
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Rendelkezésre álló elszámolható bruttó költség a 
projekt építési tevékenységére  

56 113 630 Ft  

Rendelkezésre álló ajánlatok alapján a legalacsonyabb 
összegű bruttó ajánlati ár  

65 397 203 Ft  

Költségnövekmény pontos összege  9 283 573 Ft  
Többlettámogatási igény  8 819 394 Ft  
Saját forrás összege  464 179 Ft  
 
 
Az ajánlati ár és az elszámolható költség közötti költségnövekmény pontos összege: bruttó 
9.283.573.- Ft. A többlet költségvetési támogatási igényünk 8.819.394.- Ft, mely az eredeti 
támogatási összeg 14,9 %-a alatt van, saját forrásunk összege bruttó 464.179.- Ft. 
 
A biztosítandó saját erőt Göd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének Göd Város 
Önkormányzatának 2020. évi költségvetése Beruházási feladatok – Nevelek -csapadékvíz elvezetés 
soráról 464.179.- Ft összegben biztosítja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatás igénylés benyújtására és a szükséges nyilatkozatok 
megtételére. 
 
Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
 
Balogh Csaba: A következő napirendi pont Göd, Csíz utcai útcsatlakozások aszfaltozásáról szól, 
előterjeszti Ujlaki Anikó. 
 
27) Javaslat a Göd, Csíz utcai útcsatlakozások aszfaltozása tárgyú beszerzési eljárás lezárására 

és felhatalmazás szerződéskötésre 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 
Ujlaki Anikó: A Képviselő-testület korábbi döntésében felkérte a polgármester urat, hogy a Csíz utcai 
jelenleg nem stabilizált, 6 db útcsatlakozás 10-10 méteres szakaszán aszfaltos pályaszerkezettel történő 
ellátásra folytasson beszerzési eljárást. A beszerzési eljárást lefolytattuk. 3 érvényes ajánlat érkezett. A 
munkaköltsége az előzetesen becsült bruttó 9 millió Ft-os összeg alatt maradt. Összességében a 
legelőnyösebb ajánlatot a Váci Útépítő Kft. adta. A Pénzügyi Bizottság a beszerzési eljárást 
eredményesnek ítélte és javasolta a szerződéskötést. A Képviselő-testületnek pedig fel kell hatalmaznia 
a polgármestert a szerződés aláírására, bruttó 8.487.194 Ft az ajánlati ár. 
 
Balogh Csaba: Van-e kérdése, hozzáfűznivalója a képviselőknek? Akkor kérem szépen, hogy 
szavazzanak az előterjesztésről! 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

400/2020. (X. 26.) Ök. határozata  
  
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a „Göd, Csíz utcai útcsatlakozások aszfaltozása” tárgyú bruttó 8.487.194.- Ft 
összegű ajánlatot elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert az kivitelezési szerződés aláírására 
a Váci Útépítő Kft. (2600 Vác, Rákóczi út 20., Szászné Pintér Erika Éva ügyvezető) nyertes 
ajánlattevővel. 
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Forrás: 2020. évi Ök. költségvetés Dologi kiadások 
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: 2020.12.20. 
 
28) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. vállalkozási szerződésének tervezetéről szóló 

tájékoztatás  
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 
Balogh Csaba: A következő napirendi pont a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. vállalkozási szerződés 
tervezetéről szól. Szóban tudok most csak tájékoztatást adni a vállalkozási szerződésről, a Gödi 
Szolgáltató Nonprofit Kft.-ről. Ahogy ez korábbi testületi ülésen felmerült, sajnos nincs lehetőség arra, 
hogy közszolgáltatási szerződés formájában gyakorlatilag vállalkozási feladatot adjunk a Kft.-nek. Ez 
valószínűleg büntetőjogi felelősséget vonna maga után, úgyhogy egyszerűen erre nem lesz lehetőség, 
hogy jogi, pénzügyi ellenjegyzést kapjon. Viszont elkezdtünk dolgozni a szakértőkkel, hogy áfa-jogász 
is véleményét tudja mondani és össze tudjunk hozni egy olyan vállalkozási keretszerződést, ami már 
elfogadható lesz, és tükrözi a kívánságát a képviselőknek. Ez az anyag készül. Elnézést kérek, hogy 
mostanra még nem sikerült ugye behozni. Ez az, amire mondtam már előre is, hogy ha ilyen szoros 
határidő van, akkor nem is lesz lehetőség feltétlenül minden határidőt tartani, de igyekszünk ellátni ezt 
a feladatot a testület számára. Úgyhogy folyamatban van. Én bízom benne, hogy november 9-én, hogyha 
lesz egy rendkívüli ülés, amit szeretnék megtartani, akkor oda már tudjuk hozni, de ígérni még mindig 
nem tudok semmit, mert még én sem láttam a kész anyagot. Megadom a szót Szilágyi úrnak. 
 
Szilágyi László: Nekem itt egy kicsit ilyen jogi aggályom van, viszont a testület múltkor elfogadott ugye 
egy határozatot, amiben az szerepel, hogy november 1-jei a határidőt ad meg. Ebben az esetben mi a 
megfelelő eljárás akkor? 
 
Balogh Csaba: A Képviselő-testület egy olyan dologra kényszerítette volna a hivatalt és a polgármestert, 
ami törvényellenes. Tehát, hogy ilyen esetben nem fogunk tudni eleget tenni. Tehát ez az, amit mondott 
már nem is tudom, hogy hány üléssel ezelőtt dr. Nyitrai Judit. Hogyha a Képviselő-testület azt mondaná, 
hogy november 1-jén nekünk föl kell akasztani minden második embert, nem tudnánk megcsinálni akkor 
sem. Tehát jogi következménye persze lehet a dolognak, hogyha valaki ezért beperelné az 
önkormányzatot, hogy nem tudja tartani vagy a felelősségre vonják azért, mert egy törvényellenes dolgot 
nem akar vagy nem tud megtartani. Megvan a lehetőség rá. Lehet jogi orvoslattal élni, de jóhiszeműen 
járunk el, igyekszünk ellátni ezt a feladatot. Nem lehet mindent egyik pillanatról a másikra megtenni. 
Úgyhogy én tájékoztatást azért szerettem volna hozni. Pintér úr, hogyha megint a Nádirigót mondja, 
akkor csak megjegyzésként hadd tegyem hozzá, hogy e-mailben is azt írtam, hogy a Nádirigó utcáról, 
amint lesz lehetőség, akkor hozok majd tájékoztatást. Megadom a szót Pintér úrnak. 
 
dr. Pintér György: Értem a problémát, ugyanakkor a Kft.-vel kötendő szerződéshalmaz egy része nagyon 
könnyen kezelhető, hiszen tudomásom szerint szeptember-októberre a Gödi Körképpel sikerült 
szabályos, rendes szerződést kötni. Azt gondolom, hogy a probléma egy részét ki lehet venni, hogyha 
szeptember-októbert kicseréljük november-decemberre és a dátumot pontosítjuk egy ilyen szerződéssel, 
és azt gondolom, hogy gond nélkül aláírható, és akkor legalább a probléma egy részét kezeltük. Jegyző 
úr? 
 
dr. Szinay József: Lehet. 
 
Balogh Csaba: Lehet, tényleg. Igyekszem minél gyorsabban megfelelni ezeknek, de hogy ami most 
előzetes tájékoztatást kaptam. Tehát az, amit mondok, ez nem egy letisztázott jogi vélemény, de ugye, 
ha a közszolgáltatásoknak az ellátása eddig sem volt megfelelően ellátva, akkor előfordulhat az, hogy 
nekünk kell akkor kezdeményeznünk egy kivizsgálást, és abban az esetben lehet, hogy igazából 
blokkolva lesz, hogy a Szolgáltató Kft. nem lesz képes ellátni ezeket a feladatokat. Ezeket akarom én 
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letisztázni, mielőtt bármi döntést hozna a Képviselő-testület, hogy ne ezen múljon a megvalósíthatósága 
a Gödi Körkép megjelenésének. Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Igen, én annyit szeretnék csak ehhez a Gödi Körkép témához hozzáfűzni, hogy én azért 
meggondolnám, hogy havi 2,5 millió Ft-ért olyan újságot rendeljünk meg, amelyik mondjuk a 
Reformáció Emléknapja alkalmából egy jó kis eszmefuttatást jelentett meg arról, hogy valójában a 
Luther a Fuggerek érdekeit szolgálta és az egész reformáció arról szól, hogy egymással ellentétes érdekű 
izraelita bankházak kirobbantották a 30 éves háborút és a magyar reformációnak ehhez semmi köze, 
mert valójában itt a szkíta kultúra továbbéléséről van szó. Én komolyan mondom, csodálkozom, hogy 
ilyen jellegű dolgok megjelenhetnek a városi újságban a mi pénzünkből és még senki nem kérte számon 
a gödi reformátusok közül például azt, hogy ilyen jellegű szövegek jelennek meg közpénzből. Én nagyon 
nem szeretném a város pénzét a továbbiakban arra költeni, hogy …, komolyan mondom, hogy ez így 
mindennek az alja. És akkor tényleg csak egy ilyen szösszenetet vettem ki. És ne menjünk bele abba, 
hogy kikről milyen stílusban értekezik a főszerkesztő úr, mert azt gondolom, hogy egy politikusnak 
többet kell elbírnia. Tényleg, én megkérem a képviselőket, hogy fontolják meg azt, hogy ilyeneket 
finanszírozzon Göd városa. Bármilyen megfontolásból. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Vajda Viktóriának. 
 
Vajda Viktória: Erre próbáltam felhívni a figyelmet a napirend előtti felszólalásomban, amire ugyan 
választ nem kaptam egyik frakcióvezető társtól sem vagy helyettes társtól. Mindenesetre azt gondolom, 
hogyha nem szeretnének politikailag elhatárolódni, akkor most itt egy kiváló lehetőség arra, hogy a 
bürokrácia segítségét hívják, hogy a novemberi és a decemberi számot mégiscsak offoljuk és kihagyjuk 
a repertoárunkból. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Markó úrnak. 
 
Markó József: Én meg azt kérném öntől, hogy véletlenül se ilyen alapokon döntsön egy ilyen kérdésben, 
amit most elmondott Viktória. Lehet, hogy ebben szubjektíve igaza van, de ez nem lehet egy tárgyszerű 
döntésnek a kérdése. Ha a testület többsége a Gödi Körképet valamilyen módon elindította, akkor azt 
elindította, és a többség tette ezt. A tartalmi kérdések mások, természetesen, ha lehet foglalkozni mit 
írnak, hogy írnak, meg lehet válaszolni. Azt hiszem, hogy az újságban épp attól egy kissé érdekessé is 
válhat, hogyha megjelennek különböző vélemények, a reformátusok meg fogják opponálni, ahogy 
gondolják és valószínűleg helyet is fognak kapni. De ebben a konkrét kérdésben, hogy hogy lehet 
valamit finanszírozni, mi annak a törvényes módja, mi van a szakértővel, az ÁFA-val, az ügyvéddel? 
Egy ilyen véleményt nem lehet figyelembe venni, hogy offoljuk az újságot. Ez teljesen inkorrekt eljárás 
lenne. Azt kell mondanom, kvázi egy cenzúra. Nem engedlek megjelenni, mert olyat írtál, ami nekem 
nem tetszik. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Ez nem arról szó, hogy nekem tetszik-e vagy nem tetszik. Azt gondolom, hogy az a 
minimum, hogy egy városi lapban nem degradáljuk a város egyik vallási felekezetének az egész 
létezését, pont annak az ürügyén, hogy a Reformáció Emléknapja ezekre az időszakokra esik. Tehát azt 
gondolom, hogy egy olyan főszerkesztőt választott a Gödi Körkép élére nem tudom, hogy kicsoda, mert 
ugye ehhez nekem nincsen közöm, aki egyszerűen vállalhatatlan. És ha nem hajlandóak leváltani azok, 
akik ebben illetékesek és egy olyan főszerkesztőt tenni az újság élére, aki egy vállalható lapot készít, 
amelyik mondom, egy történelmi bevett egyházat az éves ünnepe alkalmából nem gyaláz, akkor nem 
tudom, hogy miről beszélünk. Tehát ezt szeretnénk finanszírozni? Tehát ne vicceljünk már! 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Vajda Viktóriának. 
 
Vajda Viktória: Szeretnék felolvasni részletet a Magyar Újságírók Országos Szövetségének etikai 
kódexéből. „Az újságírónak tiszteletben kell tartania az emberi jogokat. Nem kelthet gyűlöletet, nem 
szólíthat fel rasszista megkülönböztetésre népek, nemzetek, nemzetiségek ellen. Vallása, felekezeti 
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hovatartozása, neme, testi, szellemi vagy lelki állapota, mássága, életkora, életmódbeli, életvitelbeli 
különbsége miatt senkit sem becsmérelhet, nem terjeszthet senkiről előítéletet kifejező rágalmakat.” 
Gyakorlatilag pipa, pipa, pipa, pipa, pipa, pipa. Ezt mindegyiket sikerült teljesítenie a megszegését 
ezeknek az elveknek a főszerkesztő úrnak. Tehát itt szó nincsen cenzúráról, hanem etikai vétségekről, 
súlyos etikai vétségekről van szó. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Andrejka Zombornak. 
 
Andrejka Zombor: Azt gondolom, hogy mivel az ominózus újságot nem olvashattam, mert hozzánk nem 
jár, hogy ez a tipikus esete annak, amikor a fegyelmi eljárás abszolút indokolt. Ez az erkölcstelenség az 
én értékítéletem szerint, és a fegyelmi eljárás ezt nyilván kideríti. 
 
Balogh Csaba: Tájékoztatásom akkor most elfogadható. Következő alkalomra akkor hozom úgy is majd 
a vállalkozási szerződést. Megadom a szót Markó úrnak. 
 
Markó József: Akkor fogadható el, ha valamilyen konkrétumot tetszik venni. Tehát most megértem az 
indulatokat, természetesen mindenkinek megvolt a saját véleménye. De ettől függetlenül még egy újság, 
ami a városi újság. Most, hogy milyen formában vesszük, meg hogyan, ez egy másodlagos, ez volt a 
járható út, de ennek van egy elkészítési ideje. Most megígértük a lakosoknak, hogy lesz folyamatosan 
újság, mert 3 kimaradt idén, elveszett. Arról is beszéltünk, hogy annak vannak felelősei, ezt is meg lehet 
vizsgálni, nem csak a főszerkesztő felelősségét, hogy miért maradt 3 a számára. Én azt gondolom, hogy 
az újságíróknak is munkájuk van, tehát el kell menniük különböző rendezvényekre, föl kell készülni, 
fotózni kell. Bizonytalanság van. Nem tudjuk azt, hogy a novemberben egyébként általunk megkövetelt 
megjelenés tartható-e, nem tudják november 7-én megcsinálni 8-ra az újságot, holnap is dolgozni kell, 
holnapután is. Tudniuk kell, hogy van-e jövő. Tehát azért kérem polgármester urat, hogy az érzelmi 
dolgokat vegye figyelembe, de ebben az eljárásban szigorúan, technikailag, jogilag járjon el, és ne pedig 
azon, hogy én szeretem-e vagy nem szeretem az újságot vagy valakit. Megértem én ezt emberileg, de ez 
nem vehető figyelembe egy korrekt döntésnél. Önnek különösen nehéz helyzete van, gondolom. Ezzel 
együtt kell élni, de ebben a kérdésben ne legyen, érzelmi húrokat ne pengessen meg. 
 
Balogh Csaba: Szeretném megnyugtatni Markó urat. Érzelmileg én ilyenekre nem reagálok, én már 
kellően megedződtem. Aki olyan régóta van a szakmában, mint én, annak már bőven elég idő volt. 
Megacélosodtam. Érzelmileg nem fogok döntést hozni. A tájékoztatóm az kifejezetten erről a jogi 
aspektusról szólt, hogy egyszerűen akár szeretné a Képviselő-testület, akár nem, egyszerűen kétséges 
az, hogy megvalósítható-e. Még a Gödi Körkép is. Mert, ha maga a Szolgáltató Kft. sajnos nem lesz 
képes arra, hogy finanszírozza ezeket a dolgokat, akkor nem tudjuk, hogy egyáltalán bármit meg tud-e 
valósítani. És ezek annyira friss információk, hogy a mai napon hallottam ezt a véleményt az ügyvédtől, 
ezért nem tudtam korábban megfogalmazni, csak ezek azok, amik előjönnek. Hogyha nem ad 
lehetőséget a Képviselő-testület, hogy hirtelen beterjesztésekre előzetesen tudjunk reagálni, jogi 
állásfoglalást tenni, akkor sajnos lesz ilyenre alkalom, lesz olyan alkalom, amikor tényleg azzal kell 
majd visszajönnöm a határidőre, hogy nem tudtuk teljesíteni, mert lehet, hogy egyáltalán nem lesz 
elfogadható ez az egész. Megadom a szót Lőrincz úrnak. 
 
Lőrincz László: Én is azt szeretném kérni polgármester úrtól, hogy valamilyen formában, ha mást nem, 
akkor egy adás-vételivel, de ugye most dolgoznak ezzel a számmal az újságírók, hogy ez a munka legyen 
nekik ezáltal honorálva is. Ha más nem, akkor a novemberi szám elcsúsztatva is, de egy adás-vételi 
szerződéssel valahogy kiadásra kerülhessen. 
 
Balogh Csaba: Markó úr, megadom a szót. 
 
Markó József: Nagy hiba volt az vagy nem volt jó eljárás, hogy egy saláta beterjesztésben szerepelt a 
körkép más egyéb dolgokkal, amik lehet, hogy súlyosabbak, mint maga a körkép megjelenése. A 
körképet a lakosság egy jó része igényli, mi is igényeljük, a többség igényelte. Tehát én azt gondolom, 
hogy polgármester úrnak azt kellene kifejezni, hogy akarja azt, hogy jelenjen meg, mert eddig 
valamennyi szavazásnál idén mindig nem akarta. Tehát minden esetben „nem”-mel tetszett szavazni 
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többnyire, esetleg tartózkodás volt, de a Gödi Körkép és a Kft. finanszírozásának ügyeiben mindig az 
önök frakciója is, meg ön is tartózkodott vagy „nem”-mel szavazott. Tehát nem láttam a szándékot, hogy 
szeretné, hogy ez működjön. És az utóbbi egy-két hónapban talán már azt érzékeltem, hogy mintha 
beállna egy olyan viszony, amiben polgármester úr is konstruktívabb a többség akarata felé is, jobban 
is mennek a dolgok, lehetett látni. Nem tartanám jónak, ha ez megint elvadulna és rossz lenne. Ebbe 
kölcsönös szándék kéne. Én azt gondolom, a körkép nem a Menyhárt úrnak kell vagy nem Juditnak, 
vagy nem nekem, hanem a lakosságnak. Ha van ilyen panasz, akkor föl kell lépni, be kell panaszolni 
etikai bizottságnak vagy akárhol, el lehet távolítani akár, de ez ne akadályozza ezen a címen, hogy ’nem 
adok pénzt, és akkor offolok’. Hát ne haragudjon, ez a felvételben is fog hallatszódni, gondolom 
jegyzőkönyvben is, kimondottan egy nem korrekt eljárás. Most azért, mert nekem nem tetszel, akkor 
nem. 
 
Balogh Csaba: Bocsánat, Markó, csak a tisztesség kedvéért: ne keverje össze kérem azt, amit Vajda 
Viktória mondott, és amit én mondtam. 
 
Markó József: Igyekszem. 
 
Balogh Csaba: Őneki egy kérése volt, és én azt meghallgattam, mert polgármesterként minden 
képviselőt meghallgatok, Önt is meghallgatom, minden oldalt meghallgatok. Viszont eljárás 
szempontjából én csak azt nyilatkoztam, amit nyilatkoztam, hogy jogi aggályok merültek föl. 
 
Markó József: Törekszünk a megoldásra. 
 
Balogh Csaba: Nekem aztán rólam mondhatnak bármit, Markó úr, mondjanak bármit, én ilyenek miatt 
nem fogok érzelmileg offolni semmilyen dolgot, ezeket kérem ne kösse össze az én személyemmel. 
Megadom a szót Szilágyi úrnak. 
 
Szilágyi László: Csak egy kis statisztika, hogy a számok még szebben megnyomják a dolgokat. 2019 és 
2004 között átlag ilyen 11-12, de volt olyan év, amikor 13 szám jelent meg a Gödi Körképből. 2003-
ban 6 db, 2020-ban 7-nél járunk. Most úgy látom, hogy lehet, hogy ez a hét lesz a második legnegatívabb 
rekord. Mert megint nem lesz Gödi Körkép, megint nem lesz, és akkor decemberben se fog, mert akkor 
is mindenféle hátráltatás fog történni. Úgyhogy én szeretném, ha a nyomtatott sajtó tekintetében valami 
megoldás születne. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Én szeretném, ha lenne Gödi Körképünk. Egy tényleg a lakosság igényeit, meg a 
tájékoztatást szolgáló újság. Higgye el Markó úr, egyáltalán nem zavar az, amit rólam ír a főszerkesztő 
úr. Azt gondolom, hogy borzasztóan ízléstelen, amiket rólam ír a Facebookon és amiket az újságban ír 
azok sem éppen korrektek, de ez engem egyáltalán nem zavar. Sőt, nekem ez kifejezetten jól jön, mert 
tulajdonképpen reklámozza az én tevékenységemet és megismerteti a személyemet, meg az oldalamat 
azokkal a gödiekkel, akik egyébként nem Facebookoznak. Tehát ebből a szempontból én kifejezetten 
örülnék Menyhárt úr további ténykedésének. Én azt gondolom, hogy a gödieknek egyszerűen nem egy 
ilyen újság az, ami hiányzik nekik. Igen, hiányzik nekik a Gödi Körkép. Igen fontos lenne, hogy egy 
színvonalas újság megjelenjen nem hétszer egy évben, de ha aközött kell választanom, hogy legyen egy 
újság csak azért, mert van, de egyébként egy kifejezetten gyalázkodó kiadvány, vagy ne legyen, akkor 
én igenis azt mondom, hogy ne legyen. És egyébként nem a Gödi Körképet kell, és ez egyébként sajnos 
kicsit eltértem a napirendtől, mert nem erről van szó. Nem a Gödi Körképről van szó. Örülnénk neki, ha 
azok, akik arról döntöttek, hogy Menyhárt úr legyen a főszerkesztő, adnának valamiféle tájékoztatást 
arról, hogy ezt az ideiglenes állapotot mennyi időre tervezik, és mikor gondolják azt, hogy egy újságíró 
lesz a főszerkesztő, és nem pedig egy ilyen öntömjénező gyalázkodásban és mindenféle embercsoportok 
megalázásában frusztrációit kíséri. 
 
Balogh Csaba: Arra kérném a képviselőket, hogy én látom, hogy azért megbolydult itt a méhkas. Látom 
azt, hogy sok mindenkinek sok érzelme és véleménye, de lehetőleg szeretném ezt a mai napon befejezni, 
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a testületi ülést és erre már csak 43 percünk van, úgyhogy a lehető legrövidebben Vajda Viktóriának 
megadom a szót. 
 
Vajda Viktória: Lehető legrövidebben. Ha már a lakosokról beszélünk, hogy ők mit szólnak a Gödi 
Körképhez, egy ugyan nem reprezentatív, de azért egy elég szoros mintával, egy elég mély merítési 
mintára készült 270 ember töltötte ki a papíralapút is, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak egy 
internetes szűrésről van szó, de a „Mennyire vagy elégedett a Gödi Körkép szeptemberi számának 
tartalmával” című kérdésre 33% nem kapott, 33 %-nak nem tetszik, 10 %-nak tetszik és a maradék az 
pedig semleges vagy nem érdekli egyáltalán a Gödi Körkép. Tehát ez azt jelenti, hogy 10 %-nyi ember 
az, akinek tetszett ez a körkép, aki miatt ezen az egészen rugózunk. 
 
Balogh Csaba: Akkor formálisan kérem a Képviselő-testületet... Megadom a szót Pintér úrnak. 
 
dr. Pintér György: Én egy dolgot próbáltam, és szigorúan a technikai dolgot. Volt a múltkor egy testületi 
szavazás, abban a formában végrehajthatatlan volt. Én most megkérdeztem, hogy annak a szavazat 
halmaznak vagy feladat halmaznak egy része jogilag szabályos módon kezelhető, jegyző úr bólintott. 
Ez az egy dolog van, amire én azt mondtam, hogy miért is ne lehetne akkor a testületnek a határozatát 
végrehajtani. Erre nem kaptunk választ. Jön a technika, meg a cenzúra vagy bármi egyéb. Én ezt így 
nem értem. 
 
Balogh Csaba: Az önkormányzatnak átlátható szervezettel kell szerződnie, és vannak olyan 
kötelességei, hogy az állami vagyont használja gyakorlatilag az önkormányzat, mert az önkormányzat 
vagyona az az államéba beletartozik. Nem tudom én sem pontosan, nem fogok úgy tenni, mint hogyha 
ügyvéd lennék. De kaptam egy ilyen figyelmeztetést, hogy óvatosan írjunk alá szerződést a Szolgáltató 
Kft.-vel, mert nem lehetünk biztosak benne, hogy az kivitelezhető lesz-e az év során. Jegyző úr se tudja 
ezt a tájékoztatást, ezt tényleg úgy kaptam meg a mai napon, hogy még vele sem tudtam ezt egyeztetni. 
Nagyon szívesen. Ez lesz a holnapi napon az egyik fő témánk valószínűleg, hogy ezt fogjuk majd 
átrágni. De ez az, amit mondok, hogy a hivatal hiába dolgozik folyamatosan, hogyha folyamatosan 
vannak ilyen ülések, amik elhúzódnak, és nagyon sok feladatot terhelnek rájuk, és köztük vannak 
olyanok, amik alapvetően, ahogy felhívták erre a figyelmet, megvalósíthatatlanok, akkor azok még 
generálják tovább a problémát. Ezt nevezik pillangóhatásnak. Ha egy helyen generáltak egy olyan 
problémát az önkormányzatnak a vezetői, akár most, akár korábban, akár sokkal korábban, aminek 
mostanra van kihatása, akkor igen, annak ugyanúgy lesz kihatása, a jog alól az nem mentség. És jegyző 
úrnak és nekem is igen nagy felelősségünk van abban, hogy a megvalósításnál mi ne kövessünk el 
semmilyen szabálytalanságot. Hogyha holnap egyeztetünk jegyző úrral és az fog kiderülni, hogy semmi 
baj, mi inkább írjuk alá a szerződést, mert azzal kevesebb jogi aggályt fog felvetni, akkor alá fogjuk írni 
a szerződést. De hogyha van most egy ilyen információ, akkor én nem szeretném igazából hamis 
reményekkel kecsegtetni a képviselőket. Én értem, hogy nem tetszik a képviselőknek, de ez az, amivel 
tudok szolgálni ilyen körülmények között.  Formálisan kérem szépen a képviselőket, hogy fogadják el 
a tájékoztatót és egy következő alkalommal pedig már leszerződünk. 6 igen, 1 nem, 4 tartózkodással a 
Képviselő-testület elfogadta. 
 
A Képviselő-testület 6 „igen”, 1 „nem”, 4 „tartózkodik” szavazati aránnyal elfogadta a polgármester 
úr szóbeli beszámolóját. 
 

401/2020. (X. 26.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. vállalkozási szerződésének tervezetéről szóló szóbeli 
polgármesteri beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Balogh Csaba: Továbbra is a kötelességemet érzem a témában. Következő napirendi pont József Attila 
Művelődési Ház és Göd Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása előterjeszti dr. Nagy Attila 
aljegyző. 
 
29) Döntés a József Attila Művelődési Ház és Göd Városi Könyvtár alkalmazottjaival kötendő 

új munkaszerződésekről 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 
dr. Nagy Atilla: Az előterjesztést megkapták, a kiegészítőket is, elsősorban a kamerának, illetve a 
hallgatóságnak mondom igazából, hogy az oka az egésznek az, hogy tavasszal az országgyűlés törvényt 
alkotott, melyben a közművelődési közgyűjteményi dolgozókat munkatörvény-könyv hatálya alá 
helyezi, idén november 1-jei hatállyal. Itt a testület előtt már volt többször téma, elsősorban a vezetők 
státuszával kapcsolatban, meg egyéb forrásbiztosításban, stb., stb. Ennek az a leágazása, hogy az alapító 
okiratokban szerepelt a foglalkoztatási forma. Elviekben technikai szavazás lenne, de van két dolog. Az 
egyik az, hogy polgármester úr ma írt egy apró módosító indítványt az egyikhez, mégpedig a József 
Attila Művelődési Házhoz képest, amelyikre visszajöttem és befogadtam, csak nálad van, hogyha 
esetleg be akarod majd olvasni. A másik az, hogy a könyvtárnak még úgynevezett régi típusú alapító 
okirata van, a ’10-es évek elején bevezettek egy új, szigorúbb alapító okirat formát, amelyet akkor kell 
átvezetni és módosítani, amikor először felmerült, hogy hozzá kell nyúlni a könyvtárhoz. 2009. óta nem 
kellett hozzányúlni az alapító okirathoz. Most jött el ez a pillanat, ezért ott látványosan kacifántosabb, 
módosítástartalmilag egyébként ugyanerről van szó, de át kellett emelni a teljesen új alapító okirat 
formát, ezért az a sok papír, amit pótolni küldtünk önöknek, meg határozati javaslatok a képviselőknek. 
Tartalma ugyanaz, csak szabványosított tartalmú, az Államkincstár által kiadott szerkezet szerinti 
alapító okiratba emeltük át a régi, egyébként bővebb, részletezőbb alapító okirat helyetti dolgot. 
Gyakorlatilag ezekről van szó. Két szavazásra lesz szükség. A Pénzügyi Bizottságot majd elmondja 
Pintér úr, igazából ott egy döntés született, de a második még nem volt igazából kész, csak 
koncepcionálisan volt kész. Azt kérem egyébként, hogy ezt a módosító indítványt, ha szabad 
polgármester urat kérni, akkor majd akkor tájékoztassa a képviselőket. És akkor két szavazásról lenne 
szó. 
 
Balogh Csaba: És ahogy nézem a meghívó alapján, igazából először az alkalmazottakkal kötendő új 
munkaszerződésekről kell hozni a döntést, amit Pénzügyi Bizottságon tárgyaltunk. Furcsa mód nem egy 
nap van a Pénzügyi Bizottság és a testületi döntés, aztán ezért már meghallgattam, hogy miről hoztunk 
döntést, miről nem. Megadom a szót Pintér úrnak. 
 
dr. Pintér György: Igen, ezt tárgyaltuk, a múltkor elakadtunk itt a közalkalmazotti szolgáltatás 
csomaggal kapcsolatos egyes elemek kapcsán jelesül, hogy lehet az a szándéka a testületnek, hogy a 
közalkalmazotti státuszból a munka törvénykönyve alá kerülő munkavállalók esetében 
közalkalmazottakhoz hasonló juttatásokat biztosítani, és akkor ott probléma volt, hogy az utazási 
kedvezmények és a többi, és a többi az, hogy biztosítható. És akkor abban maradtunk, hogy visszakerül 
ez, és azt gondolom, hogy most itt a bizottság elé egy olyan előterjesztés került, amelyik a minden 
korhatáros jogszabály által lehetőséget biztosító feltételekre utal csak ki, tehát nem fixálja azt, hogy 
előre, akár x évre, hogy milyen juttatásai, plusz juttatásai vannak, azt gondolom, hogy ez így elég 
szabatos, és az esetleges szabadság megváltáshoz szükséges többletforrásról is rendelkezik, 1 millió Ft 
összeg, ami valószínűleg bőven sok lesz a többlet szabadság vagy megmaradó szabadságok 
megváltásához, úgyhogy ezt a részt jó szívvel javaslom elfogadni. 
 
Balogh Csaba: Van-e további kérdés ehhez, akkor most kifejezetten a bérviszonyok rendezéséről? 
Először is kérem a Képviselő-testületet, hogy akkor fogadjuk el ezt a határozatot így most. Egyhangúlag 
elfogadta a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

402/2020. (X. 26.) Ök. határozat 
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a fenntartásában lévő József Attila Művelődési Ház alapító okiratát 2020. 
november 1- hatállyal a következők szerint módosítja. 
 
1. Az 5.1. pont utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép: „A költségvetési szerv vezetője 
munkaviszonyban van foglalkoztatva.” 
2. Az 5.2. pontban szereplő táblázat 1. sora törlésre kerül, a 2. sor értelemszerűen 1. sorra 
számozódik át. 
 
Felelős: Balogh Csaba polgármester,dr. Szinay József címzetes főjegyző,Szabó Imréné igazgató 
Határidő: azonnal 
 
Balogh Csaba: A következő már az alapító okiratnak a módosításáról szól, ahol az 5.1-es részhez írtam 
hozzá. Ez lett végül is az eredmény, hogy az 5-ös pont szövege helyébe a következő rendelkezésre lép 
„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje vezetőjét, Göd Város Önkormányzat Képviselő-
testülete pályázat útján a munka törvénykönyvéről szóló 2012-es évi I. törvény, valamint a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997-es évi CXL. (140-es) 
törvény és a vonatkozó ágazati jogszabály alapján nevezik ki öt év határozott időre. Az intézmény 
vezetője vezető állású munkavállaló az egyik munkavállaló, munkáltatói jogok gyakorlója a 
polgármester”. Így ezzel a módosítással kérném a Képviselő-testületet, hogy fogadják el. Ha nincs 
kérdés, hozzáfűzni való, akkor szavazzanak! Egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot elfogadta. 
 

403/2020. (X. 26.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a fenntartásában lévő József Attila Művelődési Ház alapító okiratát 2020. 
november 1- hatállyal a következők szerint módosítja. 

1. Az 5. pont szövege helyébe a következő rendelkezés lép: „A költségvetési szerv vezetőjének 
megbízási rendje: Vezetőjét Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján 
a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a muzeális intézményekről, 
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a 
vonatkozó ágazati jogszabály alapján nevezi ki öt év határozott időre. Az intézmény 
vezetője vezető állású munkavállaló. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója a 
polgármester.”  

2. Az 5. pontban szereplő táblázat 1. sora törlésre kerül, a 2. sor értelemszerűen 1. sorra 
számozódik át.  

 
 
Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, Szabó Imréné igazgató 
Határidő: azonnal 
 
Balogh Csaba: A következő napirendi pont. A könyvtár alapító okiratának a módosítását is kérem 
elfogadni. Egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 
30) A József Attila Művelődési Ház és a Göd Városi Könyvtár alapító okiratainak módosítása 

törvény változása okán 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 

404/2020. (X. 26.) Ök. határozat 
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a fenntartásában lévő Göd Városi Könyvtár alapító okiratát bejegyzésének 
hatályával a következők szerint átfogóan módosítja: 

Módosító okirat 

A Göd Városi Könyvtár a Göd Város Önkormányzata által 2009. október 27. napján kiadott, 
szám nélküli alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján 
– a 404/2020. (X. 26.) Ök. határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat címe és bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

Okirat száma: 10/3-___/2020. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Göd Városi Könyvtár 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

1.A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: GÖD VÁROSI KÖNYVTÁR 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 
1.2.1. angol nyelven: Library of Göd Town 

3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

1.3. A költségvetési szerv 
1.3.1. székhelye: 2131 Göd, Pesti út 72. 
1.3.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Ady Fiókkönyvtár 2132 Göd, Kálmán utca 13. 

4. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

2.A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1963. 01. 01. 

5.   Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Göd Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete 
3.2.2. székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81. 
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6. Az alapító okirat 5. pontja elhagyásra kerül. 

7. Az alapító okirat 6. pontja elhagyásra kerül. 

8. Az alapító okirat 7. pontja elhagyásra kerül. 

9. Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

4.A költségvetési szerv tevékenysége 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti könyvtári tevékenység. 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, 
gondozása, könyvek, más adathordozók, dokumentumok kölcsönzése, könyvtárközi kölcsönzése, 
olvasószolgálat és egyéb közösségi tevékenységek (ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok, 
egyéb közöségi rendezvények szervezése, megrendezése). 

10. Az alapító okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése 

3 082044 Könyvtári szolgáltatások 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Göd közigazgatási területe 

11. Az alapító okirat 10. pontja elhagyásra kerül. 

12. Az alapító okirat 11. pontja elhagyásra kerül. 

13. Az alaptó okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
5.A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv élén 
intézményvezető áll. Kinevezése, felmentése, bérezése, fegyelmi ügye Göd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja. Megbízását nyilvános pályázat útján nyeri el öt év időtartamra. A 
pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. A költségvetési szerv vezetője 
munkaviszonyban van foglalkoztatva. 

 
5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony 2012. évi I. törvény 

14. Az alapító okirat 13. pontja elhagyásra kerül. 

15. Az alapító okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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6.Záró rendelkezés 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2009. 10. 27. napján kelt, okiratszám nélküli alapító 
okiratot visszavonom. 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Göd, időbélyegző szerint 

P.H. 

»aláírás« 
 
Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, Szabóné Hegyi Valéria 
intézményvezető 
Határidő: azonnal 
 
31) Krízis Alap - feltöltés 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Balogh Csaba: Akkor, ha jól látom, a meghívó alapján a krízis alap következne. Úgyhogy akkor ezt 
jegyző úrnak meg is adom a lehetőséget, hogy előterjessze. 
 
dr. Szinay József: Amikor a Képviselő-testület létrehozta a krízisalapot, akkor azzal a döntésével hozta 
létre, hogy ha 2 millió Ft alá csökken a krízisalapban található pénzösszeg, akkor a jegyzőnek 
előterjesztést kell készítenie arra, hogy 5 millió Ft-ra a Képviselő-testület kiegészítse az alapból lévő 
pénzeszközt, illetve az előterjesztés megírásának pillanatában 810 ezer Ft áll már csak rendelkezésre, 
úgyhogy kérjük, hogy a tisztelt Képviselő-testület 5 millió Ft-ra töltse föl ezt a keretet. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Pintér úrnak. 
 
dr. Pintér György: A bizottság tárgyalta, támogatta, de akkor pontosítsuk a határozati javaslatot. 5 millió 
Ft-ra tölti fel és nem 5 millió Ft-ot tölt föl, hogyha 810 van, akkor az azt jelenti, hogy 4 millió 100. 
Tessék? 
 
dr. Szinay József: Így is mondtam már, hogy 5 millió Ft-ra. 
 
dr. Pintér György: Igen, igen, de hogy itt nem az van a határozatban és a határozatról fogunk szavazni. 
 
Balogh Csaba: Módosítást befogadta a jegyző úr. Kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzunk erről 
a feltöltésről. 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 

405/2020. (X. 26.) ÖK. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Krízis Alap számlát jelen határozatával, a számlán lévő 810.000 Ft-ot 5 millió Ft-
ra tölti fel.  
 

Forrás: Tartalékok - Beruházási tartalék 
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Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 
 
 
Egyebek I. - Javaslat Bozóky tér Dny-i negyedében ideiglenes járda építésére 
Előterjesztő: dr. Pintér György képviselő 
 
Balogh Csaba: És akkor most jutottunk el az Egyebek napirendi ponthoz, amin belül, hogy jól mondjam 
a sorrendet, a Bozóky tér volt az első. Megadom a szót Pintér úrnak. 
 
dr. Pintér György: Utólag ismételten köszönöm, hogy a nyáron, amikor a feszültség nagyobb volt 
lényegesen, akkor is támogatta a testület, hogy a Bozóky térnek a plébánia előtti tér negyedét 
megújítsuk, és erre 22 millió Ft-ot biztosított. Ugyanakkor azt is jeleztem, hogy ennek a fő motivációja, 
hogy én ezt beterjesztettem, hogy mivel elkészült az óvoda, az óvoda előtti járdaszakasz, a Bozóky téri 
járda színe harmonizálva elkészült, utána a Teleki utcában megint rendben van a járda, de ott a téren 
borzasztó. És hogy ez lehetőleg minél előbb elkészüljön. Ugyanakkor az lett a bürokráciának a pozitív 
és negatív elemei egyszerre, hogy teljes körű megoldást szerettek volna, ergo az ügy nem lépett érdembe 
előre, hiszen a mindenféle egyéb tervekre, egyeztetésekre szükség van, ugyanakkor az ősz, meg a tél az 
itt van és a járda viszont így nem készült el. Én azt szeretném kérni, és nyilván lehetőleg nem egy 
ideiglenes járdát, hanem egy végleges minőségű járdát, és lehetőleg majd a végső tervek is ezt a járda 
vonalvezetést fogják tisztázni, de hogy a hatályos települési jogszabályok figyelembevételével a 
járdaépítési keretszerződés terhére újítsa föl, illetve ennek kapcsán építse meg gyakorlatilag a járdát, ily 
módon biztosítva a gyerekes édesanyáknak a sokkal normálisabb körülmények között történő gyaloglási 
közlekedési lehetőségét. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Szilágyi úrnak. 
 
Szilágyi László: Támogatni is fogom a javaslatot, csak azt nem értem, hogy miért ideiglenes. 
 
dr. Pintér György: Nem én írtam le az ideiglenes szót. 
 
Szilágyi László: Akkor valaki a hivataltól? 
 
Balogh Csaba: Az előterjesztés szövegezésében ott van, hogy a térkőből készült járda átépíthető a majd 
elkészült elrendezési tervek szerint. 
 
dr. Pintér György: Ha egy mód van rá, ne építsünk ideiglenest. Nincs meg a végleges vonalvezetés. 
Ugyanakkor két pont között most is az egyenes ugye a legrövidebb, és ott épülne meg ez, tehát ily módon 
egy felújítás keretében elkészülne ez a történet. Nem tudok most ehhez mit mondani, amikor a szintezés, 
meg vízelvezetés, meg füvesítés, meg egyéb tereptárgyak kihelyezése, zöldterv és egyebek. Ebből 
szerintem tavasz előtt nem lesz terv, ugyanakkor a közlekedést pedig meg kell oldani. Ezért kérem 
szépen ezt a remélhetőleg nem ideiglenesnek elkészülő megoldást. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Igen, csak az a kétségem, mert egyébként abszolút logikus, meg fontos, meg sürgős, hogy 
egy járdát oda mindenképpen meg kell tervezni. Tehát, nem tudom, hogy ez meggyorsítható-e ez a 
folyamat így egy ilyen deklaráció által, mert amúgy persze nem kell megtervezni a növénybeültetést, és 
azt ne várjuk meg, hanem legyen meg a járda. Nem tudom, hogy erre van-e valami mód? 
 
dr. Pintér György: Judit, bocsánat, felújítás szó szerepel. Tehát járda van, csak nehezen járható. És akkor 
finoman fogalmaztam. 
 
Hlavács Judit: Abba a vonalban, ami most van. 
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dr. Pintér György: Megnéztem, most is ott van, és egyszerűen a hatályos járdaépítés szerint került 
felújításra most a meglévő járda. 
 
Hlavács Judit: De akkor viszont adja magát, hogy a térnegyedet ahhoz a járdához tervezze meg, aki 
megtervezi. Ideiglenes járdát mondjuk egy évre ne építsünk, nem azért, mert hosszú távon vagy hogy 
mondjam, összességében lehet, hogy ugyanott lesznek az anyukák, mert most nem tudnak járni, amíg 
fölbontjuk ezt a járdát és építik, és utána, amikor aztán utána szétbontják és újraépítik, akkor megint 
nem tudnak járni rajta. 
 
Balogh Csaba: Megvolt mindenkinek a kinyilatkoztatása, ami gyakorlatilag ugyanarról szól? 
 
Hlavács Judit: Ne haragudj, nem kötözködni akarok, de az, amit most itt dr. Pintér Gyögy mondott, az 
azért válasz a kérdésemre, mert ha van egy nyomvonal, és akkor azt csak fel kell újítani, akkor nem kell 
megtervezni, akkor az tényleg gyorsítja az ügyet. Tehát értem. 
 
Balogh Csaba: További kérdés nincs? Akkor kérem szépen, hogy a határozatról az előterjesztés szerint 
szavazzon a Képviselő-testület! 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 

406/2020. (X. 26.) Ök. határozata 
  
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy felújítja a Bozóky tér Dny-i térnegyedében a járdát a hatályos települési 
jogszabályok figyelembevételével a járdaépítési keretszerződés terhére. 
 
Forrás: Göd Város Önkormányzata 209/2020. (VII. 17.) Ök. határozat által elkülönített keret 
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Egyebek II: - Tájékoztató a Havaria keret állásáról 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Balogh Csaba: A következő napirendi pont, tájékoztató a Havaria keret állásáról, előterjeszti jegyző úr. 
 
dr. Szinay József: Tisztelt Képviselő-testület! Feladatom volt beszámolni arról, hogy mire költötte az 
önkormányzat a korábban létrehozott 70 millió Ft-os keretösszeget hogyan használta fel az 
önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal, ismert, hogy 53.326.222 forintnyi vis maior pályázatot 
nyújtottunk be a testület jóváhagyásával. Az 1. számú melléklet tartalmazza azt, hogy mire költöttük a 
tűzoltók pizzájától és lángoson át a fakivágásig, zöldhulladék elszállításig stb. x tételekben, illetve a 
pályázat benyújtását követően már további 18.77.284 Ft-ot költöttünk, ami szintén szerepel a 
mellékletben. Ez majd a vis maior pályázatnak a második ütemét fogja jelenteni, amit tulajdonképpen a 
pályázat benyújtását követő másnaptól már ketyeg. Hogyha szabad így fogalmaznom. 
 
Balogh Csaba: Van-e kérdés? Akkor kérem szépen a Képviselő-testületet, hogy fogadja el szavazatával 
a tájékoztatót! 
 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal elfogadta dr. Szinay József címzetes főjegyző 
beszámolóját. 
 

407/2020. (X. 26.) Ök. határozat 
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
elfogadta a Havaria keret állásáról szóló szóbeli tájékoztatót. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: értelemszerűen 
 
Egyebek III. - SZELB bizottsági keretének meghatározása 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
dr. Szinay József: Akkor az egyebek napirendi pontban szerepel szereplő előterjesztés, de ezt nem 
mondtam külön, de itt a következőként szerepel a SZELB Bizottság keretének meghatározása címén.  
Ezt is röviden elmondanám. A Humánügyi Bizottság 1.617.000 Ft-ot hagyott maradvány összegként. 
Nyilvánvalóan a Humánügyi Bizottságnak a SZELB a jogutódja. Ebben a határozati javaslatban 
megfogalmaztuk azt, hogy akkor a SZELB bizottság továbbiakban használhatja a fenti összeget. Ebből 
elkötött már 300.000 Ft-ot, és még további egymillió 362.000 Ft áll rendelkezésre a bizottsági keretként. 
 
Balogh Csaba: Megadom a szót Vajda Viktóriának. 
 
Vajda Viktória: Természetesen nem fogom akadályozni az elfogadását ennek az előterjesztésnek, csak 
annyit szeretnék rögzíteni, hogy ugye úgy alakult ki a Humánügyi Bizottság kerete, hogy két másik 
összeolvadó bizottság keretét kapta meg, mert hogy sokkal több területet fedett le. Így most ez a 
visszaredukálódott bizottsági területekhez képest egy kicsit nekem furcsa, de természetesen biztosan 
megfelelőképpen lesz elköltve. Csak szeretném, hogyha a kimaradó területek, tehát a kultúra, oktatás, 
sport is valamilyen formában előbb-utóbb részesednének. 
 
Balogh Csaba: Van-e még valakinek kérdése? Akkor kérem szépen a Képviselő-testületet, hogy 
szavazzon! 10 igen, 1 tartózkodással Képviselő-testület elfogadta az átvezetést. 
 
A Képviselő-testület 10 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati arány mellett elfogadta az alábbi határozatot. 
 

408/2020. (X. 26.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a korábban a Humánügyi Bizottság pénzügyi forrásaként rendelkezésre álló 
bizottsági keretet a Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi Bizottság használhatja fel. A keret 
elnevezése a város költségvetési rendeletében SZELB kerete néven rendelkezésre áll. 
 
Mivel a SZELB a megalakulása óta 264 300 forint felhasználásáról döntött, így a rendelkezésre 
álló bizottsági keretösszeg 1 352 700 forint. 
 
A Képviselő-testület döntését kérjük átvezetni a költségvetési rendeleten! 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Egyebek IV. - Neveleki támogatási kérelem 
Előterjesztő: dr. Pintér György képviselő 
 
Balogh Csaba: A következő napirendi pont, egyben az utolsó, neveleki támogatási kérelem. Megadom 
a szót Pintér úrnak. 
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dr. Pintér György: Én terjesztettem elő. Miután a Humánügyi Bizottság nincsen. Így a támogatási 
kérelmeknek az elbírálási joga kvázi visszaszáll a testületre. Erre jutottunk a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottságnál. Úgyhogy a Neveleki Szomszédok Egyesület kértek 1.130.160 Ft-ot, 1.130.000 Ft-ot, ha 
adunk, akkor az így kerek, és a beruházási tartalékból ez megítélhető, kifizethető. Egyeztettem a 
pénzügyi osztály vezetőjével, úgyhogy ez a forrás ily módon rendelkezésre áll, és akkor maga a pályázat 
pedig végre elbírálásra kerül. Elég régóta hányódik a hivatal különböző részlegei között. Ez a 
javaslatom. 
 
Balogh Csaba: Van-e ennek kapcsán kérdés, hozzáfűznivaló? Akkor kérem a Képviselő-testületet, 
szavazzon az elfogadásról! Egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal elfogadta Neveleki Szomszédok Egyesület 
támogatási kérelmét. 
 

409/2020. (X. 26.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
  
úgy dönt, hogy a Neveleki Szomszédok Településrész Fejlesztési és Kulturális Egyesület (képviseli: 
Báli Péter elnök, adószám: 18727786-1-13) részére 1 130 000 forint, azaz egymillió-
egyszázharmincezer forint támogatást biztosít, melyet az egyedi támogatási kérelemben 
meghatározott feladatokra használhat fel. 
  
Forrás: 2020. évi költségvetés Beruházási tartalék sor 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Balogh Csaba: A közmeghallgatás időpontjáról Hlavács Judit kérte, hogy még egyeztessünk, hogy mi 
legyen az. Van-e esetleg javaslat? Mert én csak annyit szeretnék hozzáfűzni, megint az, hogy időben 
legyünk készen mindennel és lehetőleg spóroljuk meg a fölösleges köröket. Én, ha lehet, decemberre 
időzíteném, mert addigra már lesz kész anyag arról, hogy a külső védelmi tervből érdemleges 
tájékoztatást tudjunk adni a lakosoknak. Megadom a szót Hlavács Juditnak. 
 
Hlavács Judit: Én pont azt szerettem volna javasolni, hogy egyrészt ugye mondjuk nyilván a mostani 
időponttól elég távol van ahhoz, hogy megszervezhető és hirdethető legyen, de ugyanakkor mégse 
csúszunk bele már a december, karácsony előtti mindenféle másban. Nem tudom mikorra készül el a 
külső védelmi terv vagy azt se tudom, hogy egyáltalán érdemes-e ezt a kettőt összekötni, mert annyira 
sok minden van, amiről amúgy a gödiek szerintem kérdeznének vagy egyszerűen elmondanák a 
véleményüket, hogy lehet, hogy érdemes arról külön. 
 
Vajda Viktória képviselő elhagyta az Üléstermet. 
 
dr. Szinay József: Itt a decemberi időpontokkal kapcsolatban már akkor itt a Covid is játszik esetleg. 
Ugyanakkor eszkalálódik esetleg tovább akkor. De nyilván én is a decembert javaslom. Alapvetően. 
 
Hlavács Judit: November végén? 
 
Balogh Csaba: November 23-án lesz ugye a rendes testületi ülésünk. Akkor november 30-a? Akkor 
november 30-a. 
 
dr. Szinay József: Ez hétfő? 
 
Balogh Csaba: Hétfő. 
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dr. Szinay József: November 30., hétfő. Az kiváló. 
 
Balogh Csaba: Jól van. 
 
dr. Szinay József: November 30., hétfő. 
 
Vajda Viktória képviselő visszaérkezett az Ülésterembe. 
 
Balogh Csaba: Lesz még jegyző úr is ott. November 30.-ról volt szó, hogy a közmeghallgatást akkor 
tartsuk, Vajda Viktóriának mondom. November 30. Rendben. A Képviselő-testületet kérem, hogy 
fogadja el akkor ezt a dátumot! Egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal elfogadta a közmeghallgatás időpontját. 
 

410/2020. (X. 26.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy 2020. november 30. napján közmeghallgatást tart. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. november 30. 
 
Balogh Csaba: Ezzel az utolsó napirendünk végére értünk, lezárom a testületi ülést. Köszönöm szépen 
mindenkinek a részvételét. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 Balogh Csaba  dr. Szinay József 
 polgármester címzetes főjegyző 


