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Iktatószám: 09/52-10/2020. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 29. napján 16 óra 30 

perckor kezdődő és 2020. június 30. napján 03 óra 22 perckor végződő, elhalasztott időpontban 

megtartott munkaterv szerinti rendes nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Tárgy: a Képviselő-testület rendes, nyílt ülése 

 

(Jegyzőkönyvvezető: Szokolainé Obermayer Éva) 

 

Balogh Csaba szeretettel köszönti a képviselőket, a hivatal dolgozóit, a megjelenteket, az élő közvetítés 

nézőit. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, minden képviselő jelen van. 

Tájékoztatót tart a legutóbbi testületi ülés óta eltelt időszakról. A legutóbbi ülés 2020. március 23-án 

volt, az akkori döntéseket - a kormányhivatal utólagos iránymutatása alapján – polgármesterként is 

megerősítette, illetve kiegészítette a felkérések szerint. Az akkori tájékoztató tartalmazta a 2020-as évi 

szerződéseket is. A veszélyhelyzet részletes tartalmát láthatják majd a testületi ülés napirendjeként is a 

határozatokban, rendeletekben, most nem szeretne részletekbe bocsátkozni. Elmondja, hogy az ellátási 

rendszerbe összesen 244 személy regisztrált, akik közül 191 személy karanténban rendelt volt, önkéntes 

házi ellátást igényelt 53 személy, és sajnos 1 személy elhunyt koronavírus gyanújával. Ezúton is szeretné 

megköszönni a gödiek kitartó igyekezetét és odaadását, melynek köszönhetően sikerült visszafogni a 

járvány terjedését. Ebben nekik kulcsfontosságú szerepük volt, hiszi azt, hogy ezért sikerülhetett. Külön 

köszöni azoknak, akik akár önállóan, akár önkéntes ellátó rendszerbe csatlakozva biztosították a 

rászorulókat, hogy otthon maradhassanak biztonságban. A szociális rendszer bár kihívásoknak volt 

kitéve kifejezetten eredményesen szerepelt és bízik benne, hogy a Kormány az önkormányzatoktól 

megvont bevételek jelentős részét arra fordítja majd, hogy az ő munkájukat értékelje, hogy 

rendelkezésre álljanak egy esetleges következő hullám esetén is. Hasonlóképpen elismerésre méltónak 

találja a pedagógusok és a diákok munkáját, akik az egészen új kihívásokkal néztek szembe. Most derült 

fény arra, hogy mennyire fontos az oktatási rendszernek is fejlődni a korral és a pedagógusoknak milyen 

fontos szerepe van a gyerekeink fejlődésében. Legyünk hálásak a jó munkáért és értékeljük, ahogy 

tudjuk. A veszélyhelyzet alatt hozott határozatokról és rendeletekről – mint, ahogy mondta – beszélni 

fognak, de azon túl szeretné kiemelni, hogy területspecifikusan lakossági fórumokon vett részt a 

Kisfaludy utcában, Bócsán (Göd-Újtelep) és a Neveleki Szomszédok meghívására is. Ezeket köszöni és 

a jövőben is rendelkezésre áll. Számos tárgyaláson vett részt Pest Megye Önkormányzatával, hivatalával 

és más érintett állami szervekkel, Göd elcsatolt területeit érintő kérdésekben. Ilyen tárgyalás volt a 

bekötő utak tárgyalása is, ami szintén napirendi pont lesz. Részt vett Pest megye közgyűlésén is múlt 

hét pénteken, ahol sajnálatára a közgyűlés számukra kedvezőtlen, 1 %-os iparűzési adókulcsot határozott 

meg az elcsatolt területeken. Mivel elutasította keresetünkre az ügyféli státuszunkat a Samsung bővítése 

kapcsán az illetékes hivatal, kérte Pest Megye elnökét, hogy a maguk részéről kezdeményezzék ezt, hisz 

a Kormány rendelkezése látszólag csak nekik ad erre felhatalmazást. Ennek ellenére a Kormány jogszerű 

működésének betartására az Alkotmánybírósághoz fordultunk és perkeresetet indítottunk a 

katasztrófavédelmi hatóság építés engedélyezési eljárása kapcsán is. Ezek elengedhetetlen lépések 

Bócsa és egész Göd védelme érdekében. Továbbá a Külső Védelmi Terv megalkotása kapcsán Pest 

Megye Önkormányzatával a héten megkezdtük a tárgyalásokat, remélhetőleg akkor már tényleg minden 

szükséges információ ismeretében. Kinevezésre került a TESZ igazgatója. Fogadják szeretettel Lantos 

Pétert, akik itt vannak láthatják is a nézők sorában. Örül, hogy tájékoztatást adhat arról, hogy az utak 

kátyúzása megkezdődött, neki köszönhetően is sikerekkel, a kiserdő illegális szemétlerakóját 
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felszámolták, és a strand trafóját is sikerült mára kicserélni. Szintén fontos előrelépés, hogy a szakértői 

háttér biztosításával megindultak a közbeszerzési eljárások. Ajánlatok bontása július 1-én 15 órakor lesz 

az óvodai eszközbeszerzésre, valamint a zöldfelületek karbantartása kapcsán is.  

 

Az erdőtelepítési projekt megvalósítása őszre lesz kész - az eredetileg tervezett fákat újratervezték, hogy 

kevesebb akácos legyen – aminek az eredményét ma kaptuk kézhez. Ajánlatok készültek továbbá a 

hóeltakarításra, az utak felújítására és építésére, és a földgázbeszerzésre. Ez volt a napirend előtti 

tájékoztatója. Meg szeretné adni a frakcióvezetőknek is a lehetőséget.  

 

Vajda Viktória (a Gödi Összefogás frakció vezetője): Egy gyors tájékoztatást szeretne adni. A 

veszélyhelyzet előtt néhány frakciótársuk felfüggesztette a tagságát. Három olyan frakcióülésük volt, 

amin mindösszesen négyen voltak jelen, ezért a jelenleg négy főre csökkent frakciójuk nevében tartana 

most ezt a rövid tájékoztatót. Egyébként eléggé nyitott arra, hogy beszéljenek arról, hogy az 

„összefogás” elnevezés történetét megtárgyalják és lehet, hogy praktikusabb 8 főnek használni ezt a 

szót, mint 4 főnek. Beszéljenek róla, tárgyalásra nyitottak.   

 

Lenkei György (Fidesz-KDNP frakció vezetője): A frakciójuk nevében köszönetet mond azoknak, akik 

a járványügyben dolgoztak, nem győznek elég hálásak lenni nekik és valahogy ezt ki kellene fejezniük, 

ahogyan ezt a bizottsági ülésen is javasolta a polgármester úrnak. Akár gesztus formájában, akár anyagi 

formában, de mindenképpen az olyan embereknek, akár a családsegítők részéről, akár azok, akik a 

betegekkel közvetlenül találkoztak, hatalmas kockázatot vállalva dolgoztak. Reagálni szeretne egy 

cikkre, amiben a polgármester úr azt nyilatkozta, hogy az elmúlt időszakban reformokat vezettek be a 

szociális segéllyel kapcsolatban. Ez az előző időkben – és most szó szerint idéz a cikkből – „alkottunk 

egy gyorsabb és igazságosabb gyógyszertámogatási rendeletet”. Jelezni szeretné, hogy az előző 

ciklusokban a Szociális Bizottság bírálta el a kérelmeket, minden héten üléseztek, ha kellett többször is. 

A kérések 3-5 nap alatt nemhogy elbírálva, hanem 3-5 nap alatt teljesítve voltak, több mint háromezer 

határozatot hoztunk évente. A volt polgármester, Markó úr a saját polgármesteri keretéből akkor nyújtott 

anyagi segítséget, amikor rögtön kellett. Ezzel a lehetőséggel Balogh Csaba polgármester úr nem él, 

illetve a 3-5 nap is aggályos. Azt kéri, hogy ezt vegyék tudomásul. Az Egyebek napirendnél pedig két 

dolgot szeretne majd. 

 

Balogh Csaba: Elmondja, hogy igen ő is élt ezzel a lehetőséggel, amikor szükséges volt, de meglepő 

módon – és ezt visszaigazolták többen is – sokkal kevesebbszer volt szükség arra, hogy a polgármester 

külön bíráljon el ilyen eseteket, mert a gyógyszertámogatásnak köszönhetően flottul ment és a hivatal 

szintjén el lehetett intézni ezeket a dolgokat.  

 

Lenkei György: Ennek örül. Kérdése, hogy ha továbbra is valakinek azonnali segítségre van szüksége, 

akkor fordulhat a polgármester úrhoz? 

 

Balogh Csaba: Igen.  

 

Lenkei György: Legyen így. 

 

Balogh Csaba: Így van. Az újonnan formálódó frakciónak, - mivel most érkezett meg a levél róla 15 óra 

35 perckor – így Fülöp Zoltán frakcióvezetőt kérdezi, hogy kíván-e szót kérni. 

 

Fülöp Zoltán frakcióvezető: Igen. Meglepetéssel hallotta, hogy volt három frakcióülés, amikor nem 

voltak ott, mert erről nem tudtak, úgyhogy ők úgy látták, hogy a Gödi Összefogás frakció megszűnt 

létezni, úgyhogy kénytelenek voltak elfogadni a frakció megszűnését, és megalakítják a Göd 

Fejlődéséért frakciót. Egyben köszönik minden gödinek, hogy szavazatukkal támogatták a korábbi 

frakciójukat, és továbbra is azt a választási programot fogják képviselni, amire velük szerződtek az 

önkormányzati választáson. Biztonságot, nyugalmat és kiszámíthatóságot szeretnének teremteni. A 

választási ígéretükhöz híven Gödért és a gödi emberekért kívánnak dolgozni a jövőben is, ezért ügyek 

mentén minden Göd fejlődéséért tenni akaró frakcióval és civil szervezettel együtt fognak működni. A 

frakció tagjai: Fülöp Zoltán, Hives Gábor, Lőrincz László és Szilágyi László.   
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Balogh Csaba: Legalább annyi sikert kíván, mint egyébként a munkájukban. 

 

Hlavács Judit: Nem frakciótagként, hanem képviselőként szeretne felszólalni. Olyan képviselőként, aki 

még mindig emlékszik, hogy mire kért felhatalmazást, hogy mire választották meg, illetve, hogy kiket 

képvisel. Nagyon bizonytalan volt a polgármester úr és az alpolgármester urak közötti konfliktust 

illetően, mert nyilván minden felet meghallgatott, de a közöttük lezajló eseményeknek ő nem volt tanúja. 

Tehát nem tudhatja, hogy melyikük mond igazat. Ezért ő még pénteken sem tudta, hogy ha sor kerül 

arra a szavazásra, ami az alpolgármesterek leváltása, akkor melyik gombot nyomná meg. Pénteken, 

amikor ő elolvasta a Lőrincz László által 11 óra 53 perckor benyújtott sürgősségi javaslatokat – amit 

visszaélve a joggal, szemben az SZMSZ-el, vagy bármivel tett meg - és így Lőrincz László esetében 

már nem nagyon voltak kétségei, és ma, amikor megérkeztek Fülöp Zoltán alpolgármester módosító 

javaslatai, akkor szintén könnyű volt döntést hozni. Nem az a probléma, hogy összefeszülnek személyek 

vagy politikai érdekek, mert ezekért teljesen jogos harcolni, akár a képviselő-testületi ülésen, de az, 

hogy ehhez a harchoz kifejezetten Gödnek ártó előterjesztéseket tesznek a képviselő és az 

alpolgármesterek urak, ezen egyszerűen nem tud napirendre térni. Az, hogy ehhez milyen koalíciót 

hoznak létre, az is egy érdekes kérdés. Azt gondolja, hogy a Fidesz vele szemben ülő képviselői is Göd 

érdekét szolgálják, nem a személyes konfliktusokat, vagy pártérdekeket. Most ő arra kéri az összes 

képviselőtársát, bármilyen frakcióban, bármilyen pártban, vagy formációban ül itt, hogy, amikor 

bármely gombot megnyomja, azt nézze, hogy ezzel Gödnek árt-e vagy használ.  

 

Balogh Csaba: Kíván-e valaki szót kérni napirend előtt? Ebben az esetben akkor a napirendi pontok 

megvitatására nincsen mód, szeretne szavazást indítani. Kéri a Képviselő-testületet …. Fülöp Zoltán kér 

szót. 

  

Fülöp Zoltán: Napirendről a Képviselő-testület vita nélkül dönt, ez teljesen rendben is van így, viszont 

van egy napirendi javaslatuk, kéri, hogy erről a javaslatukról szavazzanak. Egyben jelezné, hogy 

napirendmódosító javaslat van kiosztva, mindenkinek odaadta. Napirendi módosító javaslatot helyben 

lehet kiosztani, ez a napirendi javaslatuk. Kéri, hogy erről szavazzanak.  

 

(Jegyzőkönyvvezetői megjegyzés: E szövegrésztől a jegyzőkönyv egyes szám első személyben íródik.) 

 

Vajda Viktória: Azt szeretném kérni, hogy az előzetesen megküldött napirendi pontokról – ha bárkinek 

valamelyikkel problémája van- akkor külön, egyesével szavazzunk, név szerint akár, nem egyben egy 

ilyen csomagról. 

 

Balogh Csaba: Támogatom. Szeretném végigolvasni, hogy mi a sorrend.  

 

Hlavács Judit: Napirendi javaslatot szeretnék tenni. Az egyik az, hogy mindenképpen abban a 

sorrendben haladjunk, hogy a rendes időben beérkezett napirendek kerüljenek az elejére, és a 

sürgősségiek kerüljenek a végére, illetve a jegyző úr állásfoglalása alapján szeretném az eredetileg 14-

es napirendi pontot levenni a napirendről. 

 

Balogh Csaba: Az eredetileg 14-es napirendi pontot? 

 

Hlavács Judit: Igen, amelyik a rendeletek és határozatok felülvizsgálata. 

 

Balogh Csaba: Az a 89/2020. határozat felülvizsgálata.  

 

Hlavács Judit: Igen.  

 

Lőrincz László: Jegyző úrhoz fordulok a kérdéssel, hogy a módosított napirendről kérte Fülöp 

alpolgármester úr a szavazást, így a módosított napirendről úgy gondolom vita nélkül szavazni kéne, de 

a jegyző úr mondja ki erre a végső szót. 
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Kecskés Krisztina: Elnézést, a jelenlévők érdekében ismertetnék, hogy pontosan miről van szó? 

 

Balogh Csaba: Igen, köszönöm szépen a felvetést, még nekem is elég nehéz kisilabizálni. Nagy 

változásokat hoztak a napirend sorrendjébe és összetételében is, ha jól látom, mert hogy csak 24 

napirendi pont maradt fent.  

 

Vajda Viktória (ügyrendi szókérés): Jegyző úr egy állásfoglalást küldött körbe a sürgősségi napirendi 

pontokkal kapcsolatban, ahol úgy látja, hogy az előterjesztések módosításának a listájában is 

szerepelnek olyan napirendi pontok, ami jegyző úr szerint tárgyalásra alkalmatlan, és hogy hogy nem 

súrolja a törvénytelenség határát is, tehát eleve nem értem, hogy ezek miért kerülnek rá a módosító 

napirendi listára.  

 

Balogh Csaba: Ezzel teljes mértékben egyetértek.  

 

dr. Szinay József: A sürgősségi napirendek kapcsán írott feljegyzésemhez annyit szeretnék hozzátenni, 

hogy az én véleményem szerint két irányba kell elindulni. Az egyik, hogy a sürgősségnek az 

indokoltságáról a Képviselő-testület dönt, vita nélkül. Az én felhatalmazásom addig terjed ebben a 

kérdésben, amíg megállapítom, hogy a sürgősségi indok ki volt fejtve. Ezen túlterjeszkedni én nem 

tudok, mert ezt a jogszabály a Képviselő-testület hatáskörébe rendeli. A Képviselő-testületnek kell arról 

döntenie, hogy a sürgősség fennáll-e, jogos-e, úgy gondolják, hogy kimeríti a sürgősségi fogalom, illetve 

a sürgősség tárgyát. Más tekintetben jeleztem szakmai aggodalmat bizonyos kérdéseknek a 

megtárgyalásában kifejtve, hogy miért. Egyrészt vannak olyan előterjesztések, amelyeknek a 

jogszabályi megfelelősségéről nem vagyok teljeskörűen meggyőződve, másrészt itt nevesítve az 

SZMSZ szabályozását, illetve az SZMSZ nagymérvű változása tekintetében indokoltnak tartanám azt, 

hogy egy hosszabb időt szabjon magának a Képviselő-testület ennek megtárgyalására, mert lehetnek 

benne olyan dolgok, amik szakmailag egy hosszabb előkészítő munkát feltételezne. De ennek a jogi és 

erkölcsi és mindenféle más felelőssége a Képviselő-testületet illeti. Generál megállapításként – nem volt 

még idő áttekinteni, hogy mi szerepel ebben a Fülöp alpolgármester által benyújtott 24 napirendi 

pontban, el tudom azt mondani, hogy álláspontom a következő. Úgy gondolom, hogy én kifejtettem az 

általam képviselt álláspontot a pénteken kiküldött anyagban. A ma 11 és 12 óra között érkezett számos 

módosító indítványnak a tartalmát érdemben a kollegákkal együtt nem volt kellő idő arra, hogy 

áttekintsem, nem állítom, hogy ezek jogszabálysértőek lennének, azonban azt állítom, hogy ezért én 

teljeskörűen felelősséget nem tudok vállalni abban a tekintetben, hogy bármikor a jövőben akár az 

előterjesztők, akár az ebben kétkedők későbbiekben azt mondják, hogy ott volt a jegyző miért nem szólt. 

Úgy gondolom, hogy a kormányhivatalnak ebben a tekintetben lesz munkája bőven. Azt tanácsolnám a 

Képviselő-testületnek, - bár nekem ilyen tanácsolási jogosítványom végeredményben nincs - hogy ezt 

fontolja meg, és akkor ennek a megfontolásnak a figyelembevételével döntsön a napirendre vételek és 

a döntések alapján, mert lehet számos probléma a napirendi pontok tárgyalásakor, ha én valamiféle 

problémát észlelek, akkor természetesen azt jelezni fogom, de általánosságban azt tudom elmondani, 

hogy teljes felelősséget én most ezekért az anyagokért nem tudok vállalni, amelyek sürgősséggel, és 

amelyek a mai nap folyamán a déli órákban érkeztek meg. A kormányhivatal nyilván el fog ezekben 

járni.  

 

Balogh Csaba: A sürgősség kapcsán már fel is merült, hogy nyilván nem tudunk állást foglalni, de 

felmerült az, hogy a strasbourgi bíróság hozott már ítéletet korábban, amikor túlságosan rövid és 

általános indoklás volt, és ezt számon is kérték. Korlátozza a jogorvoslat lehetőségét, mert nincs 

lehetőség érdemben fellebbezni, úgyhogy ez önmagában az 56. §. Ez is rátesz egy lapáttal arra, hogy a 

sürgősségi előterjesztések közül az 1., 6. és a 15. kivételével nem voltak kifejtve, hanem teljesen 

általános indoklása volt, hogy azért sürgős, mert sürgős, lényegében.  

 

Fülöp Zoltán: Ügyrendi javaslatom van. Az SZMSZ szerint a napirendről a Képviselő-testület vita 

nélkül dönt. Számos vitapontot hallottunk már, az a kérésem, hogy térjünk vissza az SZMSZ szerinti 

működéshez és a napirendről vita nélkül döntsünk.  
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Balogh Csaba: Köszönöm szépen a felvetést, pont erről beszélünk eddig is, hogy az SZMSZ szerinti 

működésre szeretném felhívni a figyelmet, mert, hogy az SZMSZ-szel szembe ütköző az, hogy így lettek 

benyújtva. A jogaikkal visszaéltek egyes képviselők, más képviselőknek meg a jogait korlátozták azzal, 

hogy nincsen meg a lehetősége – ami kötelessége egy képviselőnek – és ugyanúgy nekem is 

polgármesterként is, hogy szeretnék utánajárni szakértőkkel és egyeztetni a lakosokkal arról, hogy mi a 

véleményük igazából az előterjesztésekről. Van-e még hozzáfűznivaló, mert utána olvasási szünetet 

rendelnék el, hogy összesíteni tudjuk, hogy milyen napirendi pontok maradtak bent a javaslat szerint, 

illetve szükséges lesz majd a jegyzőkönyvvezetés szempontjából átrendezni a jegyzőkönyvvezetést, 

ezért is sajnálom, hogy ennyire utolsó pillanatban adják le ezeket a módosító javaslatokat.  

 

Vajda Viktória: Idézni szeretnék, amit szeretnék, hogy a jegyzőkönyvben is elhangozzon, jegyző úrnak 

az állásfoglalásából: „Az SZMSZ módosítása című javaslat átdolgozásra javasolt a következők miatt: - 

a szervezeti struktúra átalakítása valóban a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik az Mötv. 58. § (2) 

bekezdése szerint, azonban annak polgármesteri előterjesztésen kell alapulnia, ami a vonatkozó 

előterjesztés tekintetében nem valósul meg. Miről beszélünk? Ez lenne az első hozzászólásom, a 

második hozzászólásom pedig, hogy nem látom ezen a módosító cetlin, hogy szerepelne az én egyik 

indítványom, ami a gödi civil szervezetek támogatásáról szól. Ezt nem én fogom megmagyarázni, 

hanem önök fogják megmagyarázni a gödi civileknek.  

 

Hlavács Judit: Ügyrendi javaslatot tennék, ugye vita nélkül dönt, mint hogy Fülöp Zoltán alpolgármester 

úr többször jelezte, én azt javaslom, hogy egyenként döntsünk arról, hogy melyik napirendi pont kerül 

tárgyalásra és melyik nem, majd utána a sorrendről.  

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen, ezt be tudom fogadni.  

 

Fülöp Zoltán: Azt kérném, hogy kezdjük meg a szavazást. Több képviselő is vitázik, az SZMSZ szerint 

erre nincsen mód.  

 

Andrejka Zombor: A lakossági kérdésre rácsatlakoznék én is. Tehát ez a papír – tehát azon túl, hogy 

sürgősségi előterjesztések garmadával vagyok megint megtámadva – most kapok egy olyan papírt, 

amiben gyakorlatilag nincs semmi utalás az eredeti előterjesztésekre, én nem tudok erre így érdemben 

válaszolni. Egyértelmű nem, mert nem is tudom értelmezni ezt a papírt.  

 

dr. Pintér György: Gondolkodtam, vártam egy darabig, hogy mi lesz a szavazás menete, amennyiben 

tételes szavazás lenne és szóba kerülnének a korábbi napirendi pontok, akkor szeretném jelezni, hogy 

az eredetileg kiküldött 1. napirendi ponthoz a bizottság, - az a bizottság, aminek az elnöke vagyok – 

kiegészítő anyagokat, számításokat, egyebeket kért, a mai napig nem kapta meg, tehát azt gondolom, 

hogy ez a napirendi pont nem tárgyalható. 

 

Balogh Csaba: Bocsánat, a bizottságnak a véleményét ugye pont azzal, hogyha tárgyalásra visszük, 

napirendre vesszük ezeket a pontokat, akkor van lehetőség a bizottságnak a véleményét kifejteni.  

 

dr. Pintér György: A bizottság megkérte a jegyzőt, a hivatalt, hogy bizonyos adatokat szolgáltasson 

ehhez. Hát lehet, hogy a többiek megkapták, én nem tudom, hogy én megkaptam volna, nem tudok erről. 

Tehát a második, hogy a helyi lakásrendelet módosítása - ez a következő napirendi pont - itt is az volt, 

hogy egy lakáskoncepció kidolgozása után kérte, hogy javasolja a bizottság ezt testületi napirendre 

venni, a harmadik pedig, hogy most volt a bizottságnak egy rendkívüli ülése és ott a felsőgödi úszómű 

elhelyezését nem javasolta tárgyalni. Ennyit szeretnék még kiegészítésként elmondani a tisztelt 

testületnek.  

 

Balogh Csaba: Fülöp Zoltánnak abban az esetben adom meg a szót, hogyha nem csak elismételni 

szeretné azt, hogy ez nem vita tárgya. 

 

Fülöp Zoltán: Tisztelt Polgármester úr, köszönöm a szót. Egyrészt ez így igen fura, hogy miről szólhat 

a képviselő és miről nem. A másik, Andrejka képviselő úrnak jeleznék két dolgot, az egyik az az, hogy 
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az előterjesztés címe oszlopban az előterjesztés hivatalos címét látja, tehát mindenképpen össze tudja 

párosítani, de segítségül a kiküldés oszlopban megjelöltem, hogy az egyébként teljesen átláthatatlan 

módon pdf-ben feltett napirendi javaslatok közül a sorszám szerint, mert ott ugye sorszámok vannak és 

cím szerint nem lehet összepárosítani, úgyhogy én megjelöltem, hogy mely sürgősségi és mely normál 

meghívós pdf-eket kell megnyitni, csak és kizárólag olyan szerepel a napirendi javaslaton, amely 

kiküldésre került, és a kis segédlet segítségével nyomón követhető az ülés.  

 

Vajda Viktória: Pintér úrnak szeretném azt mondani, hogy mielőtt bekerült a pénzügyi bizottságra az 

átláthatósági rendelet, a hivatal minden egyes osztályának osztályvezetője, illetve bevonva az osztály 

munkatársait, kb. másfél hónapon keresztül dolgozott azon, hogy minden egyes kérdésre 

megválaszoljon, ami bármi felmerülhet. Tehát innentől kezdve bármilyen egyéb anyagot kérni, vagy 

egyéb információt kérni, ott van minden benne. Ez az anyag.  

 

Lenkei György: Azt szeretném javasolni, hogy - úgy tűnik, hogy a dolgok átmennek egy beszélgetés 

szintjére - szavazzunk.  

 

dr. Pintér György: Nem kaptunk ilyen anyagot képviselő asszony. 

 

Balogh Csaba: Tehát, én visszatérnék Hlavács Judit eredeti javaslatára, hogy menjünk végig a napirendi 

pontokon az eredeti kiküldés szerint, és vitassuk meg, hogy mik azok a napirendi pontok, amiket nem 

tartanak tárgyalásra alkalmasnak a kedves képviselők. Előtte még megadom a lehetőséget Lőrincz 

Lászlónak is. 

 

Lőrincz László: Polgármester úr, volt egy módosított napirend, arra kérem a polgármester urat és a 

képviselőket is, hogy arról szavazzunk és a vitatkozást fejezzük be, meg a cirkuszolást, hanem kezdjünk 

el demokratikusan működni. A demokratikus működés arról szól, hogy szavazunk, amikor szavazni kell. 

Polgármester úr vezeti az ülést demokratikusan és a jogszabályoknak megfelelően. Ha bemegy egy 

indítvány, egy módosító, akkor arról szavazni kell. Köszönöm. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm Lőrincz László a véleményét. A demokrácia nem ugyanaz….. 

 

(Lőrincz László: Hú, baszd meg, de egy reménytelen csávó ez baszd meg.) 

 

Balogh Csaba: …. hogy ha megvitatjuk a dolgokat? 

 

Lőrincz László: Nem vitatunk meg! Szavazzunk. 

 

Balogh Csaba: Értem, hogy a jogszabály az Ön mellett áll ebben, és akkor szeretne visszaélni a jogaival, 

de a lehetőség az mégis…. 

 

Lőrincz László: Fejezzük már be a cirkuszt, szavazzunk.  

 

Balogh Csaba: Vajda Viktóriának megadom a szót. 

 

Vajda Viktória: Alpolgármester uraknak szeretném csak jelezni, hogy a polgármester ír ki szavazást, 

nem az alpolgármester, ügyrendileg ezt jelezném. 

 

Balogh Csaba: Úgy bizony. Tehát napirendi pontokon, jegyző úr, végig mehetünk egyesével és 

kérhetjük azt, hogy a napirend levételét, azt egyesével szavaztassuk meg? 

 

dr. Szinay József: Az SZMSZ úgy rendelkezik, hogy a napirendekről a Képviselő-testület vita nélkül 

dönt. Ilyen még nem volt - megmondom őszintén - rövid praxisomban. Ötletem az lenne, hogy analóg 

lehet használni a határozatokról való szavazásnak a módosító indítványban meglévő felvetését, mely 

szerint akkor először a módosító indítványról kell szavazni, ha ez megkapja a szükséges többséget, akkor 
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további szavazásra nincs szükség – bár megjegyzem, hogy így kevésbé felel meg egy módosító 

indítványnak ez az előterjesztés ilyen módon.   

 

Balogh Csaba: Megfelel ez így egy módosító javaslatnak?  

 

dr. Szinay József: Hát nincs ráírva sem az, hogy módosító indítvány, bár az előterjesztő végeredményben 

szóban elmondta, tehát itt végül is szavazás tartható. Ugyanakkor én azt javasolnám polgármester úrnak, 

hogy a már meglévő frakciók esetleg röviden egyeztessenek a napirendi pontokról. Amennyiben ez 

sikeres, akkor nagyszerű, ha nem, akkor vissza kell térni a Fülöp úr által előterjesztett napirendi pontok 

megszavazására.  

 

Balogh Csaba: Rendben. Sürgősségek elfogadásáról kell külön szavazni?  

 

dr. Szinay József: Külön nem kell szavazni, a Képviselő-testület mérlegelésébe tartozik, hogy a 

sürgősségi indítványokat mind együtt elfogadja, vagy pedig külön óhajt arról szavazni. Itt a sok-sok 

sürgősségi indítvány tekintetében megvan arra a lehetőség, hogy külön mérlegelje a sürgősség meglétét. 

Amennyiben így teszi, akkor a jogszabályoknak megfelelően jár el, amennyiben egyben kíván szavazni, 

akkor pedig egy általános felhatalmazást ad arra, hogy az összes sürgősségi felvetés megfelel a 

jogszabályi előírásoknak. Ennek mindenképpen lehet konzekvenciája. 

 

Balogh Csaba: Rendben, köszönöm szépen. Ezek ismeretében akkor 11 perc olvasási szünetet rendelek 

el. 17 óra 20 perckor folytatjuk a testületi ülést. 

 

Olvasási szünet 

 

Balogh Csaba: Megállapítom, hogy a testületi ülés ismét határozatképes. Folytatjuk a testületi ülést. 

Most amint láthatják a kedves képviselők, valamint a jelen lévő nézők, ezt majd a honlapon is közzé 

fogjuk tenni nyilván az átláthatóság érdekében. Befogadtam a módosító javaslatát Fülöp úrnak és így 

kiosztottuk az összefésült napirendet, és ezt szeretném akkor megszavaztatni a Képviselő-testülettel. 

Van-e bármilyen ellenvetés?  

 

Fülöp Zoltán: Jegyzőkönyv számára szeretné rögzíteni, hogy a 17.20-kor eltervezett folytatás 17 óra 43 

perckor sikerült folytatni. Továbbá kérném polgármester urat, hogy tisztázza akkor, amit szeretne 

megszavaztatni.  

 

Balogh Csaba: Természetesen a napirendet szeretném megszavaztatni, a módosító javaslatot, mivel a 

sorrendet felállították, hogy mit szeretnének megszavazni, azokat előre vettük és a maradék napirendi 

pontokat azokat felvettük a folytatásának.  

 

Lőrincz László: Továbbra is azt szeretné, hogy a polgármester úr befogadta a dolgokat, de a módosítóról 

szavazzunk először, a módosító részéről és utána a további napirendi pontokról egyesével szavazzunk. 

Erről az indítványomról kérem, szavazzunk, hogy így legyen.  

 

Balogh Csaba: Kedves Lőrincz úr, megismétlem még egyszer, kicsit lassabban. Befogadtam a módosító 

javaslatot, tehát nem szükséges arról most külön szavazni, hanem most már előttünk van a sorrend, Ön 

előtt van szépen összesítve, s arról kérem a szavazatot. Látom, Fülöp úrnak még van kérdése, megadom 

a szót. 

 

Fülöp Zoltán: Nincs kérdésem, pontosabban az a kérdésem van, hogy polgármester úr, hogy gondolja 

ezt. Tehát azt gondolja, hogy azzal, hogy a javaslatunkat befogadta és aztán hozzácsapja a sajátját, akkor 

aztán egyben minden meglegyen, vagy mégis hogyan? Tehát azt kérném, hogy először szavazzunk erről 

a 24 pontról, utána a többi pontról egyesével.  

 

Balogh Csaba: Tehát új módosítót szeretne benyújtani kedves Fülöp úr?  
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Fülöp Zoltán: Ha és amennyiben szükséges, akkor igen. Mindenképpen azt kérném, hogy először 

szavazzunk az 1-24-ig sorszámozott pontokról, utána szavazhatunk a többiről is természetesen.  

 

Balogh Csaba: Fülöp úr, már elég sokszor megjártuk ezt a vitát, a polgármester az én vagyok, Ön egy 

alpolgármester, hogyha képviselő-testületi ülést szeretne tartani, és egy újat szeretne összeszervezni, 

akkor polgármesternek kell indulnia egy következő választáson. Most a testület elé a napirendet 

benyújtottam, ennek kapcsán volt módosító javaslatuk, a módosító javaslat értelmében bedolgoztuk a 

sorrendbeli különbséget, nem becsaptuk még a saját javaslatainkat, hanem az egyébként jogszerűen és 

fontos témákat előterjesztettük, azokat szeretnénk továbbra is megvitatni, de természetesen, hogy ha van 

további módosító javaslat, ha szeretne valamit levenni napirendről, akkor Ön előtt áll a lehetőség, ahogy 

korábban is ott állt a lehetőség.  

 

dr. Szinay József: Ha segíthetek, akkor ismertetem az SZMSZ 14. § (9) bekezdését, amely alapvetően a 

határozat elfogadásának rendjéről szól. „A polgármester az előterjesztésben szereplő, s a vitában 

elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsájtja szavazásra úgy, hogy a képviselő-testület először 

a vitában elhangzott módosító indítványokról, azok elhangzásának fordított sorrendjében szavaz, majd 

egységes szerkezetben szavaz az előterjesztésről.” Lényegében itt egy egységes szerkezetben való 

előterjesztés szerepel, tehát gyakorlatilag evvel megspórolta kvázi azt, hogy egyszer szavazzon a 

módosító indítványról, utána pedig az egységesről kell szavazni amúgy is. Lejátszhatja azt a testület, 

hogy szavaz a módosításról, aztán az egységesről, de ez maga az egységes határozati javaslat, 

analógiával persze, mert ez nem egy határozati javaslat, hanem egy napirendi menetrend. 

 

Fülöp Zoltán: Ha erről az új javaslatról kell szavazni, vagy ez a javaslat, akkor egy új szóbeli módosító 

javaslatot terjesztek elő. Ennek az a lényege, hogy fogadjuk el a napirendi pontokat 1-24-ig, a többit 

pedig nem javaslom a napirendre. 

 

Balogh Csaba: Fülöp úr ezek szerint nem értette meg, hogy nem úgy történik a módosító javaslat, hogy 

megszavazunk x napirendet, majd utána szépen hozzárakjuk. Ez az indítvány. Ezt módosítja, azzal 

leveszi az összes többi napirendi pontot.  

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen polgármester úr éleslátását, valóban ez a cél, hogy 1-24 napirendi 

pontok szerepeljenek a napirendben, a többi pedig nem. 

 

Balogh Csaba: Akkor hát a következő módosítási kezdeményezés az az volt, hogy egyesével döntsünk 

arról, hogy napirendeket le szeretnénk-e venni.  

 

dr. Pintér György: Csak annyit szeretnék kérni és javasolni, hogy a Lenkey u. 11. szám alatti ingatlan 

maradjon napirenden, arról lesz egy kisebb módosító javaslatom, csak az óvoda beindítást segítendő, a 

kerítés áthelyezésre szeretnénk biztosítani a forrást, és ebbe hozzuk meg a határozatot, úgyhogy ezt az 

egyet kérem és javaslom. 

 

Balogh Csaba: Tehát igazából Önnek lényegében az a módosító javaslata… 

 

dr. Pintér György: … én már elvesztettem a fonalat, tehát szeretném, hogy ez az egy napirenden 

maradjon. 

 

Balogh Csaba: Most szintesen kell nézni, mert, hogy visszafelé sorrendben kell megszavazni a 

módosításokat. Tehát most azt kell gyakorlatilag elfogadni először, hogy Fülöp úr amennyiben nem 

fogadja be a módosítását Pintér úrnak, akkor először Pintér úrnak a módosító módosítóját kell 

megszavazni, és ezután a tudjuk a módosítást megszavazni.  

 

Vajda Viktória: Akkor szeretném előterjeszteni azt, hogy a további napirendi pontok is maradjanak 

napirenden. 
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Hlavács Judit: Azt szeretném kérni, hogy Göd város további működésének szempontjából alapvető 

napirendi pontok, illetve azok, amelyek a munkatervünk szerint már réges-régen, ugye a veszélyhelyzet 

miatt már napirendre kellett volna kerülniük, azok maradjanak fent, a Településellátó Szervezet 

alaptevékenységéről szóló beszámolója, a Gödi Termelői Piac működési rendjének módosítása, az 

Álláshelyek létesítése a Gödi Kincsem Óvodában, csatlakozom Pintér úrhoz a Lenkey u. 11-ről, utána 

az Alapszolgáltatási Központ beszámolója mindenképpen kerüljön sorra és megmondom őszintén, hogy 

ezek után szeretném kérni azt is, hogy az alpolgármesterekről szóló javaslatok, az SZMSZ-módosítás 

és a fegyelmi eljárások is kerüljenek a napirendre. Valamint rettentő fontos a Civil pályázatok és 

támogatási kérelmek jóváhagyása.  

 

Markó József: Egyetértünk, hogy vannak olyan pontok, amelyekről lehetne beszélni, természetesen 

mind a két listában, de így nem fogunk boldogulni, mert ezt lehetetlen követni. Ez maradjon, az 

maradjon, ezt húzzuk ki, lehetetlen követni, polgármester úr nem fog boldogulni. Ellenben, ha itt a teljes 

lista az első 24, meg az azt követőkről, akkor egyenként szavazzunk mindegyikről, menjünk végig, 

ahogy mondta már Viktória is. Fennmarad, ami fennmarad, kinek mi tetszik, valóban itt egy óvoda 

problémájáról miért ne szavazhatnánk, vagy az álláshelylétesítések a Kincsem Óvodában. Miért ne 

szavazhatnánk? De így nem fog menni, hanem egyenként végigszavazzuk 1-24-ig, és a további 35-ig, 

igen-nem és meglátjuk, mi kerül napirendre, és akkor azt a testület vette napirendre. Ön befogadta, de 

szavazzunk róla tételesen, semmi gond nincs be van fogadva, csak tételesen szavazunk, egyenként, kis 

ideig eltart, 10 perc alatt végzünk.  

 

Balogh Csaba: Javasolnám azt, hogy név szerinti szavazással menjünk akkor végig az összes napirendi 

ponton, ezek alapján, ha nem akarják elfogadni valamelyiket, akkor legyen lehetősége bármelyik 

képviselőnek. Olyan nagy különbségek vannak láthatóan itt egy részének a képviselő-testületnek és egy 

másik részének, hogy esszenciálisnak tartom azt, hogy egyesével, név szerint szavazzuk meg 

majdhogynem az összes napirendi pontot. Akkor menjünk végig az összes napirendi ponton. 

 

Vajda Viktória: Támogatja a név szerinti szavazást, akkor már két szavazat van rá. 

 

Balogh Csaba: Van-e még kettő személy, aki támogatja a név szerinti szavazást? Andrejka Zombor és 

Hlavács Judit feltette a kezét. Köszönöm. 

 

dr. Szinay József: Az Mötv. 48. § (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület egy negyedének 

indítványára név szerint szavaz a képviselő-testület, tehát a 12-nek az ¼-e 3. Név szerint szavaznak és 

akkor, ha jól értem az a technikai menetrend, hogy az előterjesztés megtevője nagyon röviden ismerteti 

az előterjesztés tárgyát, és akkor így szavaz a képviselő-testület név szerint a napirendi pontok 

elfogadásáról. 

 

Balogh Csaba: Igen. Akkor tehát ennek a levezénylése a jegyző feladata. 

 

Markó József: Jegyző úr a név szerinti szavazás szabályait legyen szíves elmondani. 

 

dr. Szinay József: Ahogy elmondtam a név szerinti szavazás kezdeményezése három képviselőnek a 

kezdeményezése alapján történik, amennyiben három képviselő kéri, úgy már név szerinti szavazás 

történik. Úgy történik, hogy az előterjesztő a napirendi pontját nagyon röviden ismerteti, ezt követően 

én név szerint kérdezem a képviselőket az igenről, nemről és a tartózkodásról. Az a szabály, hogy 

névsorban történik a szavazás, de a végén szavaz a polgármester.  

 

Markó József: Mi van akkor? Igen, nem és tartózkodás? Ön szerint ez így van? Ezt megerősíti? Akkor 

ez a hivatalos eljárás, hogy van igen, nem és tartózkodás. Jó, köszönöm szépen. 

  

dr. Szinay József: 1. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének a 

módosítása. Kérem alpolgármester urat, hogy nagyon röviden mondja el, hogy mi ez a napirendi pont. 

 



329 
 

Fülöp Zoltán: Kicsit meg vagyok lepődve, mert ugye arról van szó, hogy a napirendet vita nélkül fogadja 

el a testület, továbbá valamennyi előterjesztés ki lett küldve, nem igazán látom, hogy miért szükséges 

ez az időhúzás. Jó. 2020. évben kettő új munkatervi ülést tervezünk beiktatni.  

 

dr. Szinay József: Picit tisztázandó, picit keverednek a terminus technikusok, mert a vitanélküliség az a 

Képviselő-testület a vita sürgős tárgyalásáról, vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt, ez a sürgősségi 

vonatkozásban áll itt fent. A napirendi pontok módosításáról a Képviselő-testület egyszerű többséggel 

dönt, tehát itt végeredményben helye van a vitának, legalábbis ilyen szinten. Tehát akkor megtörtént az 

első napirendi pont ismertetése. „igen”, „nem” és „tartózkodik” a lehetőség. 

 

Andrejka Zombor Attila: „nem” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „tartózkodom” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „tartózkodom” 

Balogh Csaba: „nem”. 

 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 „igen” 2 „nem” és 2 „tartózkodás” szavazati aránnyal 

napirendre vette az 1. napirendi pontot. 

 

A 2. napirendi pont: Határozat a polgármester veszélyhelyzetben hozott rendeleteinek megerősítéséről 

 

Fülöp Zoltán: Ez a határozat a veszélyhelyzetben hozott rendeletek megerősítéséről vagy meg nem 

erősítéséről szól. 

 

dr. Szinay József: 

Andrejka Zombor Attila: „igen” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „nem” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „tartózkodom” 

Balogh Csaba: „nem”. 

 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a 2. napirendi pontot 9 „igen”, 2 „nem” és „1 tartózkodás” 

szavazati aránnyal elfogadta e napirendi pont tárgyalását. 

 

A 3. napirendi pont: Határozat a polgármester veszélyhelyzetben meghozott határozatainak 

megerősítéséről. Feltételezem, hogy az előbbihez hasonló az indoklás.  

 

Andrejka Zombor Attila: „igen” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 
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Hlavács Judit: „nem” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „tartózkodom” 

Balogh Csaba: „nem”. 

 

Hasonló arány született, mint az előbb 9 „igen”, 2 „nem” és „1 tartózkodás” szavazati aránnyal elfogadta 

e napirendi pont tárgyalását. 

 

4. napirendi pont: Balogh Csaba polgármester saját hatáskörben meghozott szerződéseinek 

felülvizsgálatáról 

 

Fülöp Zoltán: Ez a határozat Balogh Csaba polgármester saját hatáskörben hozott különböző 

szerződéseinek a felülvizsgálatáról szól. 

 

Balogh Csaba: Kérdésem az előterjesztőkhöz, hogy kívánnak-e majd további kifejtést a címek 

felolvasásával, vagy átugorhatjuk ezt a részt. Andrejka Zombor tegye fel a kérdését akkor, ha nem biztos 

abban, hogy mi az, amit az előterjesztés tartalmaz. Kérem, hogy fogadják el az ügyrendi módosítást. 

 

dr. Szinay József: 

Andrejka Zombor Attila: „nem” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „nem” 

 

Balogh Csaba: Elnézést kérek, csak a jegyzőkönyv kedvéért, amik elhangzottak. Andrejka Zombor erről 

kér részletes kifejtést? Mert most tartunk a 4. pontnál Balogh Csaba polgármester saját hatáskörben 

hozott szerződések.  

 

Lenkei György: Elnézést polgármester úr egy szavazás közepén vagyunk. 

 

Balogh Csaba: Elnézést kérek, csak a tisztázás kedvéért nekem biztosra kell mennem, hogy mindenki 

arról szavaz, amiről épp szó van. Tehát melyik pontnál kéri majd a kifejtést. 

 

Andrejka Zombor: Második és a harmadiknál, tehát a megerősítéseknél. 

 

Balogh Csaba: Azok már megvoltak.  

 

dr. Szinay József: Lenkei Györgynél tartottunk. 

 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „nem” 

Balogh Csaba: „nem”. 

 

 

dr. Szinay József: 4 „nem”, 8 „igen” szavazati aránnyal elfogadta a Képviselő-testület a 4. napirendi 

pont tárgyalását. 
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Az 5. napirendi pont: a 89/2020. (V. 15.) határozat felülvizsgálata. Itt azért érdemes bemondani a 

határozat tartalmát, hogy tudja mindenki.  

 

Fülöp Zoltán: Az 5. pont a TESZ vezető kinevezéséről szóló határozattal kapcsolatos döntés. 

 

 

dr. Szinay József:  

Andrejka Zombor Attila: „nem” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „nem” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „nem” 

Balogh Csaba: „nem”. 

 

Hasonló az arány, mint az előbb. 

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, 4 „nem” szavazati aránnyal napirendre vette az 5. napirendi pontot. 

 

A 6-os napirendi pont: TESZ gazdasági vezetői pályázat kiírása. Ez gondolom, hogy ismert. 

Andrejka Zombor Attila: „igen” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „igen” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „igen” 

Balogh Csaba: „igen”. 

 

Egyhangú.  

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal a 6. napirendi pontot napirendre vette. 

 

A 7-es napirendi pont: SZMSZ módosítás  

 

Balogh Csaba: Ez az Önkormányzatnak az SZMSZ-e. 

 

dr. Szinay József: A személyeket mindenképpen csak a polgármester terjesztheti elő, magát a struktúrát 

a Képviselő-testület is meghatározhatja.  

 

Balogh Csaba: Igazából a sürgősségi előterjesztések többsége törvényellenes, de napirendre veheti a 

Képviselő-testület, csak a név szerinti szavazás után számolni kell azzal, hogy milyen törvényességi 

felülvizsgálata lesz annak a dolognak. Majd egy külön téma az, hogy egyébként a tartalma alapján 

milyen számonkérhetősége lesz majd. 
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Fülöp Zoltán ügyrendi hozzászólása: Tisztelettel kérném polgármester urat, hogy ne tegyen fenyegető 

kijelentéseket a Képviselő-testület felé, a Képviselő-testület tagjai pontosan tisztában vannak a 

felelősségükkel. Köszönöm. 

 

Balogh Csaba: Ez nem ügyrendi felszólalás volt, de elfogadom. Haladjunk tovább. 

 

 

 

dr. Szinay József:  

Andrejka Zombor Attila: „nem” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „igen” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „nem” 

Balogh Csaba: „nem”. 

 

3 „nem”, 9 „igen” szavazati aránnyal a 7. napirendi pont napirendre vételét elfogadta a testület.  

 

A 8-as napirendi pont következik: Álláshelybővítések visszavonása I. jegyzői kabinetvezető 

 

Andrejka Zombor Attila: „nem” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „nem” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „nem” 

Balogh Csaba: „nem”. 

 

4 „nem”, 8 „igen” ellenében elfogadta a Képviselő-testület a 8. napirendi pont napirendre vételét. 

 

A 9-es napirendi pont: Álláshelybővítések visszavonása II. Ezt javaslom kifejteni röviden. 

 

Balogh Csaba: Ez a katasztrófavédelmi referensnek a visszavonása, mert hogy “már a Samsung nem 

tartozik Gödhöz”. 

 

dr. Szinay József: 

Andrejka Zombor Attila: „nem” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „nem” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 
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dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „tartózkodom” 

Balogh Csaba: „nem”. 

 

4 „nem”, 8 „igen” szavazati aránnyal elfogadta a Képviselő-testület a 9. napirendi pont napirendre 

vételét. 

 

A 10-es napirendi pont: Állásfoglalás Göd város hosszútávú érdekeiről  

 

Andrejka Zombor: Kérem az előterjesztőt, hogy foglalja össze, hogy itt miről van szó sürgősségi alapon. 

 

Fülöp Zoltán: A 12 aláírásos nyilatkozat megerősítése. 

 

dr. Szinay József: 

Andrejka Zombor Attila: „igen” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „igen” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „igen” 

Balogh Csaba: „igen”. 

 

dr. Szinay József: egyhangú.  

 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta a 10. napirendi pont napirendre vételét.  

 

dr. Szinay József: A 11-es napirendi pont: Állásfoglalás Göd város hosszútávú érdekeiről szóló 

nyilatkozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról. 

 

Fülöp Zoltán: A nyilatkozatba foglalt feladatok végrehajtásáról kíván rendelkezni a Képviselő-testület, 

ha ezt a pontot elfogadja.  

 

dr. Szinay József: 

Andrejka Zombor Attila: „tartózkodom” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „nem” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „nem” 

Balogh Csaba: „nem”. 

 

8 „igen”, 3 „nem” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal elfogadta a Képviselő-testület a 11-es napirendi 

pont tárgysorozatba vételét. 
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12-es napirendi pont: Pest Megye Önkormányzatával a 048/6 hrsz.-ú „Samsung feltáró”út tárgyában 

kötendő támogatási szerződés jóváhagyása. Ez a Pest Megyei Önkormányzattal kötendő 

megállapodásról van szó.  

 

Andrejka Zombor Attila: „tartózkodom” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „igen” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „tartózkodom” 

Balogh Csaba: „tartózkodom”. 

 

3 „tartózkodás” és 9 „igen” szavazati aránnyal fogadta el a Képviselő-testület a 12-es napirendi pont 

tárgysorozatba vételét. 

 

13-as napirendi pont: Közszolgáltatási szerződés megkötése a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel 2020-

as évre. 

Andrejka Zombornak van kérdése?  

 

Andrejka Zombor: Ez sürgősségi? 

 

dr. Szinay József: igen. 

(Felkéri a képviselőket a szavazásra) 

 

Andrejka Zombor Attila: „nem” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „nem” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „nem” 

Balogh Csaba: „nem”. 

 

4 „nem”, 8 „igen” szavazati aránnyal napirendre vette a Képviselő-testület a 13-as napirendi pontot. 

 

14-es napirendi pont: Gödi Körkép 2020. évi júliusi és augusztusi számának kiadása 

 
Andrejka Zombor Attila: „tartózkodom” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „igen” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 
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Vajda Viktória: „tartózkodom” 

Balogh Csaba: „tartózkodom”. 

 

3 „tartózkodás”, 9 „igen” mellett elfogadta a Képviselő-testület a 14-es napirendi pont napirendre vételét. 

 

15-ös napirendi pont: Ingatlanvásárlás Mayerffy utcában 

 

Szilágyi László: Csak annyit tennék hozzá, hogy zárt ülésnek kellene lennie, tehát a végére kell tenni. 

 

dr. Szinay József: 
Andrejka Zombor Attila: „igen” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „tartózkodom” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „tartózkodom” 

Balogh Csaba: „tartózkodom”. 

 

3 „tartózkodás”, 9 „igen” ellenében elfogadta a Képviselő-testület a 15-ös napirendi pont napirendre 

vételét. 

 

16-os napirendi pont: Ingatlanvásárlás a Zrínyi utcában 

 

Andrejka Zombor Attila: „igen” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „tartózkodom” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „tartózkodom” 

Balogh Csaba: „tartózkodom”. 

 

3 „tartózkodás”, 9 „igen” szavazati aránnyal elfogadta a Képviselő-testület a 16-os napirendi napirendre 

vételét.  

 

17-es napirendi pont: Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről 

szóló beszámolója 

 

Andrejka Zombor Attila: „igen” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „igen” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 
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Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „igen” 

Balogh Csaba: „igen”. 

  

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal a 17-es napirendi pontot napirendre vette. 

 

18-as napirendi pont: Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” c. 

pályázaton történő indulásra a Berzsenyi Dániel utca felújítása tárgyában, valamint a vonatkozó korábbi 

döntés visszavonására 

 

dr. Pintér György: A PEKJB ülésen az derült ki, hogy az előterjesztő visszavonta az előterjesztést és új 

előterjesztést fog készíteni, értelmezése szerint nem lehet szavazni róla. 

 

dr. Szinay József: Igen, erről nem kell szavazni. 

 

18-as napirendi pont: Maximális csoportlétszám átlépése az óvodákban 

 

Andrejka Zombor Attila: „igen” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „igen” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „igen” 

Balogh Csaba: „igen”. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal a 18-as napirendi pontot napirendre vette. 

 

19. napirendi pont: Helyi lakásrendelet módosítása 

 

Andrejka Zombor Attila: „igen” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „igen” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „igen” 

Balogh Csaba: „igen”. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal a 19-es napirendi pontot napirendre vette. 

 

20-as napirendi pont: Javaslat a „Göd Város Szolgálatáért Díj” kitűntető cím adományozására (zárt ülés) 

 

Andrejka Zombor Attila: „igen” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 
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Hlavács Judit: „igen” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „igen” 

Balogh Csaba: „igen”. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal a 20-as napirendi pontot napirendre vette. 

 

21-es napirendi pont: Javaslat a „Gödi Polgárok Egészségéért Díj” kitűntető cím adományozására (zárt 

ülés) 

 

Andrejka Zombor Attila: „igen” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „igen” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „igen” 

Balogh Csaba: „igen”. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal a 21-es napirendi pontot napirendre vette. 

 

22-es napirendi pont: Javaslat a „Gödi Gyermekekért Díj” kitűntető cím adományozására (zárt ülés)  

 

Andrejka Zombor Attila: „igen” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „igen” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „igen” 

Balogh Csaba: „igen”. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal a 22-es napirendi pontot napirendre vette. 

 

23-as Egyebek. Lenkei úrnak volt egyebekben javaslata. 

 

Lenkei György: Két témában szeretne az Egyebekben hozzászólni. Az egyik az alsógödi strand helyzete, 

ott van egy nyilvános WC, amit az Önkormányzat szerződésben vállalt, hogy működteti a komp 

járatának ideje alatt. Idén még nem volt megnyitva. Elképzelhető, hogy milyen állapotok vannak ott, 

amikor az ottani vendéglátósok nincsenek nyitva, tehát erre nekünk szerződési kötelezettségünk lenne. 

A másik a koszorúzásokkal kapcsolatban több civil szervezet megkeresett és nehezményezte azt, hogy 

az ünnepségeken – azért mondom többesszámban, mert márciusban volt olyan civil szervezet, ami 

feliratkozott és nem hozták a nevüket - most meg nem volt senki megnevezve, aki koszorúzott. Ezek az 
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emberek saját pénzükön összeadták a pénzt a koszorúra, szeretnék hallani azt, hogy az ő szervezetük is 

részt vesz aktívan a városban. Tehát a jövőre az a kérésem, kérésük, - és én ezt támogatom – hogy a 

koszorúzások a megfelelő protokoll szerint menjenek le.  

 

dr. Szinay József: Egyben lehet szavazni a két egyebekről, vagy külön szeretne szavazni a testület? 

Akkor külön szavazunk. 

Balogh Csaba: Ezeket eleve nem értem, hogy miért kell előterjeszteni? Elég lett volna szólni a 

polgármesternek és akkor intézkedtem volna mind a két ügyben. De jó, legyen előterjesztve.  

 

Markó József: Azon a környéken nincs semmiféle térerő, ahol én lakom. Ez amiatt van, hogy a 

szolgáltatók nem tudtak telepíteni oszlopokat. SMS-t sem jelez a telefon és telefonálni sem tudok. A 

Gödi Körkép nem ír erről a problémáról, mások sem terjesztették el, pedig nekem olyan fontos. 

Fontosabb, mint a Berzsenyi utca felújítása.  

 

Vajda Viktória: Ezt, mint képviselő kéri, vagy mint lakos? 

 

Markó József: Mint lakos. Egyszerű polgár, de most képviselő vagyok és azt a munkámat is 

akadályozza. Mind a két minőségemben akadályoz, meg a családomat is.  

 

Balogh Csaba: E három egyebek ponton kívül van még valami javaslat? Akkor javasolná, hogy egyben 

szavazzunk erről, akár nem is név szerint, hiszen ezek egyebek napirendi pontok, nem fognak 

tartalmazni bonyolult határozatot.  

 

dr. Szinay József: Nekem megfelel, ha egyszerű szótöbbséggel dönt a Képviselő-testület erről.  

 

Balogh Csaba: Kérem a képviselőket, hogy szavazzunk a három napirendről most. (gépi szavazás) 

 

dr. Szinay József: 11 „igen”, 1 „nem” szavazati aránnyal a Képviselő-testület megszavazta.  

 

Lenkei György: Kérnék egy 10 perces olvasási szünetet a következő napirendi pontok megvitatása előtt. 

 

Balogh Csaba: Szeretném folytatni, hogy haladjunk. Legalább ez az egy tevékenység legyen már meg, 

hogy a napirendet elfogadjuk, így 18 óra 22 perc környékén.  

 

Lenkei György: Jó, miután ez ügyrendi volt, erről szavaznunk kell. 

 

Balogh Csaba: Rendben, akkor szavazzunk arról, hogy legyen egy tízperces szünet.  

 

8 „igen”, 4 „nem” szavazati aránnyal elfogadta az ügyrendi javaslatot a Képviselő-testület. 

 

Balogh Csaba: 10 perc szünetet tartunk. 

 

(szünet 18 óra 33 percig) 

 

Balogh Csaba: Folytatjuk a testületi ülést, a napirendi pontok megszavazását.  

 

dr. Szinay József: 23-as napirendi pont következik: Javaslat az Önkormányzat működésének és 

gazdálkodásának átláthatóságáról szóló rendelet megalkotására. Előterjesztő: Vajda Viktória képviselő. 

 

Andrejka Zombor Attila: „igen” 

Csányi József: „nem” 

Fülöp Zoltán: „tartózkodom” 

Hives Gábor Ferenc: „nem” 

Hlavács Judit: „igen” 

Lenkei György: „nem” 
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Lőrincz László: „tartózkodom” 

Markó József: „tartózkodom” 

dr. Pintér György: „nem” 

Szilágyi László Lajos: „tartózkodom” 

Vajda Viktória: „igen” 

Balogh Csaba: „igen”. 

 

A Képviselő-testület 4 „igen”, 4 „nem” és 4 „tartózkodás” szavazati aránnyal nem vette napirendjére ezt 

az előterjesztést.  

 

23-as napirendi pont: A Településellátó Szervezet alaptevékenységéről szóló beszámolója. Előterjesztő: 

Lantos Péter igazgató, dr. Preller Zoltán igazgatóhelyettes 

 

Andrejka Zombor Attila: „igen” 

Csányi József: „nem” 

Fülöp Zoltán: „nem” 

Hives Gábor Ferenc: „nem” 

Hlavács Judit: „igen” 

Lenkei György: „nem” 

Lőrincz László: „nem” 

Markó József: „nem” 

dr. Pintér György: „tartózkodom” 

Szilágyi László Lajos: „tartózkodom” 

Vajda Viktória: „igen” 

Balogh Csaba: „igen”. 

 

dr. Szinay József: 4 „igen” 2 „tartózkodás”, 6 „nem” szavazati aránnyal a Képviselő-testület nem vette 

napirendjére „A Településellátó Szervezet alaptevékenységéről szóló beszámolója” című előterjesztést. 

 

Továbbra is a 23-as napirendi pontnál tartunk: A Gödi Termelői Piac Működési rendjének módosítása, 

előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző. 

 

Andrejka Zombor Attila: „igen” 

Csányi József: „nem” 

Fülöp Zoltán: „tartózkodom” 

Hives Gábor Ferenc: „tartózkodom” 

Hlavács Judit: „igen” 

Lenkei György: „nem” 

Lőrincz László: „tartózkodom” 

Markó József: „tartózkodom” 

dr. Pintér György: „tartózkodom” 

Szilágyi László Lajos: „tartózkodom” 

Vajda Viktória: „igen” 

Balogh Csaba: „igen”. 

 

dr. Szinay József: 4 „igen”, 2 „nem”, 6 „tartózkodás” szavazati aránnyal nem vette a Képviselő-testület 

napirendjére „A Gödi Termelői Piac Működési rendjének módosítása” című előterjesztést. 

 

Újabb 23-as napirendi pont: Tájékoztatás a polgármester képviselő-testületi feladat- és hatáskörében 

eljárva hozott veszélyhelyzeti döntéseiről. 

 

Balogh Csaba: Ennek az előterjesztésnek olyan szempontból nem lesz értelme, hogy a meghozott 

rendeletek és határozatok megerősítése már napirendre került, úgyhogy akkor ezt már nem is kell 

megszavazni.  
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dr. Szinay József: Rendben. Akkor ez az előterjesztés vissza lett vonva.  

 

Balogh Csaba: Igen. 

 

Hlavács Judit: A következő napirendi pontot a Városfejlesztési Bizottság támogatta, viszont jogilag sok 

probléma merült fel és a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság átdolgozandónak tartotta, 

tehát ezt az előterjesztését visszavonja. Kéri a PEKJB-t, hogy dolgozzon tovább az előterjesztésen.  

 

dr. Pintér György: Dolgozzon az előterjesztő. 

 

Hlavács Judit: Jó. 

 

dr. Szinay József: Akkor ez is visszavonva státuszú. 

 

Hlavács Judit: Igen. 

 

dr. Szinay József: 23-as napirendi pont: Álláshelyek létesítése a Gödi Kincsem Óvodában, előterjesztő: 

dr. Nagy Atilla aljegyző úr.  

 

Andrejka Zombor Attila: „igen” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „igen” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „igen” 

Balogh Csaba: „igen”. 

 

dr. Szinay József: A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal a napirendre felvette a 23-as 

napirendi pontot: Álláshelyek létesítése a Gödi Kincsem Óvodában. 

 

24-es: Javaslat a Lenkey u. 11. szám alatti (5616 hrsz.-ú) ingatlan szolgálati lakás kialakítása céljából 

történő belső felújítására, előterjesztő: Ujlaki Anikó osztályvezető.  

 

Andrejka Zombor Attila: „igen” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „igen” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „igen” 

Balogh Csaba: „igen”. 

 

dr. Szinay József: A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal a napirendre felvette a 24-es 

napirendi pontot: Javaslat a Lenkey u. 11. sz. alatti (5616 hrsz.-ú) ingatlan szolgálati lakás kialakítása 

céljából történő belső felújítására. 
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25-ös napirendi pont: Alapszolgáltatási Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló 

 

Andrejka Zombor Attila: „igen” 

Csányi József: „tartózkodom” 

Fülöp Zoltán: „nem” 

Hives Gábor Ferenc: „nem” 

Hlavács Judit: „igen” 

Lenkei György: „tartózkodom” 

Lőrincz László: „tartózkodom” 

Markó József: „tartózkodom” 

dr. Pintér György: „tartózkodom” 

Szilágyi László Lajos: „nem” 

Vajda Viktória: „igen” 

Balogh Csaba: „igen”. 

 

dr. Szinay József: 4 „igen”, 3 „nem”, 5 „tartózkodás” szavazati aránnyal nem vette a Képviselő-testület 

napirendjére „Az Alapszolgáltatási Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló” című 

előterjesztést. 

  

Balogh Csaba: A kormányhivatal is meg fog dolgozni a jegyző mellett a pénzéért. 

 

dr. Szinay József: 25-ös napirendi pont: Javaslat alpolgármesterek megbízásának visszavonására, 

előterjesztő Balogh Csaba polgármester úr.  

 

Balogh Csaba: Ehhez annyit tennék hozzá, hogy a kormányhivatallal való egyeztetés alapján ennek a 

nem napirendre vétele az jogi aggályokat vethet fel, úgyhogy ezért kifejezetten fontosnak tartom a név 

szerinti szavazást. 

 

dr. Szinay József: 

Andrejka Zombor Attila: „igen” 

Csányi József: „nem” 

Fülöp Zoltán: „nem” 

Hives Gábor Ferenc: „nem” 

Hlavács Judit: „igen” 

Lenkei György: „nem” 

Lőrincz László: „nem” 

Markó József: „nem” 

dr. Pintér György: „tartózkodom” 

Szilágyi László Lajos: „nem” 

Vajda Viktória: „igen” 

Balogh Csaba: „igen”. 

 

dr. Szinay József: 4 „igen”, 1 „tartózkodás”, 7 „nem” ellenében a Képviselő-testület nem vette 

napirendjére a „Javaslat alpolgármesterek megbízásának visszavonására” című előterjesztést. 

 

Balogh Csaba: Jegyző úr, önmaguk pozíciójának a választása az kivételt képez, az nem 

összeférhetetlenség. 

 

dr. Szinay József: nem. 

 

Következő 25-ös napirendi pont: Göd Város Önkormányzatának SZMSZ módosítása, előterjesztő 

Balogh Csaba polgármester. 

 

Balogh Csaba: Ez az SZMSZ-nek a módosítása abból a célból, hogy ne fizessünk feleslegesen kettő 

alpolgármestert teljes állásban, mert elegendő egy alpolgármesternek a társadalmi megbízatású 
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pozíciója is. Ez az SZMSZ-módosítás szerepelt korábban is, úgyhogy itt igazából az lesz a kérdés az 

egyszerűség kedvéért, hogy tárgyalásra alkalmasra találja-e egyáltalán a FIDESZ, illetve az új 

frakciónak a képviselő-testülete, többsége. 

 

dr. Szinay József felkéri a képviselőket a szavazásra: 

Andrejka Zombor Attila: „igen” 

Csányi József: „nem” 

Fülöp Zoltán: „nem” 

Hives Gábor Ferenc: „nem” 

Hlavács Judit: „igen” 

Lenkei György: „nem” 

Lőrincz László: „nem” 

Markó József: „nem” 

dr. Pintér György: „tartózkodom” 

Szilágyi László Lajos: „nem” 

Vajda Viktória: „igen” 

Balogh Csaba: „igen”. 

 

4 „igen”, 1 „tartózkodás”, 7 „nem” ellenében a Képviselő-testület nem vette napirendjére a „Göd Város 

Önkormányzatának SZMSZ módosítása” című előterjesztést. 

 

25-ös napirendi pont: Javaslat új alpolgármester megválasztására, valamint a részére járó tiszteletdíj és 

költségtérítés összegénekmeghatározása, előterjesztő: Balogh Csaba polgármester. 

 

Balogh Csaba: Ezt visszavonom, mert nincs értelme így ebben a formában. Az SZMSZ nem teszi 

lehetővé. 

 

dr. Szinay József: Következő 25. napirendi pont: Fülöp Zoltán alpolgármester ellen fegyelmi eljárás 

kezdeményezése 

 

Balogh Csaba: Itt szeretném megkérdezni jegyző úr, hogy Fülöp Zoltán szavazhat-e ebben a tekintetben. 

 

dr. Szinay József: Érintettség révén ebben a kérdésben nem szavazhat. 

 

Andrejka Zombor Attila: „igen” 

Csányi József: „nem” 

Fülöp Zoltánt így nem szólítom. 

Hives Gábor Ferenc: „nem” 

Hlavács Judit: „igen” 

Lenkei György: „nem” 

Lőrincz László: „nem” 

Markó József: „nem” 

dr. Pintér György: „tartózkodom” 

Szilágyi László Lajos: „nem” 

Vajda Viktória: „igen” 

Balogh Csaba: „igen”. 

 

A Képviselő-testület 4 „igen”, 1 „tartózkodás”, 6 „nem” szavazati aránnyal nem vette napirendjére a 

„Fülöp Zoltán alpolgármester ellen fegyelmi eljárás kezdeményezése” című előterjesztést. 

 

Újabb 25-ös napirendi pont: Lőrincz László alpolgármester ellen fegyelmi eljárás kezdeményezése 

 

Andrejka Zombor Attila: „igen” 

Csányi József: „nem” 

Fülöp Zoltán: „nem” 
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Hives Gábor Ferenc: „nem” 

Hlavács Judit: „igen” 

Lenkei György: „nem” 

Lőrincz Lászlót nem szólítom. 

Markó József: „nem” 

dr. Pintér György: „tartózkodom” 

Szilágyi László Lajos: „nem” 

Vajda Viktória: „igen” 

Balogh Csaba: „igen”. 

 

A Képviselő-testület 4 „igen”, 1 „tartózkodás”, 6 „nem” szavazati aránnyal nem vette napirendjére a 

„Lőrincz László alpolgármester ellen fegyelmi eljárás kezdeményezése” című előterjesztést. 

 

Balogh Csaba: Így akkor a következő előterjesztésnek sincs értelme, ami a „Vizsgálóbizottság felállítása 

fegyelmi eljárás kapcsán”. 

 

dr. Szinay József: Akkor ez így visszavonva. 

 

25-ös napirendi pont: Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására beérkezett 

pályázatok elbírálása  

 

Balogh Csaba: Most megint felhívnám a figyelmet arra, hogy törvényességet tartani kell, de úgy látom, 

hogy igazából ez nem számít a képviselőknek, úgyhogy szavazzunk. 

 

dr. Szinay József: 

Andrejka Zombor Attila: „igen” 

Csányi József: „nem” 

Fülöp Zoltán: „nem” 

Hives Gábor Ferenc: „nem” 

Hlavács Judit: „igen” 

Lenkei György: „nem” 

Lőrincz László: „nem” 

Markó József: „tartózkodom” 

dr. Pintér György: „tartózkodom” 

Szilágyi László Lajos: „nem” 

Vajda Viktória: „igen” 

Balogh Csaba: „igen”. 

 

dr. Szinay József: A Képviselő-testület 4 „igen”, 2 „tartózkodás” és 6 „nem” szavazati aránnyal nem 

vette napirendjére „A Göd Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására beérkezett 

pályázatok elbírálása” című előterjesztést. 

 

25-ös napirendi pont: A Göd CK20 – pályázatok és támogatási kérelmek jóváhagyása, előterjesztő: 

Vajda Viktória. 

 

Vajda Viktória: Az alapítványi kérelmekről van itt szó.  

 

Andrejka Zombor Attila: „igen” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „igen” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 
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dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „igen” 

Balogh Csaba: „igen”. 

 

dr. Szinay József: A 25-ös napirendi pont így létrejött. A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú 

szavazattal napirendjére vette „A Göd CK20 – pályázatok és támogatási kérelmek jóváhagyása” c. 

napirendi pontot. Igy a szavazás végére értünk, így ezzel megvan a sorrend is. 

 

Balogh Csaba: A napirend megszavazásra került, áttérhetünk az érdemi vitára.  

 

dr. Nagy Atilla: Két napirendnél felvetődött, ami lehet, hogy zárt, az önkormányzat üzleti érdekeit 

érintheti, Mayerffy utca és Zrínyi utcai ingatlanvételek, ha jól tudom. Régi szokás, hogy a zárt üléseket 

a végére szokták tenni.  

 

Balogh Csaba: Egy egyszerű szavazással még eldönthetjük, hogy a zárt ülés napirendi pontjait a végére 

tegyük.  

Ezt bocsájtja szavazásra, hogy amiket megszavaztak zárt ülés napirendi pontokként, azokat az ülés 

végén tárgyalja a testület. 

 

Fülöp Zoltán: Az egyértelműség kedvéért kérdem, hogy soroljuk fel melyek azok, amelyek zártként 

kerülnek a végére.  

 

Balogh Csaba: Ingatlanvásárlás a Mayerffy utcában, Ingatlanvásárlás a Zrínyi utcában, ezek a 15. és 16. 

pontok, és a 20., 21., 22. újraszámozott napirendi pontok.  

Induljanak el a napirendi pontok megbeszélése és utána majd a következő biológiai szünetnél ki fogunk 

osztani egy újratisztázott verziót a Képviselő-testületnek és a jelenlévőknek is. Nagy Atillának 

megadom az ügyrendi szót. 

 

dr. Nagy Atilla: Kifejezetten arról is dönteni kell, hogy zárt legyen, a sorrendről nem kötelező, 

mérlegelős.  

 

Balogh Csaba: Kérem a Képviselő-testületet, hogy a felsorolt 4 napirendi pontnak a zártságáról is 

szavazzanak.  

 

Balogh Csaba: 12 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta a Képviselő-testület a zárt ülés napirendjeit.  

 Képviselő-testület által új számozással meghatározott zárt napirendi pontok: 22., 23., 24., 25. és 26.  

 

Fentiek alapján a Képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 

 

1. Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkatervének módosításáról 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester  

2. Határozat a Polgármester veszélyhelyzeti felhatalmazással hozott rendeleteinek megerősítéséről 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

3. Határozat a Polgármester veszélyhelyzeti felhatalmazással hozott határozatainak 

megerősítéséről  

Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

4. Balogh Csaba polgármester saját hatáskörében kötött szerződéseinek felülvizsgálata 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

5) Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva – a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése alapján – Göd Város Önkormányzatának 

polgármestere által hozott 89/2020. (V. 15.) határozatának felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hives Gábor képviselő, Szilágyi László képviselő, Lőrinc László alpolgármester 

6) TESZ gazdasági vezetője pályázat 
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Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

7) SZMSZ-módosítás 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

8) Álláshelybővítések visszavonása I. jegyzői kabinetvezető 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

9) Álláshelybővítések visszavonása II.  

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

10) Állásfoglalás Göd város hosszútávú érdekeiről 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

11) Határozat a „Göd város hosszútávú érdekeiről” szóló nyilatkozatban megjelölt feladatok 

végrehajtásáról 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester  

12) Pest Megye Önkormányzatával a 048/6.-ú „Samsung feltáró” út tárgyában kötendő támogatási 

szerződés jóváhagyása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

13) Közszolgáltatási szerződés megkötése a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel 2020-as évre 

Előterjesztők: Lőrincz László alpolgármester, Hives Gábor képviselő, Szilágyi László képviselő  

14) Gödi Körkép 2020. júliusi és augusztusi számának kiadása 

Előterjesztő: Markó József képviselő 

15) Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója 

Előterjesztő: Tót Zoltán tű. őrnagy mb. tűzoltóparancsnok 

16) Maximális csoportlétszám átlépése az óvodákban 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

17) Helyi lakásrendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor hatósági osztályvezető távollétében dr. Nagy Atilla aljegyző 

18) Álláshelyek létesítése a Gödi Kincsem Óvodában  

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

19) Javaslat a Lenkey utca 11. sz. alatti (5616 hrsz.-ú) ingatlan szolgálati lakás kialakítása céljából 

történő belső felújítására  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

20) GÖDCK-20 pályázatok és támogatási kérelmek jóváhagyása 

Előterjesztő: Vajda Viktória HB elnök  

21) Egyebek 

• Alsógödi strand helyzete (WC) 

Előterjesztő: Lenkei György képviselő 

• Civilszervezetek koszorúzási protokollja 

Előterjesztő: Lenkei György képviselő 

• Térerőhiány a Jácint utcában  

Előterjesztő: Markó József képviselő 

22) Ingatlanvásárlás a Mayerffy utcában (zárt ülés) 

Előterjesztő: Szilágyi László Lajos képviselő 

23) Ingatlanvásárlás a Zrínyi utcában (zárt ülés) 

Előterjesztő: Szilágyi László Lajos képviselő 

24) Göd Város Szolgálatáért Díj (zárt ülés) 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

25) Gödi Polgárok Egészségéért Díj (zárt ülés) 

Előterjesztő: Vajda Viktória HB elnök 

26) Gödi Gyermekekért Díj (zárt ülés) 

Előterjesztő: Vajda Viktória HB elnök 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása 
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1. Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkatervének módosításáról 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

 

Fülöp Zoltán: Röviden összefoglalva az utóbbi időben hozott rengeteg határozat, illetve a jelen testületi 

ülésre is beadott sok előterjesztés is azt mutatja, hogy további ülésekre van szükség, a július – augusztusi 

tárgyalási szünetet nem tudjuk tartani, ezért javasoltam két új munkaterv szerinti ülést a munkatervünkbe 

felvenni. 

 

Hlavács Judit: Egyetértek azzal, hogy indokolt üléseket tartanunk, kettőt is, mindenképpen arra 

szeretném tisztelettel kérni az alpolgármester urakat, illetve a Göd Fejlődéséért frakciót, hogy ez esetben 

próbáljanak meg idomulni az előterjesztések leadási határidejéhez, és amennyiben lehetséges, akkor az 

előterjesztéseket a normál leadási határidőben, ne sürgősséggel, aznapi módosításokkal tárják elénk. 

 

Balogh Csaba: Én még azt hozzátenném, hogy az, hogy sürgősségivel benyújtanak egy munkarend 

módosítást, ami alapvetően a munkarend SZMSZ 10. §-a, ami egyébként a polgármesternek a feladata, 

az valószínűleg ez lesz valószínűleg, ami törvényességi aggályokat fog felvetni, ezt a kormányhivataltól 

kérni is fogom, hogy foglaljanak ebben állást, mert ez szerintem teljes mértékben abszurd. Pláne 

érthetetlen, hogy miért alpolgármester lenne a Szolgáltató Kft. beszámolójának előterjesztője, amikor 

az ügyvezetőnek lenne a dolga, akit tudunk kérdezni az előterjesztés tartalmáról, sokkal kézenfekvőbb 

lenne, valamint a költségvetés módosítást azt miért a PEKJB elnökétől kérik, a FIDESZ frakciónak az 

egyik képviselőjétől, miért nem a polgármestertől kérik, mert hogy egyébként előterjesztések a 

határozatok során felelősnek vagy a jegyzőt, vagy a polgármestert lehetne megjelölni, legfeljebb a 

polgármester tovább delegálja a feladatot valamelyik képviselőnek, vagy pedig polgármesternek. A 

bizottságnak pedig feladata az, hogy véleményezze a költségvetést. Ha az elnöke terjeszti elő, akkor az 

máris megmagyarázza, hogy miért is lenne ez összeférhetetlen, alapból felelősnek őt határozzuk meg, 

hisz akkor az lenne az érdeke, hogy ne is legyen felülbírálva ezután az előterjesztése.  

 

Fülöp Zoltán: Azt gondolom, hogy menjünk sorba. Először is ennek az ülésnek június 22-én kellett 

volna lennie a munkaterv szerint, az SZMSZ-ünk szerint van mód a munkaterv szerinti ülés 

elhalasztására, a Képviselő-testület előzetes értesítése mellett. Mivel, hogy a Képviselő-testület 

előzetesen nem lett értesítve, ezért a képviselőknek, így nekem sem volt arra mód, hogy tisztában legyen 

azzal, hogy mikor várható az ülés. Tudom, hogy vannak folyosói pletykák, de egészen más egy hivatalos 

halasztás, amit az SZMSZ előír, mint egy folyosói pletyka, úgyhogy ezért is elnézését kérem 

mindenkinek, hogy nem korábban küldtük be, amikor tudott volt a Képviselő-testület ülésének dátuma, 

onnantól kezdve az általunk időszerűnek tartott javaslatokat beküldtük. Polgármester úr aggályaira én 

azt gondolom, hogy természetesen nyitottak vagyunk, ha és amennyiben akár szóbeli módosító 

indítvány jön, megfontoljuk a befogadását. 

Balogh Csaba: Köszönöm a véleményét, de hozzátenném azt, hogy itt van egy ellentmondás, mert, hogy 

ha arra számítottak, hogy 22-én lesz megtartva a testületi ülés - amikor még nem lehetett volna 

megtartani a testületi ülést a veszélyhelyzet hirtelen vége miatt – akkor már hamarabb be kellett volna 

adni az előterjesztést, nem utólag, később. Tehát, ha 22-vel számoltak, akkor 22-e előtt kellett volna 

beadni, de ez máris felhívja a figyelmet arra, hogy miért nem lehetett volna megtartani azt a testületi 

ülést, mert akkor még nem lehetett biztos abban, hogy lesz-e egyáltalán. 

 

Vajda Viktória: Ez az anomália nekem is szemet szúrt, de nem emiatt kértem szót. Azt szeretném 

kérdezni, hogy ha az az indoklása, hogy legyen a nyári szünet alatt is sok teendő van, ezzel egyetértek, 

akkor miért ennyire szűk határidővel és szűk egymásutániságban következik ez a két munkaterv szerinti 

ülés. Én azt a módosítót szeretném benyújtani, hogy legyen egy július negyedik hétfőjén, mint ahogy 

alapvetően a munkarendben szokott és augusztus negyedik hétfőjén, mint ahogy a munkarendben 

szokott lenni.  

 

Fülöp Zoltán: Az lenne a kérdésem Vajda Viktóriához, hogy ezt két módosítóként vagy egy 

módosítóként kezeljük.  

 

Vajda Viktória: Ha befogadja akkor egyben, ha nem fogadja be, akkor külön.  
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Balogh Csaba: Ez az előterjesztő joga, hogy befogadja-e.  

 

Fülöp Zoltán: Az augusztusi plusz ülést azt be tudom fogadni, mint előterjesztő, csak akkor kérem, hogy 

– mert ennek kötelező formai kelléke, hogy legalább egy napirendi pontot meg kell jelölni – kérem, 

hogy napirendi pontot is jelöljön meg a képviselő asszony.  

 

Vajda Viktória: Jó, legyen a javaslat az alpolgármesterek leváltásáról szóló napirend.  

 

Andrejka Zombor: Ha nem válaszolnak, nem válaszolnak, én igazából most még mindig azon 

gondolkozom, hogy a Markó úr egyetértett a Hlavács képviselő asszonnyal, az ügyben, hogy a Gödöt 

érintő fontosabb kérdéseket mindenképp beszéljük meg. A Fülöp alpolgármester úr és frakcióvezető úr 

viszont előhozta azt, hogy több testületi ülésre lenne szükség, akkor miért nem beszéljük meg azokat a 

napirendi pontokat, amik az előzetesen normál módon ki lettek küldve. Én személy szerint egyik 

képviselőtársamtól sem kaptam semmilyen információt azzal kapcsolatban, hogy valamilyen aggályuk 

lenne ezekkel a napirendi pontokkal kapcsolatban, és most konkrétan le lettek szavazva. Nem feltétlenül 

kell válaszolni, csak nem értem.  

 

Fülöp Zoltán: Azt mondanám, hogy a módosító javaslatot nem fogadom be, arról képviselő asszony 

kérésére lehet szavazni. A javaslatot eredeti formában fenntartom.  

 

Balogh Csaba: Hadd kérdezzem meg, hogy pont csak aSzolgáltató Kft.-nek a beszámolójára kíváncsiak, 

ugye itt már leszavaztak néhány beszámolót, amik közül így igazán kíváncsi vagyok, hogy miért nem 

akarják hallani a Településellátó Szervezet alaptevékenységéről szóló beszámolót, az Alapszolgáltatási 

Központ beszámolóját? Miért csak a Szolgáltató Kft.-nek a beszámolójára kíváncsiak, akkor már 

legalább mellé tenném én a Hulladékgazdálkodási Kft.-nek a beszámolóját is, de még ehhez 

hozzátartozik az is, hogy kormányrendelet szerint ezeknek a gazdasági társaságoknak szeptemberi 

határideje van a beszámolóra. Tehát ezért sem értem, hogy miért kívánja Fülöp Zoltán korlátozni az 

ügyvezetők munkáját.  

 

Fülöp Zoltán: Én azt kérném polgármester úrtól, hogy ha módosító indítványa van, akkor módosító 

indítványszerűen tegye meg és akkor tudunk róla szavazni és tudunk róla dönteni. Egyébként pedig azt 

kérném, hogy szavazzunk.  

 

Balogh Csaba: Fülöp úr, akkor még egyszer elismételném, hogy polgármesternek engem választott meg 

a város, úgyhogy Ön nem döntheti el, hogy mikor van szavazás, nem kérheti ezt tőlem, viszont 

szerencsére nekem, hogy ha képviselő lennék, akkor is jogom lenne feltenni kérdést Önhöz, mint 

előterjesztőhöz. Természetesen, hogyha nem kívánja szinkronizálni Lőrincz Lászlónak a sustorgását, 

akkor átadhatja a szót neki is.  

 

Fülöp Zoltán: Polgármester úr néhány dologra kénytelen vagyok felhívni a figyelmét. Az egyik az az, 

hogy Ön természetesen szabadon kérdezhet bárkitől, bármikor, bármit. A kérdezett képviselőnek 

természetesen jogában áll erre a saját belátása szerint válaszolni, avagy nem válaszolni egyrészt. 

Másrészt minden képviselő tehet arra javaslatot, hogy egy adott napirendi ponton zárjuk le a vitát és 

szavazzunk, de hogy ha szeretné polgármester úr, akkor ezt ügyrendi javaslatként is meg tudom tenni. 

 

Balogh Csaba: Tehát akkor jegyzőkönyvbe szeretném jegyezni azt, hogy: Fülöp Zoltán nem volt 

hajlandó válaszolni a polgármester feltett kérdéseire. 

 

Hlavács Judit: Én módosító javaslatot szeretnék tenni. Az első munkarend szerinti ülésen – bármit is 

szavazunk – vegyük napirendre a Településellátó Szervezet beszámolóját és az Alapszolgáltatási 

Központ beszámolóját, mind a kettőt mind a két illetékes bizottság elfogadásra javasolta a testületnek.  

 

Andrejka Zombor: Még van egy ilyen nyitott végű kérdésem. Megmondom őszintén nem tudok 

értelmezni megint két dolgot. Az egyik, hogy én igennel szavaztam két olyan témában, sürgősségi 
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napirendi pontra, amiben a veszélyhelyzetben a polgármesteri határozatok és rendeletek 

megerősítéséről, mert úgy gondolom, hogy az átláthatóságnak – tehát a lakossági igény nyilván az, hogy 

átláthatóság legyen és ne az legyen, hogy a polgármester a veszélyhelyzetet kihasználva rendeleteket 

hozott, tehát nyilvánvaló védhető rendeletekről és határozatokról van szó. Azt viszont megint egy kérdés 

formájában a nemmel szavazóknak feltenném, hogy mi lehet az oka annak, hogy az Önkormányzat 

szervezetének működésének, gazdálkodásának átláthatóságáról ők nemmel szavaztak. Én, mint lakos is 

és mint képviselő is, a 4-es körzet lakóit ez biztos, hogy érdekli.   

 

Fülöp Zoltán: Hlavács Judit képviselő asszony módosítóját befogadom, az Andrejka képviselő társunk 

kérdése az nem ehhez a napirendhez tartozik, úgyhogy ezt én most kihagyom. 

 

Balogh Csaba: Tehát Fülöp úr nem kíván válaszolni Andrejka Zombornak sem. 

Van-e még további kérdés, felvetés? 

 

dr. Pintér György: Andrejka Zombornak is mondom még egyszer az átláthatósággal kapcsolatban, hogy 

a bizottság megtárgyalta, amit előtte a hivatalban lehet, hogy megtárgyaltak, de ami anyagot én kaptam, 

a testületi előtt, a bizottság fel sem lett kérve. Mi kértünk, megfogalmaztunk bizonyos kérdéseket a 

hivatal felé, erre nem jött egyelőre válasz, úgyhogy azt gondolom, hogy miután ráadásul pénzügyi 

kihatása is lett volna a történetnek, egyértelműen nem lehet tárgyalni ezt az előterjesztést. Ha ezek 

kiegészülnek, akkor újból lehet, de nem azt mondtam, hogy soha. Ebben a formában hiányos az 

előterjesztés, az, ami hozzám el lett juttatva, lehet, hogy másnak van más, de annak a bizottságnak meg 

én vagyok az elnöke és annak alapján nem is tudtam napirendre tűzni újból.  

 

Balogh Csaba: Kérem jegyző urat, hogy válaszolja ezt meg, erősítse meg, hogy ez így van, hogy a 

rendelet-tervezetnek kellett volna a pénzügyi bizottság elé kerülnie.  

 

dr. Szinay József: Annyiból kellett volna valóban, ugye a rendeletnek vannak pénzügyi kihatásai, abból 

a szempontból be is került a bizottság elé, csak a bizottság nem tárgyalta egyik alkalommal sem. 

 

dr. Pintér György: Jegyző úr! Nem, nem kaptam meg ezt az anyagot, amit a bizottság kért. Tisztázzuk, 

szeretném látni, el fogom ismerni, hogy ha tévedtem.  

 

Balogh Csaba: Módosító javaslata volt Vajda Viktóriának, hogy legyen minden negyedik hétfőn az ülés, 

tehát júliusban és augusztusban, ez a módosító javaslata és kötelező napirendnek akkor az 

alpolgármesterek leváltását javasolta. Erre kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon.  

 

Szilágyi László: Módosító javaslata volt még Hlavács Juditnak. 

 

Balogh Csaba: De azt befogadta a Fülöp úr. Én javasolnám erről is a név szerinti szavazást. Bár, bocsánat 

a módosítást azt elfogadom, hogy arról csak simán menjen a szavazás, gépen, Vajda Viktóriának a 

javaslata, hogy legyen minden negyedik hétfőn az ülés. 

 

Gépi szavazás: 5 „igen”, 5 „nem”, 2 „tartózkodás mellett elutasította a Képviselő-testület.  

 

Balogh Csaba: Akkor tehát a módosítás nem valósult meg, így kérem a Képviselő-testületet, hogy 

fontolja meg azt, hogy ennek törvényességi kihatásai vannak, és nyomatékosításom jegyében is 

szeretném javasolni, hogy a név szerinti szavazás legyen, mert ha törvényességi felülvizsgálat lesz, 

akkor szeretném, ha az egyéni felelősségvállalás megvalósulhatna.  

 

Markó József ügyrendi hozzászólása: Azt gondolom, hogy a név szerinti szavazás az nagyon jó, de 

alapvetően pontosan látható minden, tehát ha nem lesz jobban dokumentálva, vagy csak van egy teátrális 

jellege, hogy itt név szerint nyilatkozunk, de ott is név szerint nyilatkozunk, jogilag nincs különbség. 

Tehát az, hogy én, hogy szavaztam az dokumentálva van, akkor is, ha nem név szerinti a szavazás. Ott 

van rögzítve, de nem tiltakozom, bármit felvállalok, amit megszavazok a táblán, azt miért ne szavaznám 

meg így. Csak sokkal tovább tart, bonyolultabb, és van egy teátrális jellege, de semmi gondom vele. 
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Balogh Csaba: Adhatok választ erre? 

 

Markó József: Én csak elmondtam a véleményem, nem kell, hogy meggyőzzön polgármester úr, de 

elfogadom a véleményét, bármi az.  

 

Balogh Csaba: Tisztázni szeretném akkor, hogy – bár igen, tudom, hogy Markó úr gyakran emlegeti, 

hogy nincsen jogi végzettsége, ezt teljesen tiszteletben tartom, de utánajártunk és az a helyzet, hogy az 

alternatív megoldás az az lenne valóban, hogy jegyzőkönyvbe is kerülhessenek ezek a szavak és jogilag 

valóban ugyanazt érje, hogy ha ugyanúgy felsorolnám gyakorlatilag a szavazatokat. Akkor pedig már, 

hogy ne lehessen semmiképpen formailag sem belekötni, kérem a név szerinti szavazást. 

 

Markó József: Rendben van.   

 

Vajda Viktória: Szeretné támogatni a név szerinti szavazást. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm. Van-e még támogatója? Hlavács Judit jelezte, hogy támogatja.  

 

dr. Pintér György: Elég sok a leágazás, de ez a bizonyos törvényességi meg egyéb problémákról, hogy 

ha polgármester úr egy pár szót mondana, hogy most akkor mi az, ami itt a háttérben van. 

 

Balogh Csaba: Törvényességi aggály?  

 

dr. Pintér György: Így van. 

 

Balogh Csaba: Nekem alapvetően törvényességi aggályom van azzal, hogy ezek a sürgősségi 

előterjesztések nem állják meg a helyüket, ahogy már korábban is mondtam, hogy ezek nem sürgősségi 

indítványok. A Képviselő-testületnek joga van elfogadni, de természetesen attól még a jogi felelősség, 

az meglesz. Ha egyben szavaz a Képviselő-testület nem név szerint, akkor az önkormányzatnak, hogyha 

külön – külön, akkor előfordulhat, hogy bíróság az egyéni felelősségvállalást követel meg.  Nekem 

ennek kapcsán az az aggályom, hogy ilyen formában szerintem nem állja meg a helyét az, hogy 

munkaterv tervezetének előkészítését ne a polgármester végezze el, ne én terjesszem be. Természetesen 

állok elébe, hogy ha a kormányhivatal úgy állapítja meg, hogy ez teljesen jogszerű, de hát bízzunk 

benne, hogy Pintér urat a felelős döntésétől ez nem tántorítja el.  

 

dr. Pintér György: Megkérem jegyző urat, hogy mondja meg, hogy ez törvényes vagy nem törvényes. 

Ő a törvényesség őre, ha a dolog szabálytalan, akkor majd legyen szíves ezt időben jelezze és akkor ő 

is mondja, hogy olyat készülünk elfogadni, aminek törvényességi kihatása van, vagy egyéb ilyen 

vizsgálat következhet ebből, hogy mi se maradjunk kétségek között, és akkor nem marad függőben a 

történet. Mondja meg és akkor ennek függvényében lehet szavazni.  

 

dr. Szinay József: Próbáltam ezt elmondani, de elég régen volt, úgyhogy megismétlem. A Képviselő-

testület a sürgősségi előterjesztésekről dönt. A jegyző azt vizsgálja, hogy a sürgősségi előterjesztések 

esetében a sürgősség, mint indoklás megtörténik. Az én hatásköröm idáig tart, hogy amikor elolvasom 

az előterjesztést, akkor látom, hogy van sürgősségi indokolás. A sürgősségi indokolásnak a 

tulajdonságát, mibenlétét, szakszerűségét, az, hogy megállja a helyét a sürgősségi indokolás, ennek 

mérlegelése a Képviselő-testület döntése. A Képviselő-testület - oly sokszor idéztünk ebből a bizonyos 

12-es paragrafusból - a sürgősségről a Képviselő-testület vita nélkül dönt, tehát a Képviselő-testület 

ezzel mérlegeli azt, hogy a sürgősség jogi mibenléte megfelelő-e, valóban az az indokolás, amit a 

sürgősségi indítványhoz fűznek a beterjesztők, azok megfelelnek-e a sürgősség kritériumának. 

 

Fülöp Zoltán: Arra kérném jegyző urat, hogy kicsit világítsa meg polgármester azon többszöri 

figyelmeztetése, hogyne mondjam fenyegetésének a hátterét, hogy a név szerinti szavazásnál egyéni 

bírósági felelősség, valami ilyesmit hallottam, hogy itt mi a különbség. Létezik-e ilyen különbség és ha 

létezik, akkor ez miben áll?  
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dr. Szinay József: Jogi szempontból van különbség a konkrét név szerinti szavazás, illetve akkor, hogy 

ha a Képviselő-testület megnyomja a gombot és nyilvánvalóan látszik a táblán, de jogi felelősséget a 

képviselő elsősorban azzal vállal, hogy ha név szerinti döntéssel a nevét adja kvázi a döntéshez, nem 

pedig csak egy egyszerű döntés születik. Ha bármilyen ügyből, bármilyen önkormányzati ügyből 

bírósági ügy keletkezik, akkor a bírósági eljárás esetén lehet egyéni felelőssége a képviselőnek ezekben 

a kérdésekben. 

 

Hlavács Judit: Arra szeretnék választ kapni, hogy amit polgármester úr említett, hogy a munkatervet 

csak ő terjesztheti elő, ez így van-e vagy nem.  

 

dr. Szinay József: A munkaterv előterjesztése a polgármester feladata, amit az első januári testületi 

ülésen beterjeszt. Módosításra is az előterjesztés alapján a polgármester lenne jogosult, amennyiben 

befogadja vagy sem.  

 

Markó József: Vannak egyéb testület összehívási módok is, ugye, amik nem kötik a polgármester 

munkatervi, tehát akár kéthetente, háromhetente lehet, ha kellő számú képviselő folyamatosan, de az 

meg értelmetlen lenne, tehát sokkal egyszerűbb egy munkarendben megegyezni normális módon és 

tartani egy kellő sürgősséget, mert egyébként hat ülés elég lenne, és annak sincs akadálya, hogy 

szeptember 5-től 11-ig tartsák meg a hat ülést. De hát ez nyilvánvalóan nonszensz, és értelmetlen lenne. 

Tehát miután van mód összehívni az üléseket, nem lenne jó állandóan azon a polgármester urat azzal 

nyaggatni, hogy megint összehívunk hárman, négyen vagy öten, nem tudom mennyi kell, jegyző úr ezt 

jobban tudja, ez értelmetlen. Tehát egyszerűbb a munkarendbe betenni normális mennyiségű ülést, 

legfeljebb nem lesz annyi napirendi pont. Egy kicsit még hadd szóljak arról, hogy az előbb itt szavaztunk 

a különböző pontoknál, hol tartózkodtunk, hol igen, hol nem, és nem a TESZ beszámolójára nem 

vagyunk kíváncsiak, de meg tudom ítélni ebből az anyagból, hogy ez két napig fog tartani, míg ezen 

végig fogunk menni, még két napig legalább itt fogunk ülni, egyes döntéseknél, egyebeknél, szét fogjuk 

rágni a döntéseket akár. Lehet, hogy nem, lehet, hogy igen. Tehát, ami ráér kéthét múlva arról két hét 

múlva is be tud számolni az adott szervezet, ugyanúgy nem fog elszaladni, a kft.-nek szeptemberben 

kell, hol van még szeptember, ezek kicsit ráértek, nem azért, mert nem vagyunk rá kíváncsiak, csak 

rengeteg anyag van itt, rengeteg a pontok mögé eldugva. Ha ránézek látom, hogy ezeket órákig lehet 

beszélni, főleg így, hogy azt keressük miért nem beszélünk róla. Jobb lenne túllenni rajta, mert előbb-

utóbb meg fogjuk beszélni, ha nem ma, két hét múlva, három hét múlva, öt hét múlva, 10 hét múlva és 

közben a város meg várja, hogy mi történik. Gondolom, hogy várják, mert itt írták nekem, hogy nem jól 

szerepelek, egy hölgy megírta, hogy menjek a francba egyébként, de miért nincs közvetítés? Mert 

szeretné látni továbbra is. Valószínűleg nem az én szimpatizánsom volt.  

 

Balogh Csaba: Letelt a két perc. 

 

Markó József: Köszönöm szépen, polgármester úr.  

 

Balogh Csaba: Van-e még valakinek hozzáfűznivalója? 

Név szerinti szavazásra bocsátom. 

 

Andrejka Zombor: Mire szavazunk? 

 

Balogh Csaba: Arra, hogy a munkatervet Hlavács Judit javaslatával módosítva, hogy legyen felvéve 

még a két beszámoló is, amiket a mostani testületi ülésen levettek.  

 

dr. Szinay József: 

Andrejka Zombor Attila: „igen” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „nem” 
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Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „nem” 

Balogh Csaba: „nem”. 

 

3 „nem” 9 „igen” ellenében név szerint úgy döntött, hogy módosításra kerül a munkaterv a polgármester 

úr által vázolt módon. 

 

A Képviselő-testület tagjai 9 „igen”, 3 „nem” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

137/2020. (VI. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

módosítja a 3/2020. (I. 27.) Képviselő-testületi határozatot Göd Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 2020. évi munkatervéről a következők szerint. 

 

2020. július 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2020. július 14. (kedd) 

 

1) Gödi Nonprofit Szolgáltató Kft. beszámolója 

Előterjesztő: Humán alpolgármester 

 

2) Alapszolgáltatási Központ 2019. évi szakmai beszámolója 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor hatósági osztályvezető, Tóth Ildikó intézményvezető 

 

3) A Településellátó Szervezet alaptevékenységeiről szólő beszámolója 

Előterjesztő: Lantos Péter igazgató, dr. Preller Zoltán igazgatóhelyettes 

 

Egyebek 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2020. július 28. (kedd) 

 

1) Költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: PEKJB elnöke 

 

Egyebek 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Balogh Csaba: Az első napirendi ponton túl is lennénk, úgyhogy egy tíz perc biológiai szünetet kérnénk. 

 

Balogh Csaba: A testületi ülés folytatódik. Megállapítja, hogy dr. Pintér György nem érkezett vissza a 

szünetről, a Képviselő-testület határozatképes. 

 

(jegyzőkönyvvezető-váltás, innentől: Imre Anikó) 
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2. A polgármester veszélyhelyzeti felhatalmazással hozott rendeleteinek megerősítéséről 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester  

 

Balogh Csaba: Pintér György nincs bent a teremben, de határozatképes a Képviselő-testület. A 

következő napirendi pontot előterjeszti Fülöp Zoltán. 

 

Fülöp Zoltán: Ismert, hogy a veszélyhelyzet idején a polgármester úr a képviselő-testület nevében a 

katasztrófavédelmi törvény felhatalmazása alapján hozott rendeleteket. Próbáltam nem egyesével menni 

a rendeleteken. A képviselőtársakkal együtt megnéztük azokat a rendeleteket, amelyek akár 

megerősíthetőek, illetve idejét múltság miatt tudomásul vesszük. Számos olyan rendelet volt, amelyik a 

veszélyhelyzettel korrekten összefüggött, az adott helyzetben időszerű és arányos volt, ahogy a 

kormányhivatal javasolta. Ezzel szemben vannak olyan rendeletek, amelyekkel nem értünk egyet, 

javaslom ezeket egyesével tárgyaljuk meg. Elsőkörben javaslom az 1. pontban felsorolt rendeleteket. 

Ezek után térjünk rá a további rendeletek tárgyalására. 

 

Balogh Csaba: Főleg azoknak mondom, akik online követik a napirendi pontokat, hogy Fülöp Zoltán 

már a saját módosító javaslatáról beszél, de eredetileg a cím magáért beszélt, a hozott rendeletek 

megerősítéséről szólt, majd a mai nap során benyújtott módosítása alapján mégiscsak kiemelt néhány 

pontot, amivel nem ért egyet. Ezeknek a kifejtése meglehetősen hiányos, összetettsége miatt szóbeli 

módosításnak nem befogadható. Felkérem a jegyzőt foglaljon jogi álláspontot. 

 

dr. Szinay József: Ezeknek a nagy tömegű előterjesztésekre, módosításoknak nem tudok felelősséget 

vállalni a teljes körű jogi megalapozottságért, a Pest Megyei Kormányhivatalnak lesz ezzel nagy 

munkája. Nekem nincs arra jogosítványom, hogy az előterjesztést levegyem a napirendről. Felhívom a 

figyelmet arra, hogy a kormányhivatal észrevételeket fog tenni ezekre a kérdésekre. A polgármester 

úrnak az előzőekben erre tett utalását szeretném megerősíteni. A veszélyhelyzetben hozott döntések 

esetében azt kell vizsgálni, hogy a hozott rendeletek megalapozottak és jogszerűek voltak-e. 

Megállapítottuk, hogy jogszabályba nem ütköztek a döntések, jogi szempontból megfelelőek. A törvény 

lehetőséget ad a Képviselő-testületnek, hogy célszerűségi vagy más szempontokból felülvizsgálja a 

döntéseket. Ez a Képviselő-testület felelőssége. 

 

Balogh Csaba megadja a szót Hlavács Judit képviselőnek. 

 

Hlavács Judit: Kérem az előterjesztőt, hogy szóban indokolja, azt, hogy ezt a két rendeletet milyen 

indokkal szeretné visszavonni, mert az előterjesztésből ez nem derül ki számomra. 

 

Fülöp Zoltán: Én most azt javasoltam, hogy az 1. határozati pontot, a csoportos megerősítést beszéljük 

meg, utána térjünk ki a többire. Ha megfelelő, javaslom, hogy erről szavazzunk és menjünk tovább. 

 

Balogh Csaba: Kettőt ragad ki igazágból, a (15/2020. számú) rendeletet, a Koronavírus Krízisalap 

létrehozásáról szólót, és az (18/2020.) Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet módosítása. Ezt a 

kettőt kivéve szeretné a rendeleteket tárgyalni. 

 

Balogh Csaba megadja a szót Andrejka Zombornak  

 

Andrejka Zombor: Szeretném, hogy ez a jegyzőkönyvbe bekerüljön: én az előterjesztés szövegét szó 

szerint értettem, megerősítéséről volt szó, és nem elutasításról bármelyik rendeletnek. A Fülöp úr által 

előterjesztett, sürgősségi, módosított rendelet 2., 3. pontot igennel szavaztam meg, de ilyen 

értelmezésben nemmel szavaztam volna. 

 

dr. Szinay József: Sokszor hangsúlyozom, hogy a jegyzőnek célszerűségi szempontokat nem adott meg 

a törvény, de ha 200e forintban kívánja korlátozni a Képviselő-testület a költségvetési törvény 5. § (10) 

bekezdését, ami már a kormányhivatalt is megjárta, ez a 200 eFt nagyon kevésnek tűnik. Az eredeti 12. 

bekezdés sok értelmezési gondot okozott már nekünk is a költségvetés elfogadásakor. Hogy ne járjunk 

így, kérek egy jogalkotói értelmezést, a Képviselő-testület a jogalkotó most, ebben a helyzetben, hogy 
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az azonos célú beszerzések összeszámítandók-e. Napi 200e forint vagy összesen 200e forint évente, 

ciklusonként és mindig be kell hozni a Képviselő-testület elé az e feletti kifizetési igényeket, 

szerződéseket. Ezt pontosítsuk most, hogy mit értünk ez alatt. 

 

Balogh Csaba megadja a szót Fülöp Zoltánnak. 

 

Fülöp Zoltán: Akkor nem fogadjuk el az első csomagot, megyünk akkor végig, jegyzőkönyvben 

tisztázzuk: az esetenkénti 200e értékhatár, az esetenként értendő, azt jelenti, hogy egy-egy tételben 

annyi. De természetesen mód van egyes esetekben pl. irodaszer, takarítási szolgáltatás összeségében 

akár többre is, csak egy-egy szerződés ne menjen ezen a határon felül. Annyi kitétel, megszorítás van, 

hogy napon belül összeszámítandóak. Azt gondolom, ha ez nehézséget okoz, akkor a Képviselő-

testületnek késznek kell lenni ennek a nehézségnek a feloldására. 

 

dr. Szinay József: Bekerült a Polgármesteri Hivatal sora is a rendelet-tervezetbe. A polgármesternek 

nincs döntési hatásköre a hivatal költségvetési soráról, erről a jegyző rendelkezik. Javaslom, hogy a 

rendelet-tervezetben szereplő „IX. Polgármesteri Hivatal sora” vegyük ki, mert erre nincs a 

polgármesternek hatásköre. 

 

Fülöp Zoltán: Ezt a módosítót befogadom. 

 

Balogh Csaba megadja a szót Vajda Viktóriának. 

 

Vajda Viktória: Akkor kezdjük a szó szerinti problémával: határozati javaslatban az esetenként szó 

kétszer szerepel benne, gondolom az egyik kikerül. Nagyon problémásnak érzem, hogy arról beszélünk, 

hogy mit vehet a polgármester: virágot, whiskyt vagy WC papírt. Érződik a helyzet komikuma és 

iróniája. Ennek a helyzetnek súlytalansága van, nem súlyossága. Elképesztően nonszensz, amiről most 

itt beszélgetünk, remélem mindenki érzi ezt. Kizárólag csak egy célja van, az, hogy a polgármester 

semmit ne tudjon csinálni, ez az egy célja van. 

 

Balogh Csaba megadja a szót dr. Pintér Györgynek. 

 

dr. Pintér György: Úgy van értelme ennek a mondatnak, hogy „a polgármester saját hatáskörében 

esetenként 200 eFt értékhatárig vállalhat kötelezettséget”, ez legyen a mondat, és akkor az egyik 

esetenként szó ki van esve, ez akkor magyarul van, ez lenne a szövegszerű javaslatom. 

 

A jegyzőkönyvvezető a jegyző kérésére visszaolvassa a szövegszerű javaslatot. 

 

Balogh Csaba: Kérdezem az előterjesztőt, hogy ezt be tudja-fogadni? 

 

Fülöp Zoltán: Befogadom. 

 

Balogh Csaba: Ez megválaszolja az én kérdésemet is, ez azt jelenti, hogy akkor bármelyik költségvetési 

sorban eddig az értékhatárig tudom a működés képességét fenntartani a hivatalban. Az, hogy ez 

mennyire teszi működésképtelenné az Önkormányzatot, azt mi is meg fogjuk látni, de kérni fogom a 

kormányhivatalt a felülvizsgálatra, és megfontolom az újratárgyalását, mert így ma dél előtt, ilyen 

szövegezéssel került beadásra ez a javaslat. Ennek nem ez a módja, az SZMSZ betartását csak ismételni 

tudom. A jegyző úr sem tudja a jogi megfelelősségét garantálni. Ha az Önkormányzat 

működésképtelenné válna, akkor az Országgyűlésnek joga lesz feloszlathatni a Képviselő-testületet, és 

ezzel egy újraválasztást indíthatnak el. Nyomatékosan kérem, hogy fontolják meg a képviselők, hogyan 

szavaznak. Név szerinti szavazást fogok kérni ebben az esetben is. 

Egyből átugrottunk a második el nem fogadott rendelethez, az előtte lévő, a Gödi Koronavírus Krízisalap 

létrehozása ponthoz kérem Fülöp Zoltánt, fejtse ki, mi kivetnivalója van azzal, hogy legyen egy olya 

számlaszáma az Önkormányzatnak, amire fogadhatunk támogatásokat a koronavírus elleni 

küzdelemben. 
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Fülöp Zoltán: Még az talán megfontolás tárgyát is képezhetné, hogy általánosságban egy ilyen krízisalap 

legyen, de a vírusjárvány lement, vagy lesz második hullám, vagy nem, de az alap kezelése komoly 

adminisztrációs terheket is jelent, beszámolása, elszámolása, ennek nagyon nagy jelentősége most nem 

látszik. Ezért javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a koronavírusalapot szüntesse meg. 

 

Balogh Csaba: Azt halottam, amikor azt mondja, hogy komoly adminisztrációs terheket ró az 

Önkormányzatra, de nem látom ezt sem kifejtve, indoklásban, sem azt nem látom, hogy kifejtette, volna, 

hogy ennek megszüntetése milyen könnyebbséget jelentene, mert ha visszavonják a hatályosságát ennek 

a határozatnak az több adminisztrációs terhet jelentene a hivatal számára. 

 

Balogh Csaba megadja a szót Hlavács Juditnak. 

 

Hlavács Judit: Azt szeretném tudni, hogy ebben a krízisalapban van-e közpénz, mert ez komoly kérdés 

akkor, amikor megszüntetjük vagy visszavonjuk ezt a rendeletet. Mi történik a számlán lévő pénzzel? 

Ha üres a számla, akkor bátran dönthetünk így vagy úgy, de ha van rajta bármekkora összeg, dönteni 

kell arról, hogy mi történjen azzal a pénzzel, ami rajta van. 

 

Balogh Csaba: Megkérem Fülöp Zoltánt, a felkészült előterjesztőt, ossza meg velünk miről ki dönt.  

 

Fülöp Zoltán: Polgármester úrnak válaszolva kénytelen vagyok a határozati javaslat szövegét felolvasni: 

„A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az alap megszűntetéséhez szükséges előterjesztést 10 

napon készítse elő.” Ez annyit jelent, hogy az összes ennek megfelelő dolgot elő kell készíteni. Ha és 

amennyiben van benne pénz, és nyilván van benne, akkor ezt megfelelő költségvetési eszközökkel 

kezelni kell. Ennek megvan a módja, az alap adminisztráció sok munkával jár: beszámolási kötelezettség 

van, elkülönítés, elszámolási kötelezettség, összetett történet. A járvány lecsengésével nem látszik 

szükségesnek ennek az alapnak a fenntartása. 

 

Balogh Csaba: Fülöp úr úgy gondolja, hogy több ilyen koronavírus hullám egyáltalán nem lesz. 

Tájékoztatásul közlöm, hogy ennek az alapnak megalakulása, felhasználhatósága ennek a keretnek azért 

lett meghatározva, hogy tudjunk egyáltalán rendelkezni egy ilyen kerettel. Sajnos későn hoztuk létre, a 

vírusveszély csökkenésének vége felé, nem láttuk előnyösnek marketinget mögé rakni, hogy azzal 

promotáljuk, küldjenek rá összegeket. De praktikusnak láttuk, hogy legyen ilyen alapunk, arra az esetre, 

amikor valaki több összeget szeretett volna fizetni az önkéntes ellátási folyamatnál a szükségesnél.  

Ez az alap úgy jött lére, hogy volt egy számlaszáma az Önkormányzatnak egy pályázat miatt, amit nem 

használt már évek óta, csak át lett nevezve, adminisztrációs terhet nem jelent ilyen szempontból. Ha 

megszüntetnénk, az már jelentős terhet jelentene. Kérdezem Fülöp Zoltánt miért ragaszkodik a 10 napos 

előkészítéshez, határidőhöz az előterjesztésben? Ha nem 10 napon belül lesz a testületi ülés, akkor a 

következő testületi ülésre való előterjesztés megfelelő lesz-e Önnek? 

 

Fülöp Zoltán: A következő testületi ülést azt el tudom fogadni. Egyébként a 10 napon belüli előterjesztés 

a következő testületi üléshez szükséges előkészület. Be tudom fogadni, akkor legyen a következő 

testületi ülésre. 

 

Balogh Csaba: Megkérhetem Fülöp Zoltánt, hogy indokolja meg, hogy miért nem támogatja a Krízisalap 

létrehozását a koronavírus kapcsán? 

 

Fülöp Zoltán: Erre a kérdésre már válaszoltam, további kiegészítést nem kívánok hozzáfűzni. 

 

Balogh Csaba megadja a szót Szilágyi Lászlónak. 

 

Szilágyi László: Annyit tennék hozzá, hogy Fülöp Zoltán az elején közölte, hogy a Koronavírus 

krízisalapot át lehet nevezni krízisalapra, és hogyha jön egy újabb koronavírus hullám, fel lehessen 

használni. A másik módosító javaslatom, a pénzt a Humán Bizottság hatáskörébe tenni, erre tegyenek 

javaslatot, és a Képviselő-testületi ülésen döntsünk arról, hogy mire használjuk fel. 
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Balogh Csaba: Ilyenfajta előterjesztést szívesen támogatok, főleg, ha nem konkrétan az adott napon 

délelőtt jelenik meg. Gyakorlatilag a törvényesség szempontjából minimum aggályos előterjesztés-

módosításnak lesz egy ilyen pontja, ami a hivatalnak munkát ad, de eredménnyel nem fog zárulni, a 

működésképességet kockázatossá teszi, a polgármester hatáskörét beszabályozza. A többi rendelet nem 

volt eddig kifogásolva. Van-e még valakinek ezekhez hozzáfűznivalója? Lehet-e egyben hozni 

szavazást, döntést hozni az egy szavazásról, dr. Nagy Atillát kérdezem. 

 

dr. Nagy Attila: Szilágyi úr javaslata módosító indítvány volt? 

 

Balogh Csaba: Az előterjesztés nem egy szóbeli előterjesztés, nem fér bele abba a kategóriába, hogy a 

Képviselő-testületet arra kényszerítsük, hogy most a perc hevében hozzanak döntést, pontos pénzügyi 

analízis nélkül. Ebben a hivatalban sok olyan munkát végeztek a dolgozók, amit az Önkormányzat 

erőltetett rájuk.  Kérem a testületet ezt a szokást ne tartsuk fent. Szeretném azt, hogy a törvényességet 

tartsuk be, mert igy tud működni a város. Nem fejlődni, már működni. Ha a működésképességét 

veszélyezteti a testület, azért nekik kell felelősséget vállalni. Politikailag mindenképp, de én mindent 

megteszek azért, hogy törvényesség szempontjából betartható legyen. 

 

Szilágyi László: Csak vitaindító voltam, nem módosító javaslat volt. 

 

Balogh Csaba: Akkor én a módosító javaslat módosítását szeretném megszavaztatni, kérem Fülöp 

Zoltánt, hogy vonja vissza azt a kérést a jegyző felé, hogy az alap megszűntetéséhez szükséges 

előterjesztést a jegyző 10 napon belül készítse elő, mert szeretném, ha egy koncepciót tudnának 

biztostani a hivatalnak, ami alapján elő lehet terjeszteni ezeket. 

 

Fülöp Zoltán: Kérem a polgármestert, hogy szöveg szerinti módosítót fogalmazzon meg. 

 

Balog Csaba: Alapból azt kérném, azt szeretném, ha visszavonná ezeket a kétséges előterjesztéseket. 

Legalább fontolja meg, hogy mennyire leterheli a hivatalt, mennyire lehetetleníti el az ott dolgozók 

munkáját azzal, hogy olyan határozatokat szavaztat meg a Képviselő-testülettel, aminek a végrehajtása, 

még ha a törvényességen átmenne, akkor sem lenne elfogadható még a testület által sem. Kérem, hogy 

egyeztessen a lakossággal, szakértőkkel, képviselőkkel, mielőtt az előterjesztéseket benyújtaná, mert 

így feleslegesen dolgoztat mindenkit. Kérem, vonja vissza az előterjesztést, de legalább azt a pontját, 

amiben a Koronavírus Krízisalap létrehozására felkéri a jegyzőt, hogy előterjesztést készítsen.  

 

Fülöp Zoltán: Fenntartom a javaslatomat. A polgármester azt a javaslatot tette, hogy az alap 

megszüntetésekre vonatkozó előterjesztéseket én készítsem el. A polgármester úr sokat hivatkozik a 

törvényeségre, szakmaiságra. Azt gondolom, hogy szakmai előterjesztésnek az elkészítése nem a 

képviselő, hanem a hivatal feladata. A jegyzőn keresztül a hivatalt kéri fel az előterjesztés elvégzésére. 

A határidőben tudunk rugalmasak lenni, ez egy komoly munka. Az alap elszámolása sok munkával jár, 

egy elkülönített pénzügyi alap kezelésének adminisztrációs kötelezettségei vannak, az alap létrehozási 

céljának megfelelő elszámolással és tartalékolási szabályzattal kell rendelkeznie. De ha 30 nap határidőt 

javasol a polgármester, nyitott vagyok a befogadásra. A hivatal végezze el a szakmai munkát, hogy ne 

legyen benne törvényességi hiba, amire a polgármester úr sokszor felhívja a figyelmünket. 

 

Balogh Csaba: Elnézést kérek mindenkitől, hogy ennyiszer vissza kell kérdeznem. Pont most állapította 

meg a jegyző, hogy törvényeségnek ez nem felel meg. Hiába kéri azt, hogy feleljen meg az előterjesztés 

a törvényességnek, ha a törvényességi aggályokra felhívja a figyelmét a jegyző, és továbbra is kitart. 

Nincs értelme ilyen feladatot adni. Ez az előterjesztés nem tartalmaz semmilyen indoklást, mi célból 

kell a Krízisalapot megszüntetni, nem tartalmazza azt, hogy mi lesz utána a fel nem használt pénzzel. 

Nincsen benne az a koncepció, amire szüksége van a hivatalnak, hogy dolgozni tudjon. Ez nem a munka 

átadása.  

 

Balogh Csaba megadja a szót Markó Józsefnek. 
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Markó József: Ez meddő vita, az időhúzásról szól. Egy alap folyamatosan görgetve sok gondot okozhat, 

ilyen volt pl. a Göd Fejlődéséért és Biztonságáért Közalapítvány, ahol folyamatosan gond volt, 

rendőrségi ügy is volt belőle. Ezt az alapot a városban nem láttunk, nem kezeltük. A jegyző úr sem 

tudhat mindent, ő is csak egy jogász a sok közül. A véleményét elfogadhatjuk, vagy nem, nem lehet 

elvárni a tökéletes döntést. A képviselők között is vannak különböző emberek, van, akik képzettek, vagy 

nem azok, nem várhatjuk el tőlük a tökéletes döntést fontos pénzügyi döntésekben név szerint és a 

személyes felelősség sem állapítható meg ebben az esetben, nem csak a szakmaiság. Sok tényező van, 

miért döntenek az emberek, a vélemény kialakul és a többség dönt. Mindenki másként ítéli meg, mi a 

jó Gödnek. Ha a többség azt mondja, hogy a jegyzőnek el kell készíteni az előterjesztést, akkor elkészíti, 

ha van erre igény. Ez tényleg sok munka, és van vele gond. Ha a krízisalap meg lett volt promotálva és 

sok pénz lenne rajta, másról beszélnénk. Nem tudjuk, mennyi pénz van az alapon, én most hallok először 

róla. Nem történik tragédia, ha nem szüntetjük meg azt az alapot. Lehetne egy általános krízisalap is, 

ahogy Szilágyi képviselő úr mondja. De nem biztos, hogy ezen az alapon keresztül ilyen bonyolult 

módon kell adjunk az embereknek támogatást, amikor megvan erre a jól működő szociális háló. 

 

Balogh Csaba: A jegyzőkönyvben már sokszor felhívtam a figyelmet ennek a pontnak is a törvényességi 

aggályára. 

 

Balogh Csaba megadja a szót Andrejka Zombornak. 

 

Andrejka Zombor: Nem értem, hogy sürgősségi előterjesztés és totál kidolgozatlan. Az a javaslatom a 

jövőre vonatkozóan, ha komolyan a városért akarunk tenni, akkor olyan dolgokat kellene a testület elé 

hozni, amik ki vannak dolgozva, el vannak fogadva, van elég idő a felkészülésre, és nem 10 perc alatt 

kell 28 előterjesztést össze-vissza sorszámozni, fogalmazni, tartalmilag átnézni.  Ez így komolytalan 

dolognak tűnik szerintem. 

 

Balogh Csaba: Tehát azzal a módosítással, amit Fülöp úr befogadott, a módosított kiküldött anyag az 

utolsó határozatnál, az 1 §-nál a szöveg az lenne: a (12) bekezdés arra módosul, hogy „a polgármester 

saját hatáskörében dönthet forrásfelhasználásról, esetenként 200 eFt értékhatárig vállalhat 

kötelezettséget. Megfelel a valóságnak? 

 

Fülöp Zoltán: Kérem, hogy a jegyzőkönyvből visszaolvasni a befogadott határozat szövegét.  

  

A jegyzőkönyvvezető visszaolvassa a módosított rendelet-tervezet szövegét: „a polgármester saját 

hatáskörében dönthet forrásfelhasználásról, esetenként 200 eFt értékhatárig vállalhat kötelezettséget.” 

 

Balog Csaba: Kérdezem a képviselőket, hogy támogatnak abban, hogy név szerinti szavazás legyen 

ebben is? Vajda Viktória és Hlavács Judit támogatja, kérem a jegyző urat a szavazás lebonyolítására. 

 

Fülöp Zoltán: A krízisalap megszüntetésénél a polgármester úr ragaszkodik a következő ülésre vagy 

maradjon a 10 nap? 

 

Balogh Csaba: Mindegy. Kérdezem, hogy a képviselők támogatnak-e abban, hogy név szerinti szavazás 

legyen ez is? Vajda Viktória és Hlavács Judit támogat. Akkor kérem a jegyző urat, bonyolítsa le. 

 

dr. Szinay József: Egyszerre szavazunk a kettőről? 

 

Balogh Csaba: A háromról szavazunk, az elfogadás megerősítés meg a kettő. 

 

Hlavács Judit: Én azért külön szavazást kérnék. Fülöp úr három külön határozati javaslatot terjesztett 

elő, én külön szeretnék szavazni mindegyikről. 

 

Fülöp Zoltán kérdése Balogh Csabához: mind a háromról kéritek a névszerinti szavazást? 

 

Balogh Csaba: A megerősítésről egyben. Először is a megerősítést szavazásra bocsátom. 
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A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 

138/2020. (VI. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a következő rendeleteket megerősíti, illetve tudomásul veszi: 

Rendelet 

száma 
Dátuma 

Hatályba 

lép 
Címe Tartalom 

09/2020 2020.04.07 2020.04.07 

a veszélyhelyzet idején 

megszervezett élelmiszerellátási 

szolgáltatásokról 

70 év felettiek és hatósági 

karanténban tartózkodók 

élelmiszer ellátásának 

biztosítása az Alapszolgáltatási 

Központon keresztül 

10/2020 2020.04.09 2020.04.15 

a helyi zajvédelem 

szabályozásáról szóló 31/2011. 

(X. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

13:00-15:00 közötti idősáv 

védelmének bevezetése 

11/2020 2020.04.10 2020.04.12 

a veszélyhelyzet idején a 

húsvéti ünnepek alatti kijárási 

szabályok szigorításáról 

Kijárási korlátozás 

12/2020 2020.04.17 2020.04.18 

a Képviselő-testület által a 

veszélyhelyzetben megalkotott 

8/2020. (III. 24.) önkormányzati 

rendelet megerősítéséről 

Építmény- és telekadó befizetés 

határidejének módosításáról 

szóló rendelet megerősítése 

13/2020 2020.04.21 2020.04.22 

a gyermekvédelmi ellátások 

helyi szabályairól szóló 3/2015. 

(II. 26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Tábori, bölcsődei és 

gyermekfelügyeleti térítési 

díjak, veszélyhelyzeti 

térítésmentesség 

14/2020 2020.04.24 2020.05.01 
veszélyhelyzet idején a 

maszkviselés kötelezettségéről 
 

16/2020 2020.05.12 2020.05.13 

Göd Város Önkormányzata 

2020. évi költségvetéséről szóló 

6/2020. (III. 4.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Főösszeg módosítása és 

polgármesteri 

kötelezettségvállalási korlát 

kivétele 

17/2020 2020.05.27 2020.05.28 

a helyi zajvédelem 

szabályozásáról szóló 31/2011. 

(X. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

13:00-15:00 közötti idősáv 

védelmének feloldása 

19/2020 2020.06.05 2020.06.06 

az önkormányzati vagyon 

hasznosításának, használatának 

és forgalmának rendjéről szóló 

18/1999. (VI. 22.) 

önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Felsőgödi sportpálya 

telekrendezéséhez kapcsolódó 

átrendezés 

20/2020 2020.06.12 2020.07.01 

az önkormányzati képviselő, 

valamint a nem képviselő 

bizottsági tag tiszteletdíjáról és 

egyéb juttatásairól szóló 

32/2019. (XII. 13.) 

Tiszteletdíjak módosítása 
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önkormányzati rendelet 

módosításáról 

21/2020 2020.06.17 2020.06.17 

az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló, többször 

módosított 5/2019. (II. 20.) 

önkormányzati rendelet 

végrehajtásáról 

Zárszámadás elfogadása 

22/2020 2020.06.17 2020.06.17 

az önkormányzati 

fenntartásban működő 

konyhák által nyújtott 

étkeztetés nyersanyagnormáiról 

és térítési díjairól szóló 13/2018. 

(IV. 12.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Térítési díjakról szóló rendelet 

javítása 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: A krízisalap megszűntetéséről kérem a név szerinti szavazást. Kérdezem a Képviselő-

testületet, egyben szavazhatjuk-e név szerinti szavazással a krízisalapot és a költségvetési rendelet 

módosítását? 

 

Balogh Csaba megadja a szót az aljegyzőnek. 

 

dr. Nagy Atilla: A költségvetési rendelet módosítása, az a két soros az egy külön szavazás egy külön 

aktus, ezt semmiképp nem lehet egyben. A krízisalap arról szól, hogy majd visszahozzuk, a másik pedig 

konkrét rendeletalkotás. 

 

Balogh Csaba megadja a szót Vajda Viktóriának. 

 

Vajda Viktória: Rendeletalkotást sürgősségiben is be lehet nyújtani? 

 

Balogh Csaba megadja a szót dr. Szinay Józsefnek. 

 

dr. Szinay József: Lehet rendeletet is sürgősséggel alkotni, de az összes észrevételem arra vonatkozik, 

hogy a sürgősséggel jelen esetben a törvényességi aggályok elkerülését én nem tudom vállalni, éppen a 

sürgősség miatt. Nem az a probléma, hogy a Képviselő-testület ezeket a rendeleteket megalkotja, hanem 

az, hogy az utolsó pillanatban került beadásra. Ha a képviselő-testületben egy adott csoportnak többsége 

van egy testületi ülésen, akkor vélhetően a többség máskor is megvan és akkor normális jogalkotási 

menetben végig tudunk menni a döntéseken. Kérem, hogy a jövőben törekedjünk arra, hogy normálisan 

tudja vállalni a hivatal az Önkormányzat működésének szabályosságát. Ehhez idő kell. 

 

Krízisalap visszavonásáról felkéri a testület tagjait a szavazásra.   

Andrejka Zombor: nem 

Csányi József: igen  

Hives Gábor: igen 

Fülöp Zoltán: igen 

Hlavács Judit: nem 

Lenkei György: igen 

Lőrincz László: igen  

dr. Pintér György: igen  
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Szilágyi László: igen  

Markó József: igen  

Vajda Viktória: nem 

Balogh Csaba: nem. 

 

A Képviselő-testület 8 „igen” és 4 „nem” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

139/2020. (VI. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Koronavírus Krízisalap létrehozásáról szóló rendeletet visszavonja: 

 

Rendelet 

száma 
Dátuma 

Hatályba 

lép 
Címe Tartalom 

15/2020 2020.04.28 2020.04.29 
Gödi Koronavírus Krízisalap 

létrehozásáról 

Befizetésre nyitott krízis alap 

létrehozása 

 

A Képviselőtestület felkéri a Jegyzőt, hogy az alap megszüntetéséhez szükséges 

előterjesztést/előterjesztéseket a következő Képviselő-testületi ülésre készítse elő. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Szinay József: A következő szavazás a polgármester 200 eFt-ig terjedő kötelezettségvállalásáról szól. 

 

Andrejka Zombor: nem 

Csányi József: igen  

Hives Gábor: igen 

Fülöp Zoltán: igen 

Hlavács Judit: nem 

Lenkei György: igen 

Lőrincz László: igen  

dr. Pintér György: igen  

Szilágyi László: igen  

Markó József: igen  

Vajda Viktória: nem 

Balogh Csaba: nem. 

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, 4 „nem” szavazattal az alábbi döntéseket hozta:  

 

140/2020. (VI. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

a költségvetés módosításáról szóló 18/2020. (IV. 5.) rendeletet visszavonja. 

 

Rendelet 

száma 
Dátuma 

Hatályba 

lép 
Címe Tartalom 

18/2020 2020.06.05 2020.06.06 

Göd Város Önkormányzata 

2020. évi költségvetéséről szóló 

6/2020. (III. 4.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Polgármester 

köteletezettségvállalását 

rendező módosítás 
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A Képviselő-testület a kötelezettségvállalás vonatkozó, törvényi kötelezettséget kielégítő 

szabályozását külön rendeletben rendezi. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …/2020.(……...) önkormányzati rendelete 

Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

1. § 

  

Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati 

rendelet 5. §-a (12) bekezdése helyére a következő (12) bekezdés lép:  

 

„(12) A Polgármester saját hatáskörében a költségvetés 9. Dologi kiadások melléklet X. 

Önkormányzat sora terhére vállalhat kötelezettséget, dönthet forrásfelhasználásról, esetenként 

200 eFt értékhatárig. Az azonos célú kötelezettségvállalások napon belül összeszámítandóak.” 

 

 

2. § 

 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

dr. Szinay József 

címzetes főjegyző 

 

 

3. A polgármester veszélyhelyzeti felhatalmazással hozott határozatainak megerősítéséről 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester  

 

Balogh Csaba: A következő napirendi pont hasonló, csak a határozatokról szól. Megadom a szót Fülöp 

Zoltánnak, hogy előterjessze, a módosításai bemutatásával, ha lehet. 

 

Fülöp Zoltán: Az indítvány hasonló struktúrájú az előzőhöz, az a különbség, hogy hosszabb a lista, mert 

több határozat született. Egyetlen határozatot nem javaslok érinteni, a 89/2020. határozat a 

Településellátó Szervezet igazgatói pályázatáról szólót, mert erre külön napirendi javaslat van. A 

határozatok tárgyalását csomagokban javaslom. Az első csomagban a veszélyhelyzettel összefüggő 

határozatok vannak, és tudomásul veendőek, illetve megerősítendőek, illetve számos olyan döntés van, 

amelynek esedékessége elmúlt, jogi értelemben nincs további teendő vele, ezek tudomásulvételét 

javaslom. A következőben egyes beruházásokkal összefüggő határozatok vannak, melyek 

végrehajtásának felfüggesztését javasoljuk további tájékoztatásig. Külön határozatban javasoljuk 

felfüggeszteni az álláshelybővítési 70. számú határozatot. Az előbb kérdés volt az ok. A beruházási 

határozatoknál az ok a tartalom át nem láthatósága miatt, itt jelentős kérdések vannak az átláthatósággal, 

az előterjesztések anyaga nem tartalmaz ilyeneket, nem lehet tudni, hogy mi végre kell ilyen tételeket 

betervezni, a döntés felfüggesztése mellett további információt kérünk. Ha és amennyiben bárkinek a 

felelőssel gondja van, mindent a polgármester és a jegyző felelősség körbe lehet tenni. Ha ilyen irányú 

módostó indítványa van, ezeket befogadom. 
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A 70. sz. határozat, 2 fő közterület-felügyelő álláshelybővítés 2020. május 1-től a koronavírusra 

hivatkozva. Ez a vírus lecsengésekor már nem tűnt szükségesnek, pont ez a két fő volt az, amit a 

költségvetésre hivatkozva zároltunk. A határozat felfüggesztését és további vizsgálatot javaslok. 

 

108. sz. határozati javaslat a Rákóczi u. 1. sz. alatti focipályára vonatkozik. Itt a meghozott határozatban 

csak az egyik határozati pont került felfogadásra, de az adott témában itt mindkettő fogadása szükséges, 

hogy értelmes legyen. 

 

Külön határozati csomag a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos. Ezekkel nem értünk egyet, 

ezek visszavonását kezdeményezzük, illetve a további működés érdekében javasoljuk a további 

szükséges határozatok meghozatalát. 

 

A következő határozati csomagban az akkreditált közbeszerzési szolgáltatások ellátására kiírt 

pályázattal és a közbeszerzési szabályzatról van szó. Ezzel nem értünk egyet, részben maga a cég 

személye miatt, és mert egy új közbeszerzési szabályzat nem a veszélyhelyzeti szabályozásba tartozó 

feladat. Ezt a Képviselő-testületnek kell elfogadni. 

 

Külön határozatban javasoljuk visszavonni a 101. határozatot, mely Göd város korábbi határozatainak 

visszavonásáról szól. További indoklást adok erre. Ezek a visszavont határozatok azok, amelyek az 

iparűzési adó Samsung SDI adóalaphoz kötődő csökkentéséről szólnak. Nem látjuk az okát, hogy ehhez 

miért kellet veszélyhelyzeti felhatalmazással hozzányúlni? Rendkívül rossz üzenetnek tartjuk ezen 

határozatok visszavonását azzal az indoklással, ami a határozatban benne volt, hogy ez már nem releváns 

. Ha és amennyiben az Alkotmánybírósági eljárásnak az lenne a reménybeli vége, hogy a 135 és főleg 

136 kormányrendelet visszamenőlegesen érvényét veszti, illetve az újabb különleges övezeti kijelölés 

érvényét veszti, akkor abban a szerencsés helyzetben lennénk, hogy a Samsung itt van a teljes adóévben 

és rendkívül rossz üzenetnek látjuk, hogy ha a teljes adóévben itt van, akkor pedig a korábban 

többszörösen megígért adócsökkentést nem valósítjuk meg. 

 

Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 

 

Hlavács Judit: Én látom, hogy itt a józan észnek semmilyen szerepen nincsen. Nem probléma egy 

közbeszerzései szakértővel való szerződésbontás, akkor sem, ha még a Képviselő-testület kezdte el a 

dolgokat, a veszélyhelyzet közbeszólt, és nyilvánvalóan a polgármester tudott csak eljárni a Képviselő-

testület nevében és nyilvánvaló gazdasági károkat szenvedett volna a város, ha ez nem történik meg. Ezt 

csak példának hoztam fel, mert szinte az összes előterjesztés arról szól, hogy nehogy valami legyen, 

nehogy valami előre haladjon a városban. Nem akarom ezt részletezni, de szó nélkül nem tudom hagyni. 

Nekem esélyt sem hagytak képviselőtársaim, hogy ma déltől fél ötig egyáltalán felmérjem, hogy a 

javaslataiknak mi a következménye. De nem is számít. Nem számít Göd, nem számít az, hogy ennek 

van-e valami következménye, hogy megfontolt döntést hozzunk. Egy cél van, hogy Gödnek legyen 

minél rosszabb, mert az nekünk minél jobb. Ez számomra értelmezhetetlen. 

 

Balogh Csaba megadja a szót Vajda Viktóriának. 

 

Vajda Viktória: Nagyjából ezen a vonalon mennék tovább. Én azt látom, hogy minden egyes határozati 

javaslat arról szól, hogy milliókat bukik Göd. Nem kell hatástanulmány, mert konkrétan látjuk, hogy 

ötvenmillió konkretizálva van. Tudjuk, hogy az előző ügyvezető a Szolgáltató Kft. élén mennyi kárt 

okozott, tudjuk, hogy mivel fog járni az, ha a közbeszerzési tanácsadó cégének a szerződését felbontjuk, 

és milliókat fogunk így egy szavazás alatt elbukni. És mi az indok: ha és amennyiben. Ez nem indok. 

Legyenek kedvesek majd ezt jobban megindokolni, amikor a szavazók fogják számon kérni, mert nekem 

nem fognak válaszolni, az észérvek nem számítanak, de ezt majd a választóknak is tessék elmagyarázni, 

amikor legközelebb is lesz választás. 

 

Balogh Csaba megadja a szót Lőrincz Lászlónak.  
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Lőrincz László: Igenis Göd számít, azért akarjuk visszafordítani ezeket a folyamatokat, melyek meg 

lettek hozva, felelőtlenül és átgondolatlanul. Göd igenis számít, és most már fejezzük be ezt a cirkuszt, 

amit itt folyamatosan csinálnak, mert vicckategóriás. Göd számít, azért hozzuk meg ezeket a 

határozatokat, hogy Göd végre azon az úton menjen, nem a mai naptól, hanem október 13-tól. Hogy 

visszatérjünk az útra, ami mellett letettük a fogadalmunkat. Mert ez, ami itt folyik, ez messzemenőkig 

nem az az út, és Göd számít, azért tesszük ezeket, hogy végre jó irányba menjünk. 

 

Balogh Csaba megadja a szót dr. Nagy Atillának. 

 

dr. Nagy Atilla: Vajda képviselő asszonyt idézve, elvette a kenyeremet, azzal, amikor a 

szerződésbontásokról van szó. Annyi időnk volt csak ma kora délután, hogy megnézzük a közbeszerzési 

tanácsadó szerződését, határozott idejű szerződés, de ennek ellenére van rendes felmondási ok. Igazából 

a három havi átlagos kifizetett számla díjnak megfelelő a lelépési díj.  

 

Balogh Csaba megadja a szót Szilágyi Lászlónak 

 

Szilágyi László: Én jeleztem a Képviselő-testület felé, hogy az egy felelőtlen gazdálkodás, ha a 

közbeszerzési tanácsadó olyan szerződést irat alá, ami az Önkormányzat számára negatív. hogy ha az 

mégis egyszer felbontásra kerül, akkor háromhavi átlagát elkéri úgy, hogy ő már kiszámlázott. Magyarul 

a minimális munkavégzésre 100 %-os jogdíjra jogosult. Ez szerinem eléggé felelőtlen gazdálkodás. 

Visszakanyarodhatok arra, hogy ezt a kormányhivatal vizsgálja, meg hogy mennyire volt jogszerű, 

hiszen a Képviselő-testület többsége előre jelezte, hogy az Iglu-Ltp nem megfelelő közbeszerzési 

tanácsadó. 

 

Balogh Csaba: Természetesen állok elébe, hogy ezt a kormányhivatal felülvizsgálja, erre meg is volt 

már a lehetőség, és nem is találnák ezt aggályosnak, mert a szerződéskötés során elfogadott, ha 

lefoglaljuk az idejét valakinek és munkája van azzal, hogy az elején felmérje a terepet, és átnézze a 

dolgokat, az igenis több munkával jár. Ezek jelentős összegek, amelyek kockára vannak téve. A jegyző 

úrtól kérem, hogy ez a sürgősségi indítványba fel legyen-e sorolva, hogy ezeket milyen forrásból kell 

kompenzálni, a szerződések felbontásából származó problémákat, kell-e forrásmegjelölés, milyen 

tartalmi elemek hiányoznak ebből. 

 

dr. Szinay József: Ahogy már többször elmondtam a mai nap folyamán, forrásmegjelölés szükséges, ezt 

meg kell jelölni a Képviselő-testületnek. Szükséges kiegészíteni azzal, hogy milyen forrásokból fogja a 

Képviselő-testület, illetve az Önkormányzat kifizetni ezeket a lelépési díjakat. Ugyanakkor Szilágyi úr 

felvetésére kell megjegyeznem, hogy az Iglu-nak pozitív szerződési pontja az, hogy a 3 hónapos díjjal 

lépnének le, amennyiben a Képviselő-testület felmondja a szerződést, mert a határozott idejű szerződés 

felbontása sokkal több költséggel járna. Szerencséje az Önkormányzatnak, hogy három hónappal 

megússza ezt a problémát. 

 

Balogh Csaba: Szilágyi úr megjegyezte, hogy a képviselők aggályukat fejezték ki. Itt voltunk azon a 

testületi ülésen, amin ez felmerült. Ott is megállapítottuk, hogy politikai alapon szeretnének döntést 

hozni. Tiltja a törvény, hogy politikai alapon hozzon döntést a Képviselő-testület. Meg tudtuk 

fogalmazni az útmutatásomnak köszönhetően, hogy bekérjünk hiánypótlás címszóval a további 

információkat a közbeszerzőkről. Összeszedtük a minőségi mutatókat, azt, hogy milyen portfólióval 

dolgoznak, milyen tapasztalatuk van, hány sikeres eljárás volt ellenük, amiben az Iglu-Ltp azt 

bizonyította, hogy ellenük nem volt sikeres eljárás, olyan eljárás volt csak, amiben pont nem őket 

választották. Minden szempontból minőségileg megfeleltek. Innentől fogva, ahogy már Markó úr is 

említette, a Képviselő-testületnek jogában áll mindenfajta döntést hozni, törvényellenest is, de én 

polgármesterként azért vagyok itt, hogy a törvényesség őre legyek a jegyzővel együtt. Nekem is be kell 

tartanom ezeket a szabályokat. A költségvetés elosztása a Képviselő-testület döntése, de a szabályosság 

betartása a polgármesteré. Arról nem is beszélve, hogy én személyes felelősséget szeretnék vállalni a 

városért, ahol a város többsége megválasztott engem. Szeretném, ha a képviselők éreznék ennek a súlyát, 

hogy igenis feladat van azzal, hogy a város fejlődjön és szabályosan működjön. 
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Balogh Csaba megadja a szót Vajda Viktóriának. 

 

Vajda Viktória: Nem akaratam belemenni, de akkor csak menjünk bele. Ha arra hivatkozunk, hogy nincs 

elég pénz a közterület-felügyelőkre, akkor, hogy van pénz ötvenmillió forintért műfüves pályát építtetni? 

Miért van előrébb a prioritási listán, az, hogy a gödi lakosok biztonságban legyenek, mint az, hogy 

esetleg a műfüves focipálya felépüljön. 

 

Balogh Csaba: Ezzel csak egyetérteni tudok. Megadom a szót Markó Józsefnek. 

 

Markó József: A közbeszerzés nagyon bizalmi dolog. Ha a Képviselő-testület többsége nem bízik ebben 

a cégben, akkor az nagyon rossz együttműködés lesz hosszú éveken keresztül. Az eddigi működésünkkel 

sikerült elérni, hogy nem lesz közbeszerzés Gödön, mert a megye fog dönteni, elvégzi a közbeszerzést, 

elkölti a pénzt, nem sok fog maradni. Ami marad, azt fogja csinálni az Iglu, és abban sem fogunk bízni. 

Igaza van a képviselő asszonynak, hogy lesz egy anyagi kár, nem tudom most, hogy mekkora, mert nem 

tudtuk nevesíteni még. De egy hosszútávú folyamat van, amiben, ha nem bízunk, sokkal több kár 

keletkezik annál, mint amit most emlegetünk. Ez négy évre kivetítve jelentős lehet. A mai napirenden 

szerepelt egy útépítés, amelynek a kalkulációja, szakmaisága nagyon megkérdőjelezhető. Valaki ebben 

nem jól jár el. 

 

Balogh Csaba: Markó úr ki tudja fejteni azt, hogy a bizalmatlanság milyen formában okozna 

hátrányokat? 

 

Markó József: Hát például a hírnév. Megjelentek különböző sajtótermékek, nem jártam utána, nem 

nyomozok. 

 

Balogh Csaba: Ha a Képviselő-testület nem bízik a közbeszerzések tanácsadójában, akkor az milyen 

kárt, hátrányt jelenthet az Önkormányzatnak, még inkább a városnak? 

 

Markó József: Remélem, hogy nem jelent hátrányt, de a bizalom akkor is fontos, az, hogy honnan kérnek 

árajánlatot, honnan jön három boríték, mi van abban a borítékban, ha kibontjuk, látjuk, hogy milyen 

olcsó. De honnan jött, és mihez képest olcsó? Nem egyszerű feladat, hogy ez korrekt legyen. Én 

elhiszem, hogy polgármester úr igyekszik mindenben eljárni, de hát szeretnénk mi is bízni azokban a 

cégekben, akik itt szerepelnek és nem hoznak ilyen árkalkulációt, hogy egy 100 méteres út 64 millió. 

Ez ötszörös túlárazás. Akkor, hogy bízzunk? 

 

Balogh Csaba megadja a szót Andrejka Zombornak. 

 

Andrejka Zombor: Ha jól értem, Önök nyolcan azt szeretnék, holott konkrétan semmilyen reális 

kifogással nem tudnak élni az én olvasatomban, hogy mondjuk fel a szerződést, de nem tudjuk milyen 

jogi és pénzügyi következményekkel jár a szerződés felmondása, volt rá egy fél napunk, és majd 

szerezzünk be egy olyan közbeszerzési tanácsadót, aki olyan pályázatokat fog kiírni, amin a Mészáros 

és társa és az Élios és társa fognak majd nyerni. Teljesen értelmetlen, hogy itt vagyunk. Nyolcan 

szavaztok valamit, mi négyen szavazunk valamit és éjfél után három perccel elmegyünk. 

 

Balogh Csaba megadja a szót Hlavács Juditnak. 

 

Hlavács Judit: Megdöbbenéssel hallgattam Markó urat, aki nyilván többet tud nálam a 

közbeszerzésekről, de hogy jut eszébe az, hogy az, milyen boríték érkezik be, az a közbeszerzési 

tanácsadón múlik. Az önök eddig gyakorlatában ez így történt? A közbeszerzési tanácsadó abban vesz 

részt, hogy a közbeszerzés kiírása, a közbeszerzési bizottság ülése rendben lefolyjon. Az, hogy ki ad be 

ajánlatot, arra a közbeszerzési tanácsadónak nincsen befolyása. Az, hogy kiben bízzunk, nyilván egy 

fontos kérdés. Én azt hallgattam a volt polgármester úrtól, hogy nem baj, ha az ismerősünk, mert akkor 

róla tudjuk, hogy megbízható. Ugyanakkor nem tudod, hogy a bizalomhiányának milyen hátránya lehet, 

de fontos. Érthetetlen komolyan.  
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A bizalomról elmondottakkal sem értek egyet. Itt ül velem szemben nyolc felesküdött képviselő, aki 

esküt tett arra, hogy Göd érdekeit szolgálja. Ez a nyolc felesküdött képviselő azon ügyködik, hogy 

legyen Gödnek minél rosszabb. Nem baj, mennyi pénzt szórjunk el felesleges dolgokra, nem baj, hogy 

mennyi pénzt nem tudunk elkölteni fejlesztésekre, nem baj, ha a gödi intézmények működését nem 

számoltatjuk be, nem baj, ha nem hozunk döntéseket olyan dolgokról, amelyek a gödi intézmények 

működését szolgálják, csak legyen az, hogy mi mindent, amit akarunk, csinálunk, mert mi nyolcan a 

Fidesz frakció, illetve a Göd Fejlődéséért frakció ezt így gondolja jónak.  

 

Balogh Csaba: Megadom a lehetőséget Markó úrnak, hogy válaszolhasson. 

 

Markó József: A közbeszerzés ma olyan, hogy ha ajánlatokat kérnek cégektől, azt borítékban hoznak 

ajánlatokat, hármat és akkor annak alapján történik a kiválasztás. Nincs közbeszerzési tanácsadó, nincs 

eljárás. Van ilyen, törvényes. Ha véleményt mondok a polgármesternek címezve, nekem nem kell 

elviselnem azt, hogy te kioktass és elmondd, hogy mi mit gondolunk nyolcan. Ez nem tartozik ide. 

honnan tudod, hogy mi nem Gödöt akarjuk. Vannak olyan helyzetek, amikor megállok és megnézem, 

mit csináltam eddig. Ha nem jó, amit csinálunk, megállunk és újat kezdünk. Én most úgy érzem, hogy 

vannak bizonyos dolgok, amik nem jól mennek. ezeket korrigálni kell. Lehet szép szóval, 

megegyezéssel, kompromisszummal, nem ment. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm Markó úr tartalmas válaszát, megadom a szót Lucsik úrnak, aki itt van és 

szeretne bemutatkozni. Kérem, hogy fejtse ki azt, hogy egy közbeszerzési tanácsadónak milyen szerepe 

van, ami bizalmat követelhet meg. 

 

Lucsik János (Iglu-Ltp részéről): Tisztelettel köszöntök mindenkit. Tisztelt Képviselő-testület, sok 

olyan téma hangzott el az Igluval és a bizalommal kapcsolatban. Egyetértünk abban, hogy a 

közbeszerzési tanácsadó bizalmi helyzet. Göddel úgy kerültünk kapcsolatba, hogy egy nyílt pályázaton 

adtunk be ajánlatot. Az Iglu ajánlata volta a legjobb pénzügyi ajánlat. Utána hiánypótlásként be kellett 

a szakmai potenciánkat mutatni. Én vagyok a cégnél a közbeszerzési vezető. A 21 év működési idő alatt 

több mint háromezer eljárásban voltam tanácsadója, lebonyolítója. Ez alatt az idő alatt 2 ezer milliárd 

értékű projekt lebonyolításában vettem részt. Soha nem érte sem a személyemet, sem a cégemet, sem a 

megrendelőinket semmilyen elmarasztalás. Én azt gondolom, ahogy attól nagyobb szolgálatot nem tud 

adni a gödi önkormányzat a lakosoknak, hogy megfelelő szakértelemmel rendelkező közbeszerzési 

tanácsadó hoz a város életébe. Hozzáteszem, mi adtuk a legjobb ajánlatot. Tíz évig Vám- és 

Pénzügyőrségnél dolgoztam, öt évig bűnügyi nyomozó voltam, előéletem feddhetetlen és büntetlen. A 

hatályos szigorú jogszabályok megszabják, leszabályozzák, ki lehet akkreditált közbeszerzési 

tanácsadó. Nemcsak a végzettség tekintetében, kétdiplomás jogász vagyok, hanem büntetőjogilag is 

feddhetetlennek kell lenni, felelősségbiztosítással is kell rendelkezni. Mi minden követelménynek 

megfelelünk, azt gondolom túlteljesítettük. Az elmúlt 21 évben nincs olyan szeglete az országnak, ahol 

nem dolgoztam. Pl. a hajdúszoboszlói gyógyfürdő és az Aqua Pallace is a mi munkánk. Az én 

felelősségem elsőkörben a szakmai kompetencia és felelősség. Most kerültem életemben először 

politikai támadások kereszttüzébe. Leszögezem, hogy a mi szakmánkban nincs helye a politikának. 

Engem nem érdekel, ki milyen színt képvisel. Van egy törvény, ami mindenek felett áll. Azért szeretek 

az Önkormányzattal, a polgármester úrral, a jegyző úrral és a beruházási osztályvezető asszonnyal, 

dolgozni, mert ők megértették, hogy, ez milyen fontos elv. Göd Város Önkormányzatának a beszerzési. 

szabályzata a legszigorúbb, amit valaha láttam.  

 

Balogh Csaba: Kérem, Lucsik úr, hogy röviden foglalja össze beszámolóját, mert csak három percet 

adhatok meg.  

 

Lucsik János: Elmondtam a mondandómat, csak két dolgot szeretnék hozzátenni. Mi szakemberek 

vagyunk, nem politikusok. Soha nem foglalkoztam politikával. Nem vagyok közszereplő, és tűrnöm 

sem kell semmilyen olyan a sajtóban megjelent állításokat, amelyek nem igazak Személyemmel 

kapcsolatban közlöm, hogy nem vagyok eltiltott cégvezető. A Kúria 2020. május 12-én hozott jogerős 

ítéletében megállapította, hogy a velem szemben hozott eltiltás, bírósági ítélet jogsértő. Bárki, aki ennek 

az ellenkezőjét állítja, az hazudik. A másik vád ellenem, hogy a Sólyom Airways Kft.-nek voltam a 
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tulajdonosa és cégvezetője. Én a saját vagyonomból több százmillió forintot áldoztam arra, hogy legyen 

Magyarországnak egy új nemzeti légitársasága. Ezért kapom a vádakat olyan emberektől, akik nem is 

voltak ott, nem is tudják, hogy mi történt. Minden magyarnak jár az, hogy jó emberi körülmények között 

vegyen igénybe légiszolgáltatást.  

 

Balogh Csaba megadja a szót Szilágyi Lászlónak. 

 

Szilágyi László: Ön az Iglu-Ltp-ben milyen pozíciót tölt be? 

 

Lucsik János: Közbeszerzési igazgató vagyok 

 

Szilágyi László: Megbízás, tehát nem ügyvezető és nem tulajdonos. Mint tanácsadó egyénként a cég 

nevében nem biztos, hogy tudott volna egyébként nyilatkozni.  

 

Lucsik János: Még a bíróság előtt is képviselhetem a céget. 

 

Szilágyi László: Azt állítja, hogy nincsen eltiltva, de van egy határozat a Kúriától. A mai napon lekért 

Opten szerint még mindig eltiltás alatt van. Ha határozat születik, a meglévő adatok alapán döntöm el, 

hogy az adott cégnek van NAV-nullása, vagy nincs. Ugyanez fennáll a cég eltiltás tekintetében is. Ha 

erre választ kaptam, szeretnék szavazást, mert már régóta húzódik. 

 

Lucsik János: Továbbra is azt tudom mondani, hogy a Kúria hivatkozott végzése egyértelművé teszi, 

hogy a velem szemben hozott eltiltások nem voltak jogszerűek. Az, hogy ez az Opten-ben egy hónap 

időtáv után miért nincs még átvezetve, nyilván erre én nem tudok válaszolni. Nem értem, hogy 

egyébként az, ha én cégvezetőként el voltam tiltva, mi köze van a közbeszerzési tanácsadói 

tevékenységemhez? Ez nagyon nagy kérdés. Az, hogy a Sólyom Airways -nek voltam a tulajdonosa, 

ennek mi köze van a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységemhez, ezt is szívesen 

meghallgatom. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen. Fülöp Zoltánnak volt még ügyrendi javaslata. 

 

Fülöp Zoltán: Jegyző urat kérdezném, hogy a Képviselő-testület ülésen ki szólalhat fel, mi ennek a 

szabálya? A polgármester úr figyelmét hívnám fel a Szervezeti és Működési Szabályzat 14. §-ának 5. 6. 

pontjára, ami az ülés vezetéséről és a hozzászólások rendjéről szól. Amúgy is esedékes, javasolnék 10 

perc olvasási szünetet. Szavazzunk, és ez után javaslom a szünetet. 

 

dr. Szinay József: Tisztelt Képviselő-testület, a közönség soraiból az szólalhat fel, akinek a polgármester 

szót ad. 

 

Balogh Csaba: Megkérdezném még a jegyző urat, hogy a polgármesternek abban az esetben, ha 

törvényességi aggálya merül fel egy napirendi pont kapcsán, kötelessége-e szavazásra bocsátani azt? 

 

dr. Szinay József: Kötelessége szavazásra bocsátani, de a kormányhivatal felé személyesen a 

polgármester úr is tehet észrevételt a jegyzőkönyvvel egyetemben, amikor a jegyzőkönyv megszületik. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm, akkor ezzel én szeretnék is élni. Kérem a kormányhivatal állásfoglalását 

abban az ügyben, hogy az előterjesztés, a szavazás bármilyen eredménnyel zárul, mivel szavazásra kell 

vinnem, pedig rengeteg aggály merül fel, rengeteg kérdés van, amik nincsenek kifejtve az 

előterjesztésben, és nem tárgyalható szerintem ez a napirendi pont.  

 

Balogh Csaba megadja a szót dr. Pintér Györgynek. 

 

dr. Pintér György: Kérdezem a jegyző urat, hogy az Optenes nyilvántartás mit jelent, illetve van-e a 

testületre bármiféle hatása a közbeszerzési szakember kiválasztása tekintetében? 
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dr. Szinay József: Az Opten egy céginformációs rendszer, nincs befolyással a Képviselő-testületre. 

 

dr. Pintér György: Az a kérdésem, hogy a képviselők, átlagemberek, köztisztviselők egy közbeszerzést 

érintő döntéssel kapcsolatosan honnan tudnak releváns információt szerezni, tájékozódni egy esetleges 

eltiltással kapcsolatban? Úgy gondolom, hogy a döntés meghozatalakor, vagy előző bizottsági ülés 

idejében még a Kúria határozata egyrészt még nem született meg, másrészt pedig most még ez a fajta 

cégnyilvántartás nem azt mutatja, amit Lucsik úr állít magáról. 

 

Balogh Csaba: Információként közlöm, hogy le volt ellenőrizve már az előző kiválasztásakor, már az is 

elég szigorúan volt kezelve, és megfelelt mindennek, majd utána az újabb vizsgálatok során is 

beigazolódott az első aggályos felvetések után, hogy valóban megfelel ez előírásoknak. Ha szeretnék, 

harmadjára is megvizsgálhatja a hivatal. Én most olvasási szünetet rendelnék el, mert látom, hogy az 

előterjesztőnek is van megbeszélnivalója a Facebookon, biztos szeretne tanácsokat kapni az ismerősétől. 

 

Balogh Csaba olvasási szünetet rendel el. 

 

Balogh Csaba: Kérem Fülöp Zoltán ügyrendi javaslatát. 

 

Fülöp Zoltán: Az az ügyrendi javaslatom, hogy a szünet előtt szavazzunk. 

 

Balogh Csaba: Nem fogadom be. 

 

Fülöp Zoltán: Ügyrendi szavazást kérek. Zárjuk le a vitát és szavazzunk. 

 

Balogh Csaba a jegyzőtől kéri a vonatkozó szabályt. 

 

Lenkei György: Mindenképp szavazni kell polgármester úr. 

 

Balogh Csaba: Csak gondoltam, hogy legyen meg a lehetőség, hogy mindenki átgondolja, mit is 

szeretne. Mert ha már délben lett beterjesztve egy 22 oldalas módosítás, akkor legalább ennyit 

megérdemelnek a képviselők szerintem.   

 

dr. Szinay József: Az SZMSZ 18. pontja szerint a Képviselő-testület tagjai vita nélkül döntenek a 

napirend megállapításakor, hogy az egyes pontok tárgyalása során ügyrendi javaslatot tehetnek az ülés 

vezetésével, a felszólalások korlátozásával, a vita lezárásával vagy a szavazás módjával összefüggésben. 

Az ügyrendi javaslatról a testület vita nélkül határoz. 

 

Balogh Csaba: Azt jelenti, hogy megtagadhatják az olvasási szünetnek a jogát? 

 

dr. Szinay József: Igen, az ügyrendről mindenképpen dönteni kell, vita nélkül. 

 

Balogh Csaba: Kérem a testületet, hogy az ügyrendiről szavazzon most. 

 

9 „igen”, 3 „nem” szavazat mellett elfogadta a Képviselő-testület, hogy olvasási szünet nélkül 

szavazzanak. 

 

Balogh Csaba: A szavazat akkor a határozatról szól, hogy a polgármester vonja vissza azokat a 

határozatokat, a jegyző szüntesse meg azokat a módosításokat, amelyeket nem volt idő a képviselőknek 

rendesen végigolvasni, arról hozzon most a Képviselő-testület döntést. Ügyrendi javaslata szerint a 

kilenc képviselőt kérem, szavazzon. 

 

dr. Szinay József: Több döntés szükséges, mert a 90-től a 135-ig a Képviselő-testület a Beruházási 

osztálytól vár további információkat. 
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Fülöp Zoltán és dr. Szinay József közösen meghatározta a döntést igénylő csomagokat: Az első csomag 

az 53 határozat megerősítése a 135. határozatig, második csomag a felfüggesztés és további információ 

a beruházástól, a 70-es a közterület-felügyelői álláshely megszűntetése, a következő a felsőgödi műfüves 

focipálya, utána a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. határozata, és a végén az akkreditált közbeszerzési 

tanácsadóról szóló, majd a Samsung adó jön. 

 

Balogh Csaba megadja a szót dr. Nagy Atillának. 

 

dr. Nagy Atilla: Most, hogy tisztáztuk a határozatsorozatokat, hadd mondjam el az Iglu Kft. utáni 

következő lépést. Az Önkormányzatnak egy új közbeszerzési tanácsadó megbízásáról van szó, mert a 

városnak szüksége van erre. Elmondom, hogy az a pályázati eljárás már lezajlott, amelynek nyertese az 

Iglu Kft. lett, tehát azt már nem tudjuk újranyitni. Ez a határozati javaslat ezért nem jó. Az, hogy 

készítsük el a felmondást, megszüntetést, az jogilag rendben van. Egy új pályázat kiírására kellene 

áthajlítani ezt a határozatot, főbb elemeivel természetesen. A közbeszerzési tanácsadóra vonatkozóan a 

beruházási osztállyal szükséges lenne egyeztetni. Itt álljunk majd meg, azt javaslom. 

 

Balogh Csaba megadja a szót Lucsik Jánosnak. 

 

Lucsik János: Én egyetlen dolgot szeretnék kérni, amennyiben a határozatot visszavonják, akkor kérem, 

határozzák meg, hogy a holnapi napon kinek adjam át a folyamatban lévő ügyeket. Jelenleg két 

közbeszerzési eljárás van folyamatban, ahol az ajánlattételi határidő június 1-én lejárt. Négy beszerzési 

eljárás van folyamatban, melyeknél az ajánlatok már beérkeztek, elbírálásuk folyamatban van. 

 

Balogh Csaba megadja a szót dr. Pintér Györgynek. 

 

dr Pintér György: Technikailag úgy működhet, hogy a következő ülésre készítse elő, és akkor tételesen, 

akár végszavazást lehet tartani róla. Máshogy nem lehet lebonyolítani, hiszen az átadás átvétel miatt. 

Most az lenne a módsító javaslatom, hogy az előkészítést végezze el a hivatal és a végszavazásra a 

következő ülésen kerülhet sor. 

 

Balogh Csaba megadja a szót Andrejka Zombornak. 

 

Andrejka Zombor: Ha jól értem az egészet, megszüntetjük a közbeszerzési tanácsadói szerződést, és 

kiírunk majd egy új pályázatot, kifizetünk több millió forintot, hogy megpályáztassuk azt a dolgot, amit 

jó eséllyel megint ő fog megnyerni, hiszen ő volt a legalkalmasabb rá. Hát ez a legjobb döntés. Nyilván 

mindenki igennel szavaz. 

 

Balogh Csaba: Fülöp Zoltán ügyrendi javaslatát hallgatom. 

 

Fülöp Zoltán: Tisztelettel jelezném a képviselők számára, hogy az előbb abban maradtunk, hogy 

ügyrendi indítványra megtegyük a szavazást. Szerintem így sok mozgásterünk nincsen. 

 

Balogh Csaba: Jegyzőkönyvbe szeretném venni, hogy álláspontom szerint az előterjesztés maga az 

SZMSZ 11. § 3., 4. pontjainak megsértésével került tárgyalásra, ezért kérem a kormányhivatalt, hogy a 

törvényességet vizsgálja meg, valamint valószínűleg három napon belül írásban be fogom nyújtani az 

igényt az újratárgyalásra, mert ez így nem járja, hogy a testület így hozzon döntéseket. 

 

Megadom a szót Fülöp Zoltánnak, ügyrendi javaslatát hallgatom. 

 

Fülöp Zoltán: Arra hívnám fel a polgármester úr figyelmét, hogy a jogszerűség mindenkit köt, önt is, ha 

úgy látja, hogy valami tisztázatlanság van, akkor természetesen kezdeményezheti akár a vita 

újranyitását, bármi egyebet és nemcsak így bele a levegőbe. Megkérem, hogy a formai szabályokat 

tartsuk be. 
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Balogh Csaba: Akkor sorban, vagy el van döntve és egyben szavazunk az összes határozatról? Akkor 

külön-külön, vita nélkül kell ezek szerint szavazni. A név szerinti szavazást lehet még kezdeményezni? 

Akkor én szeretném kezdeményezni, hogy név szerinti szavazás történjen. Az elfogadásról nem kell név 

szerinti, de a többiről név szerinti szavazás lesz. Vajda Viktória és Andrejka Zombor és Hlavács Judit 

tette fel a kezét ehhez. 

 

dr. Szinay József: Tehát akkor a határozatok elfogadása név szerinti szavazás nélkül. 

 

Balogh Csaba: Kérem a Képviselő-testületet, hogy erről az elfogadásról, a szerződéskötések 

megerősítéséről, jelentsen az bármit is, arról hozzon akkor döntést most. 

 

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

 

141/2020. (VI. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a következő 53 határozatot tudomásul veszi, illetve megerősíti: 

 

Határozat 

száma 
Dátuma Címe Tartalom 

67 2020.03.25 

A 38/2020. (II. 24.) Ök. határozattal a 

Településellátó Szervezet igazgatói 

beosztására kiírt pályázat módosítása 

Határidő módosítás a TESZ 

vezetői pályázatban 

69 2020.04.07 Forgalmi rend változtatása 

Várakozni tilos övezetek 

kijelölése a veszélyhelyzet 

idejére 

71 2020.04.17 

A veszélyhelyzet kihirdetése után 

hozott képviselő-testületi, bizottsági 

döntések felülvizsgálata 

Pénzügyi Ellenőrző, 

Közbeszerzési és Jogi Bizottság 

03.16-i és 03.23-i döntéseinek 

megerősítése 

72 2020.04.17 

A veszélyhelyzet kihirdetése után 

hozott képviselő-testületi, bizottsági 

döntések felülvizsgálata 

Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság 

03.17 és 03.20-i döntéseinek 

megerősítése 

73 2020.04.17 

A veszélyhelyzet kihirdetése után 

hozott képviselő-testületi, bizottsági 

döntések felülvizsgálata 

Humánügyi Bizottság 03.18-i 

döntéseiből 2 megerősítése, 1 

visszavonása (ez utóbbi a 

veszélyhelyzeti ülésezési 

rendről és a bizottsági elnök 

felhatalmazásáról szólt) 

74 2020.04.17 

A veszélyhelyzet kihirdetése után 

hozott képviselő-testületi, bizottsági 

döntések felülvizsgálata 

Képviselő Testület 03.23-i 

döntéseinek megerősítése 



369 
 

75 2020.04.17 
Dunakanyar Polgárőrség támogatási 

kérelme 

Dunakanyar Polgárőrség 

támogatása Polgárőrség 

támogatása költségvetési sor 

terhére 

77 2020.04.17 

A Településellátó Szervezet zöldterület-

kezelési feladatokkal történő 

megbízása 

Feladatkiadás TESZ részére, 

főkertész számára 

feladatmegjelölés a TESZ-nél. 

78 2020.04.17 Gödi civil pályázat felfüggesztése 
Gödi civil pályázat 

elbírálásának felfüggesztése 

79 2020.04.17 

Gödi művészet támogatása című 

költségvetési sor felhasználása a 

veszélyhelyzetben 

Kiírás művészeti tevékenységre 

az egészségügyi 

vészhelyzet(sic!) idejére 

80 2020.04.21 
Döntés a Gödi Sportegyesület 

támogatásáról 

Gödi Sportegyesület éves 

támogatása 

81 2020.04.28 

Gödi háziorvosok, házi 

gyermekorvosok és fogorvosok 2020. 

évi praxistámogatása 

Háziorvosok korábbi 

praxistámogatásának 

folytatása 

82 2020.04.30 

„Göd, csónakház felújítása” című 

projekt sikertelen kimenetelében a 

tervező felelősség alátámasztására Göd 

Város Önkormányzata kezdeményezi 

igazságügyi műszaki szakértő 

bevonását 

Alsógödi csónakház 

felújításában igazságügyi 

szakértő bevonása 

83 2020.04.30 

A VEKOP-4-1-1-15- turisztikai útvonal 

hálózat fejlesztése – 2016-os pályázat 

keretében a „Göd, csónakház 

felújítása” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban kötött szerződés 

megszüntetése 

Alsógödi csónakház 

felújításának kivitelezőjével 

szerződésbontás közös 

megegyezéssel 

85 2020.05.11 

Alkotmányjogi panasz benyújtása a 

„különleges gazdasági övezet” 

létrehozásával s kijelölésével előállt 

érdeksérelem miatt 

Alkotmányjogi panasz 

86 2020.05.12 COVID – 19 szűrés támogatása 

Szűrés 700.000 Ft. értékben 

egy magánpatika/magánorvosi 

rendelővel szerződve 

87 2020.05.12 

Göd Város Önkormányzatának 2020-

2025. évekre vonatkozó gazdasági 

programja 

A dolgozat címe: 

"Polgármesteri 

ciklusprogram" 
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88 2020.05.12 

Rendkívüli települési támogatás 

tárgyában hozott határozat elleni 

fellebbezés elbírálása 

Szociális támogatás elutasítása 

93 2020.05.18 

Gödi hivatalos kiadványok kiadására 

vonatkozó keretszerződés a Gödi 

Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel 

A rendes kiadvány mellett eseti 

kiadványra szerződés a 

veszélyhelyzet idejére. 

94 2020.05.19 

A Gödi Kincsem Óvoda „Bútorok”, 

„Beltéri játékok, könyvek, 

sportszerek”, valamint az „Udvartéri 

játékok” eszközbeszerzésének 

tekintetében közbeszerzési eljárás 

megrendelése 

Közbeszerzési eljárás 

lefolytatásának megrendelése 

95 2020.05.19 

A Gödi Kincsem Óvoda „Konyhai 

cikkek - tálalás”, „Függöny, karnis”,” 

Eszközök, szerszámok, kisgépek”, 

valamint az „Informatikai eszközök” 

eszközbeszerzésének tekintetében 

beszerzési eljárás lefolytatásának 

elrendelése 

Közbeszerzési eljárás 

lefolytatásának megrendelése 

96 2020.05.19 
Döntés rendkívüli települési 

támogatások megállapításáról 

Szociális támogatások 

megítélése 

97 2020.05.19 
Döntés gyógyszer-támogatások 

megállapításáról 

Szociális támogatások 

megítélése 

98 2020.05.19 
Döntés rendkívüli települési támogatás 

megállapításáról 

Szociális támogatások 

megítélése 

99 2020.05.19 
Döntés rendkívüli települési támogatás 

iránt benyújtott kérelem elutasításáról 

Szociális támogatási kérelem 

elutasítása 

100 2020.05.19 
Döntés rendkívüli települési támogatás 

iránti kérelem elutasításáról 

Szociális támogatási kérelem 

elutasítása 

102 2020.05.19 

A Magyar Labdarúgó Szövetség, a 

Gödi Kastély Óvoda és Göd Város 

Önkormányzata között kötendő 

„Bozsik Gyermek Intézményi 

Program” megvalósításáról szóló 

együttműködési megállapodások 

jóváhagyása 

A 2019/2020-as tanév 

programjának szerződése 

104 2020.05.22 
Rendkívüli települési támogatások 

megállapítása 

Szociális támogatások 

megítélése 

105 2020.05.22 Szülési támogatás megállapítása 
Szociális támogatások 

megítélése 

106 2020.05.22 

Döntés a Gödi Kincsem Óvoda előtti 

járda és csapadékvízelvezetés 

átépítéséről 

Járdaépítés és csapadékvíz 

elvezetés 27,5 M Ft értékben 

107 2020.05.27 
Művészeti produkciók 

ötletpályázatának értékelése 

5 pályázó részére 498.000 Ft 

projektköltség (+ járulékok) 

odaítélése "karantén" 

alkotásokra 
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109 2020.05.27 
Kérelem önkormányzati bérlakásra 

vonatkozóan 
Kérelem elutasítása 

110 2020.05.27 
Tanyahasználati kérelem - GSE Sakk 

Szakosztály 
Kérelem elutasítása 

111 2020.05.27 
Tanyahasználati kérelem - Gödi 

Kertbarát Klub 
Kérelem elutasítása 

112 2020.05.27 
Gödi Kincsem Óvoda alapító 

okiratának módosítása 

Telephelyek, tevékenységi kör 

módosítása augusztus 31-i 

hatállyal. Iratok előkészítési 

határideje június 30. 

113 2020.05.27 

Göd Város Önkormányzata a Gödi 

Kastély Óvoda és a Gödi Kincsem 

Óvoda óvodavezetői beosztásának 

betöltésére pályázatot ír ki 

Vezetői pályázatok kiírása, 

augusztus 1-i kezdéssel 

114 2020.05.27 
Kérelem elutasítása (nevelési és 

felújítási költség) 

1.800.000 Ft összegű 

támogatási kérelem elutasítása 

115 2020.05.27 
Rendkívüli települési támogatások 

megállapítása 

Szociális támogatások 

megítélése 

116 2020.05.29 

Döntés a Kompok, révek 

fenntartásának, felújításának 

támogatása LVF/17717/2020-ITM – 

pályázaton történő indulásról 

Révátkelőhöz kapcsolódó 

felújítás és rév működési 

támogatás pályázaton indulás. 

117 2020.05.29 

Döntés a Göd, 6603 hrsz.-ú ingatlanon 

felépült orvosi rendelő 

ingatlannyilvántartási feltüntetése 

Ingatlannyilvántartási irat 

aláírása 

118 2020.05.29 

Döntés a Duna-part Nyaralóházak 

területén lévő Héder-villa 

pincefödémének megerősítését célzó 

kiviteli tervezés fedezetének 

biztosításáról 

Kiviteli tervdokumentáció 

megrendelése, 510.000 Ft 

értékben. 

119 2020.05.29 
Döntés művészeti produkciók 

ötletpályázatának értékeléséről 

2 továbi pályázat díjazása 

200.000 Ft (+ járulékok) 

összegben 

120 2020.06.03 

Döntés a Gödi Kincsem Óvoda részére 

eszközbeszerzés három önállóan 

megajánlható részben” közbeszerzési 

eljárást megindító dokumentumainak 

jóváhagyásáról 

A közbeszerzés megindítása 

122 2020.06.03 

Döntés a Dunakeszi 

Rendőrkapitányság 2019. évi 

munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

A rendes éves beszámoló. 

123 2020.06.05 
Göd 4846 és 4848 hrsz. alatti 

ingatlanok telekhatár rendezése 

Telekhatár rendezés a 

valósághoz.  
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125 2020.06.10 

Döntés a „Göd Város Önkormányzat 

tulajdonában és kezelésében lévő 

helyszíneken közterület fenntartási, 

parkgondozási munkák elvégzése” 

tárgyú közbeszerzési eljárást megindító 

dokumentumok jóváhagyásáról 

A közbeszerzés megindítása 

126 2020.06.10 

Elfogadja az önkormányzat 2019. évre 

vonatkozó gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak átfogó 

értékelését 

Értékelés elfogadása 

127 2020.06.10 
Döntés rendkívüli települési támogatás 

megállapításáról 

Szociális támogatások 

megítélése 

128 2020.06.10 
Döntés gyógyszertámogatás 

biztosításáról 

Szociális támogatások 

megítélése 

129 2020.06.10 
Döntés szülési támogatás 

megállapításáról 

Szociális támogatások 

megítélése 

131 2020.06.17 

Döntés az „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” c. pályázaton történő 

indulásra, a Berzsenyi Dániel utca 

felújítása tárgyban 

Pályázat Alsógöd, Berzsenyi 

Dániel utca 

aszfaltburkolatának 

felszedésére, elszállítására, az 

utca újra aszfaltozására 

mintegy 95 m hosszban 

132 2020.06.17 

Döntés a VEKOP-4-1-1-15- turisztikai 

útvonal hálózat fejlesztése – 2016-os 

pályázat keretében a „Göd, csónakház 

felújítása” tárgyú projekt 

megvalósítására vonatkozó 

konzorciumi együttműködési 

megállapodás módosításának 

jóváhagyása 

A támogatás 40.000.000.-Ft-ról 

4.982.210.-Ft-ra csökken, a 

különbözet 35M-t 

visszautaljuk. 

135 2020.06.17 
Döntés rendkívüli települési 

támogatások megállapításáról 

Szociális támogatások 

megítélése 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: A következő határozatoknál pedig név szerinti szavazást kérek, kérem jegyző urat, 

vezényelje le. 

 

dr. Szinay József: A 90-től a 134-ig az első név szerinti szavazás, melyben kérik a határozatok 

felfüggesztését és azoknak az indokolását is a Képviselő-testület felé. Ez hét darab határozat, a 90, 91, 

92, 124, 130, 133, 134. Az első név szerinti szavazás erre vonatkozik. 

 

Andrejka Zombor: nem 

Csányi József: igen  

Fülöp Zoltán: igen 

Hives Gábor: igen 

Hlavács Judit: nem 

Lenkei György: igen 

Lőrincz László: igen  
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dr. Pintér György: igen  

Szilágyi László: igen  

Markó József: igen  

Vajda Viktória: nem 

Balogh Csaba: nem. 

 

A Képviselő-testület 4 „nem”, 8 „igen” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozta:  

 

142/2020. (VI. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a következő, beruházásokkal összefüggő határozatok végrehajtását felfüggeszti. Azok állásáról a 

beruházási osztálytól haladéktalanul tájékoztatást kér. 

 

A tájékoztatás térjen ki:  

• a határozatban megjelölt feladat rövid, de érdemi összefoglalására  

• a feladat pillanatnyi állására 

• a feladatra megjelölt keret meghatározásának módjára 

• a tájékoztatáshoz csatolják a partnereknek megküldött ajánlatkérést 

 

A tájékoztatást a képviselő-testületi tagoknak elektronikus formában küldjék meg. 

 

Határozat 

száma 
Dátuma Címe Tartalom 

90 2020.05.15 

Döntés a VEKOP-4.1.1-15 

kódszámú pályázati felhívásra 

benyújtott, 100 %-os támogatási 

intenzitású "A Közép-Duna vízi 

turizmusának komplex 

fejlesztése" című pályázat 

keretében eszközbeszerzés 

megvalósításáról 

Döntés eszközbeszerzésről az 

alsógödi csónakház pályázat 

kapcsán 

91 2020.05.15 

„Az alsógödi csónakház és 

csárda újjáépítéséhez 

koncepcióterv készítése” 

tárgyban tervezési szerződés 

megkötésének kezdeményezése 

Tervezési szerződés 720.000 Ft. 

Értékben 

92 2020.05.15 

„Az alsógödi csónakház és 

sportház ideiglenes villanyóra és 

elosztószekrény áthelyezése” 

tárgyban vállalkozási szerződés 

megkötésének kezdeményezése 

Ideiglenes villanyóra és 

elosztószekrény cca. 2,7 mio Ft 

értékben. 

124 2020.06.05 

Döntés a Göd, Vasvári Pál u. 9. 

szám alatti Alapszolgáltatási 

Központ bővítésének 

engedélyezési és kiviteli 

tervezése fedezetének 

biztosításáról 

Tervezés megrendelése bruttó 3,4 

mio Ft értékben. 

130 2020.06.17 

Döntés a Kastély Óvoda – Béke 

út – szennyvízrendszer 

átépítéséről 

Kastély óvoda szennyvíz 

elvezetésének átalakítása 

nyomottról gravitációsra 
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133 2020.06.17 

Döntés az alsógödi csónakház 

(hrsz: 525) bontásához 

kapcsolódó épületbontási 

munkák fedezetének 

biztosításáról 

Az épület maradékának bontása 

10,1M Ft értékben. 

134 2020.06.17 

Döntés a Göd, Jósika u. 14. szám 

alatti Duna-part 

Nyaralóházakban 

konyhafelújítás kiviteli 

tervezése, valamint az étterem 

koncepciótervezése fedezetének 

biztosításáról 

Koncepciótervezésre bruttó 

5 067 300 Ft. 

 

Felelős: gazdasági-műszaki alpolgármester, jegyző 

Határidő: haladéktalanul 

 

dr. Szinay József: A következő szavazás a 70. számú határozat, amely a Gödi Polgármesteri Hivatal 

álláshelybővítése, 2 fő közterület-felügyelői állás engedélyezése 2020. májustól. Mivel a Polgármesteri 

Hivatalról van szó, és szükségesnek ítéljük, azért került be a napirendi pontok közé annak idején a 

megszavazása, kérem a Képviselő-testületet, hogy ezt a két fő közterület-felügyelői álláshelyet ne 

szüntesse meg. Ez lesz a 3. napirendi pontnak, a 70-es határozatnak a visszavonásáról szóló név szerinti 

szavazás. 

 

Fülöp Zoltán: Szó nincs visszavonásról, a végrehajtás felfüggesztéséről van szó. 

 

Szinay József: Elnézést, akkor a 70. határozat felfüggesztéséről kérem szavazni. 

 

Andrejka Zombor: nem 

Csányi József: igen  

Fülöp Zoltán: igen 

Hives Gábor: igen 

Hlavács Judit: nem 

Lenkei György: igen 

Lőrincz László: igen  

dr. Pintér György: igen  

Szilágyi László: igen  

Markó József: igen  

Vajda Viktória: nem 

Balogh Csaba: nem 

 

A Képviselő-testület 4 „nem”, 8 „igen” elfogadta a 70. határozat felfüggesztését és az alábbi döntést 

hozta: 

 

143/2020. (VI. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a közterület-felügyelői álláshely ügyében hozott határozat végrehajtását felfüggeszti. 

 

Határozat 

száma 
Dátuma Címe Tartalom 

70 2020.04.09 
Gödi Polgármesteri Hivatal – 

álláshely bővítése 

2 fő közterület-felügyelő álláshely 

2020. május 1-től. 
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Felelős: jegyző 

Határidő: haladéktalanul 

 

dr. Szinay József: A 108. határozat, a Göd, Rákóczi út alatti focipálya műfüves pályára való 

fejlesztéséről szóló TAO pályázat. Kérem, amennyiben szükséges, tegyenek hozzá indokolást, hogy 

mindenki értse ennek a határozatnak a mibenlétét. 

 

Fülöp Zoltán: Az eredeti előterjesztésben két határozat volt, a két határozat csak együtt értelmes. Egy 

lett elfogadva, kérjük a másik elfogadását is. 

 

dr. Szinay József: Felkéri a testület tagjait a név szerinti szavazásra. 

Andrejka Zombor: nem 

Csányi József: igen  

Fülöp Zoltán: igen 

Hives Gábor: igen 

Hlavács Judit: nem 

Lenkei György: igen 

Lőrincz László: igen  

dr. Pintér György: igen  

Szilágyi László: igen  

Markó József: igen  

Vajda Viktória: nem 

Balogh Csaba: nem. 

 

 

A Képviselő-testület 4 „nem”, 8 „igen” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 

144/2020. (VI. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Rákóczi út 1. szám alatti ingatlanon található focipályával összefüggésben hozott határozatot az 

eredeti előterjesztés szerint kiegészíti. 

 

Határozat 

száma 
Dátuma Címe Tartalom 

108 2020.05.27 

Göd Város Önkormányzata 

tulajdonosi hozzájárulást ad a 

tulajdonát képező Göd belterület 4846 

hrsz. alatt felvett, természetben 

Rákóczi út 1. szám alatti ingatlanra a 

GSE-nek 

Felsőgödi focipálya műfüves 

pályává fejlesztésére TAO 

pályázathoz szükséges 

hozzájárulás 

 

Göd Város Önkormányzata az „MLSZ Országos Pályaépítési Program műfüves focipálya 

építése” elnevezésű pályázatra támogatási igényt nyújt be 1 db nagyméretű, 105x68 (111x72) m 

műfüves sportpálya építésére, Göd Város Önkormányzata tulajdonát képező Göd belterület 4846 

hrsz. alatt felvett, természetben Rákóczi út 1. szám alatt található ingatlanon és vállalja a 

beruházás 30 %-át kitevő, legfeljebb bruttó 50 millió Ft összegű pályázati önrész megfizetését. 

 

A Polgármester felkéri a Jegyzőt a pályázathoz szükséges dokumentumok biztosítására, valamint 

a szakmai partnerrel kötendő együttműködési megállapodás előkészítésére.  
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Forrás: Göd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének Tartalék előirányzata, 

Sportfejlesztések- önrész sor 

 

Felelős: polgármester  

Hivatali felelős: jegyző  

Határidő: haladéktalanul 

 

dr. Szinay József: A következő a 68-as határozat, a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.-re vonatkozó 

döntések, a 68-as határozat felülvizsgálata, amely az ügyvezető visszahívása, és új ügyvezető 

megbízására vonatkozott. A 121-es határozat a pályázat új ügyvezető személyére, a 136-os határidők 

hosszabbítása. E három határozatot kívánja a Képviselő-testület visszavonni. Ezt egyben óhajtja 

szavazni a Képviselő-testület? 

 

Balogh Csaba: Szavazzuk egybe. Ellenvetés van? Nincs. 

 

dr. Szinay József: Felkéri a testület tagjait a név szerinti szavazásra. 

 

Andrejka Zombor: nem 

Csányi József: igen 

Fülöp Zoltán: igen  

Hives Gábor: igen 

Hlavács Judit: nem 

Lenkei György: igen 

Lőrincz László: igen  

dr. Pintér György: igen  

Szilágyi László: igen  

Markó József: igen  

Vajda Viktória: nem 

Balogh Csaba: nem. 

 

A Képviselő-testület 4 „nem”, 8 „igen” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

145/2020. (VI. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.-val kapcsolatosan hozott határozatokat visszavonja. 

 

Határozat 

száma 
Dátuma Címe Tartalom 

68 2020.04.03 
Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Alapító Okiratának módosítása 

Gödi Nonprofit Szolgáltató 

Kft. ügyvezetőjének 

visszahívása és új ügyvezető 

megbízása 

121 2020.06.03 

Döntés a Gödi Szolgáltató Nonprofit 

Kft. ügyvezetői megbízatására 

vonatkozó pályázati felhívás 

elfogadásáról 

Pályázat új ügyvezető 

személyére. 

136 2020.06.17 

Döntés a Gödi Szolgáltató Nonprofit 

Kft. ügyvezetői megbízatására 

vonatkozó pályázati felhívás elbírálási 

határidejének módosításáról 

Határidő hosszabbítása 

 

Felelős: polgármester  
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Hivatali felelős: jegyző  

Határidő: haladéktalanul 

 

dr. Szinay József: A következő határozat a felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadási szolgáltatások 

teljes körű ellátására kiírt pályázat  

 

Hlavács Judit: Kell még egy határozati javaslat. Most visszavontuk a három határozatot, és a következő 

határozat a Gödi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjére vonatkozik. 

 

dr. Szinay József: Igen, elnéztem a táblázatot. Akkor felolvasom a határozat szövegét, a félreértések 

elkerülése végett:  

A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Koditek Bernadettet 2020, június 30-i napjával a Ptk. 

(2013. évi V. törvény) 3:25 § (2) bekezdése alapján visszahívja, és a 2020. év július 1-i napjával 

kezdődően határozott időre, 5 évre 2025. június 30-ig a Kft. ügyvezetőjének dr. Tóth Ágnest megbízza. 

Az ügyvezető havi megbízási díját havi bruttó 590 eFt-ban állapítja meg. A munkáltatói jogokat a Kft.  

munkavállalói felett 2020. július 1. napjától kezdődően a kinevezett ügyvezető gyakorolja.  

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 250/2019. (XI. 26.) Képviselő-

testületi határozatát úgy módosítja, hogy a Gödi Nonprofit Szolgáltató Kft. Felügyelőbizottságából 

Jámbor Fruzsinát visszahívja, és helyére Lenkei György János kerül. Felhatalmazza a polgármestert az 

1. sz. mellékletnek megfelelő módosító alaptó okirat aláírására és a változás cégírósághoz való 

bejelentésére. Felhatalmazza továbbá az ügyvezetői feladatok ellátására vonatkozó 2. sz. mellékletben 

található megbízási szerződés aláírására. Felelős Balogh Csaba polgármester, határidő: azonnal. 

Itt három döntést hoz a Képviselő-testület: egyszer dr. Tóth Ágnesnek a kinevezése, ismételt kinevezése, 

egy cserét, a felügyelőbizottságból Jámbor Fruzsina helyére Lenkei Györgyöt válassza, továbbá 

felhatalmazásokat. 

 

Balogh Csaba: Ebből a 68-as 121-es és 136-os határozatról szavaztunk az előbb, ez már megvalósult, a 

jegyzőkönyv szerint is. Akkor a következő az Iglu Kft. 

 

dr. Szinay József: Külön határozat legyen, mert nincsenek benne a felhatalmazások a polgármester úr 

részére. Akkor arról, amit felolvastam külön szavazást kérek, ez még mindig a 3. napirendi pont. dr. 

Tóth Ágnes, felügyelőbizottsági tagcsere, és felhatalmazások. 

 

Balogh Csaba megadja a szót a nézők sorából szót kérő úrnak.  

 

Pálfai Péter: Csak egy kérdést szeretnék feltenni: Ugyanarról a hölgyről van szó, aki miatt a 

polgármester úr elnézést kért teljes Göd városától? Ez a kérdésem urak, hölgyek. 

 

Balogh Csaba: Igen. 

 

Andrejka Zombor: Foglaljuk össze: Arról kell szavazni, hogy ügyvezetőnek kinevezzük azt a személyt, 

aki normális pályáztatás nélkül ki lett nevezve a pozícióra, aztán el lett távolítva, alkalmatlanság és 

egyéb okokból, most pályáztatás nélkül, az alkalmasságát nem vizsgálva szavazunk az 5 éves határozott 

idejű szerződéséről. 

 

Szilágyi László: Úgy emlékszem az SZMSZ szerint a testület vita nélkül szavaz. 

 

Balogh Csaba: Jogos a felvetés, mert a pályázat is elő lett terjesztve a mai napra, az még rendes időben, 

azt nem kerülte ki a sürgősségi  

 

dr. Szinay József: Pontos kiegészítést kell tennem. Igen a válaszom egyfelől, másfelől a Képviselő-

testület most a polgármesternek a veszélyhelyzetben hozott döntéseinek a felülvizsgálatáról szavaz 

alapvetően, erről folyik a szavazás, ugyanakkor amit a képviselő úr felvet, minden bizonnyal megállja 

a helyét. 
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Andrejka Zombor: Kötelezettségvállalásról beszélünk, ami nem a veszélyhelyzettel kapcsolatos. 

 

dr. Szinay József: A polgármesternek a veszélyhelyzetben hozott döntéseinek a felülvizsgálatáról 

beszélünk, ez egy ilyen felülvizsgálat. 

 

Balogh Csaba megadja a szót Szilágyi Lászlónak: 

 

Szilágyi László: Jegyzőkönyvbe szeretném venni, hogy jogszabály szerint az SZMSZ alapján vita nélkül 

kellett volna szavazni, ehhez képest mégis vitatkozunk. 

 

Balogh Csaba: Én kérek elnézést, amiért a demokráciát szeretnénk fenntartani. Megadom a szót Markó 

úrnak. 

 

Markó József: Én úgy gondolom, hogy a polgármester meghozott egy döntést, az ügyvezetőt 

felmentette, elbocsátotta. Ezt a döntést most annullálnánk. Akkor ezzel, általam vélten automatikusan 

helyreáll a munkaviszonya ott, hiszen az elbocsátó döntést most megsemmisítjük. nem egy új pályázatot 

írunk ki, hanem az állásába visszahelyezzük. De lehet, hogy nem így van. Akkor ezt fejtsük ki világosan, 

pontosan hogyan kell érteni, mert hiszen a döntést semmisítjük meg. 

 

dr. Szinay József: A döntés: június 29-i hatállyal fog megszűnni. Ez a mai napig hatályos döntés Koditek 

Bernadett kinevezése, illetve dr. Tóth Ágnes eltávolítása. A mai nappal hatályosul ennek a döntésnek a 

felülvizsgálata. A válaszom az, hogy igen, visszaáll automatikusan dr. Tóth Ágnesnek a mandátuma. Az 

más kérdés, az előterjesztés sürgősségi mivolta miatt most arra nem tudok száz százalékosan választ 

adni a Tóth Ágnes munkaviszonyára vonatkozóan, szükséges új munkaügyi aktusokat létrehozni ezzel 

kapcsolatosan. 

 

Balogh Csaba megadja a szót dr. Pintér Györgynek. 

 

dr. Pintér György: Számomra az egy kérdés, hogy mivel az előző kinevezés is öt évre szólt, a 

polgármester úr azt megszüntette, annak jogi, pénzügyi következményei vannak, lehetnek. Tehát ez 

azért nem ugyanaz a helyzet, hogy egy restitúció, egyszerűen visszaállítom a korábbi állapotot. A dolog 

lényege az, ha itt nem szavazzuk meg mondjuk, akkor követelheti-e a korábbi ügyvezető az öt évi 

határozott idejű kinevezésre szóló, ámde ezek után meg nem kapandó bérét.   

 

Balogh Csaba megadja a szót dr. Nagy Atillának. 

 

dr. Nagy Atilla: A határidőt pontosítsuk. Az előterjesztés szerint július 1. a fordulónap. Tehát akkor 

június 30-ig éjfélig tart az előző időszak. 

 

Balogh Csaba megadja a szót Andrejka Zombornak. 

 

Andrejka Zombor: Amikor hivatkoztunk arra, hogy szerződéseknek milyen jogi és anyagi 

következményei vannak, nem értem, miért kell, hogy ilyen sürgős legyen. Mi sürgősen anélkül, hogy 

kaptunk volna valamiféle kimutatást, most mi azonnal sürgősen öt évre köteleződjünk el úgy, hogy 

személyügyi kérdésről van szó, és nem volt megpályáztatva a pozíció akkor sem - meg kell nézni az 

akkori szavazást. Az átláthatóság igenis fontos lenne itt is szerintem. 

 

Balogh Csaba megadja a szót Szilágyi Lászlónak. 

 

Szilágyi László: Volt egy testületi döntés, ahol dr. Tóth Ágnes lett kinevezve, ezt a polgármester úr 

egyedi döntésben, saját hatáskörben veszélyhelyzetre hivatkozva megszüntette, kinevezett új vezetőt, 

most ennek a határozatnak a visszavételéről van szó, hogy dr. Tóth Ágnes visszakerül. Szeretném, ha 

szavaznánk.  
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Balogh Csaba: Köszönöm a javaslatokat. Ezek mind a jegyzőkönyvbe kerültek, úgyhogy folytatjuk a 

név szerinti szavazásokat. A felelősségvállalás akkor továbbra is tiszta a képviselőknek. Kérem a jegyző 

urat, bonyolítsa le a szavazást. 

 

dr. Szinay József: Felkéri a testület tagjait a név szerinti szavazásra.  

 

Andrejka Zombor: nem 

Csányi József: igen  

Fülöp Zoltán: igen 

Hives Gábor: igen 

Hlavács Judit: nem 

Lenkei György: igen 

Lőrincz László: igen  

dr. Pintér György: tartózkodik  

Szilágyi László: igen  

Markó József: igen  

Vajda Viktória: nem 

Balogh Csaba: nem. 

 

 

A Képviselő-testület 4 „nem”, 7 „igen”, 1 „tartózkodás”-sal megszavazta dr. Tóth Ágnes ügyvezetői 

kinevezését, a FEB tagváltozást és a felhatalmazást a polgármesternek.  

 

A Képviselő-testület 4 „nem”, 7 „igen” és 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

146/2020. (VI. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. további működése érdekében a következő határozatot hozza: 

 

A Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81., 

cg.: 13-09-143648) (továbbiakban: Kft.) ügyvezetőjét, Koditek Bernadettet 2020. június 30. 

napjával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (2) bekezdése alapján 

visszahívja, és 2020. július 1. napjával kezdődően határozott időtartamra 5 évre 2025. június 30-

ig Kft. ügyvezetőjének Dr. Tóth Ágnest megbízza. 

A megbízott új ügyvezető havi megbízási díját bruttó 590.000- Ft, azaz Ötszázkilencvenezer 

forintban állapítja meg. 

A munkáltatói jogokat a Kft. munkavállalói felett 2020. július 1. napjától kezdődően nevezett 

ügyvezető gyakorolja. 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 250/2019. (XI. 26.) Képviselő-

testületi határozatát úgy módosítja, hogy a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft., 

Felügyelőbizottságából Jámbor Fruzsinát visszahívja, helyére Lenkei György János kerül.  

 

Felhatalmazza a polgármestert az 1. sz. mellékletnek megfelelően módosított Alapító Okirat 

aláírására és a változásbejegyzési kérelem cégbírósághoz történő előterjesztésére. 

  

Felhatalmazza továbbá az ügyvezetői feladat ellátására vonatkozó 2. sz. mellékletben található 

megbízási szerződés aláírására. 

  

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Mellékletek a 146/2020. (VI. 29.) Ök. határozathoz: 



380 
 

 

1. sz. melléklet – Alapító Okirat 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 

A 2020. június 29-én KELT ALAPÍTÓI HATÁROZATBAN 

FOGLALTAK SZERINT 

 

Göd Város Önkormányzata által nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység 

folytatására létrehozott Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Társaság új 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a cégnyilvánosságról, a 

bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (a továbbiakban: Ctv.) 

rendelkezéseire figyelemmel. 

 

A Társaság egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságként működik. 

 

A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA: 

 

1.1.A társaság alapítója, egyedüli tagja: 

Göd Város Önkormányzata 

Székhely: 2131 Göd, Pesti út 81. 

KSH száma: 1539401975 113 2 113 

Képviseletre jogosult neve: Balogh Csaba polgármester 

 Anyja születési neve: Tóth Márta 

 Lakcím: 2131 Göd, Szt. István utca 20. 

 

1.2. A társaság cégneve: Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

1.3.A társaság rövidített neve: Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

 

1.4.A társaság székhelye:2131 Göd, Pesti út 81. 

A társaság telephelye: 2131 Göd, Jósika utca 14. 

 

1.5.A társaság tevékenysége: 

60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása -főtevékenység 

55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 

58.11 Könyvkiadás 

58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

58.19 Egyéb kiadói tevékenység 

59.11 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 

59.12 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai  

63.12 Világháló-portál szolgáltatás 

63.91 Hírügynökségi tevékenység 

63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

70.21 PR Kommunikáció 

70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

73.11 Reklámügynöki tevékenység 

77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

85.51 Sport, szabadidős képzés 

93.11 Sportlétesítmény működtetése  
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93.19 Egyéb sporttevékenység 

93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

 

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság 

e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha ez e 

tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre 

irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési 

követelményeknek megfelel. 

 

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban 

meghatározott tevékenyégére fordítja. 

 

1.6.A társaság törzstőkéje és rendelkezésre bocsátása: 

 

A Társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint, mely 500.000 Ft nem pénzbeli és 

2.500.000 Ft pénzbeli hozzájárulásból áll. 

Az alapító törzsbetétje: 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint. 

Az alapító kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt 500.000 Ft nem pénzbeli hozzájárulást teljes 

egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta a társaság cégbírósági bejegyzése iránti kérelem 

előterjesztésének napjáig. A 2.500.000 Ft pénzbeli hozzájárulást alapító a jelen egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásával egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátja. 

 

1.7.A társaság időtartama: 

 

A Társaság határozatlan időre jött létre. 

Az első üzleti éve a társaság társasági szerződésének ellenjegyzésétől az év végéig tart. A további 

üzleti évek a mindenkori naptári évvel azonosak. 

A Társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától a társaság cégbejegyzéséig 

előtársaságként működik. 

 

2. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 

 

2.1.Egyszemélyes társaság 

 

2.1.1. A Társaság egyszemélyes társaság, melyben a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az 

egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy 

az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

 

Az Alapító kizárólagos döntési jogkörébe tartozik: 

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, - ideértve az adózott eredmény-

felhasználására vonatkozó döntést is, - melynek elfogadására a felügyeli bizottság írásbeli 

jelentésének beszerzését követően kerülhet sor,  

b) üzletrész felosztásához való hozzájárulás az üzletrész bevonásának elrendelése,  

c) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása, 

d) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, 

ügyvezetőjével, vagy közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1.pont) köt, 

e) az ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése,  

f) a Társaság jogutód nélküli megszüntetésének, átalakulásának elhatározása, 

g) Alapító Okirat módosítása, 

h) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása, 

i) mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító Okirat az Alapító kizárólagos 

hatáskörébe utal. 
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Az alapító önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja az ügyvezető kinevezési és felmentési 

jogát.  

Az Alapító önkormányzatot a Képviselő-testület képviseli azzal, hogy az általa meghozott 

döntéseket a mindenkori Polgármester írja alá.  

 

2.2.Az ügyvezető 

 

2.2.1. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseletét az Alapító által választott 

ügyvezető látja el. Alapító úgy rendelkezik, hogy a Társaságnak 1 (egy) ügyvezetője van. 

Az ügyvezető önállóan jár el. 

 

2.2.2. Az ügyvezető az Alapító Okirat, illetve az Alapító hozzájárulása nélkül: 

a) nem szerezhet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet is 

folytató más gazdálkodó szervezetben,  

b) nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos tevékenységet is végző más 

gazdálkodó szervezetben, 

c) az ügyvezető, illetve közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a 

gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, 

d) az ügyvezető, illetve közeli hozzátartozója ugyanannál a Társaságnál a felügyelő 

bizottság tagjává nem választható meg. 

A 2.2.2. a)-d) pontokba foglalt szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kár 

megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni. 

 

2.2.3. A Társaság ügyvezetője: 

 

Neve: Dr. Tóth Ágnes 

Születési neve: Kis Ágnes 

Lakcím: 2131 Göd, Tamási Áron utca 5. 

Anyja neve: Szabó Etelka 

Születési hely, idő: Budapest, 1975.03.09. 

 

Az ügyvezető megbízatása határozott időre, 2020. év július hónap 01. napjától kezdődően 2025. év 

július hónap 01. napjáig terjedő időszakra szól. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését 

megbízási jogviszonyban látja el. 

A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogok gyakorlására Dr. Tóth Ágnes 

ügyvezető jogosult. Az ügyvezető irányítja a Társaság munkaszervezetét. Az ügyvezető – az 

Alapító tájékoztatása mellett – képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a 

Társaság dolgozóira átruházhatja. Ügyvezető kijelenti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 3:22. §-ában meghatározottak szerint kizáró ok, valamint a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:115.§-ában meghatározottak szerinti 

összeférhetetlenségi ok vele szemben nem áll fenn, így a megbízatást a mindenkor hatályos 

jogszabályok előírásainak megfelelően elfogadja. 

2.2.4. Az ügyvezető kötelezettségei: 

a) Ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok 

és a taggyűlés határozatai által megszabott keretek között. 

b) Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve a 

hatóságok előtt, a Társaság képviseletével jogi képviselőt megbízhat. Az ügyvezető 

képviseleti jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira 

átruházhatja. 

c) Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. 

d) Gondoskodik a Társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről és a 

taggyűlés elé terjesztéséről. 
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e) Az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi az Alapító 

részére a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést. 

f) Gondoskodik a gazdasági társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a 

cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek változásának, 

valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentéséről. 

 

2.2.5. Az ügyvezető az Alapító határozatairól – amelyeket a határozatok könyvébe is bevezetett 

köteles tájékoztatni a Felügyelő Bizottságot. Köteles továbbá az Alapító határozatairól az 

abban érintetteket közvetlenül is tájékoztatni. 

 

Az ügyvezető az Alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A 

döntéseket azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A 

nyilvántartásból a döntésre jogosult szerv döntése tartalmának, időpontjának és hatályának, 

illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányának (ha lehetséges, személyének) 

megállapíthatónak kell lennie, világosan ki kell derülnie.  

 

Az Alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az Alapító más személyeket is érintő döntést hoz – 

az érintettek számától függően -, a döntést az ügyvezető haladéktalanul, de legkésőbb a döntés 

meghozatalát követő 8 napon belül írásban közli az érintettekkel, vagy gondoskodik annak Göd 

Város Önkormányzat hivatalos helyiségében elhelyezett nyilvános hirdetőtáblára történő 

kifüggesztéséről. 

 

2.3.A Felügyelő Bizottság 

2.3.1. A Társaság Felügyelő Bizottságot hoz létre. 

2.3.2. A Társaságnál háromtagú Felügyelő Bizottság működik. 

 

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

 

 Lőrincz László  

 (an: Lakatos Erika,szül.hely és idő: Budapest, 1980. 11.03.) 

 Lakhely: 2131 Göd, Kerek erdő utca 28/B 

 

A megbízatás 2019. év december hónap 01. napjától kezdődően 2024. év december hónap 01. 

napjáig, határozott időtartamra szól. 

 

 Lenkei György János 

 (an: Zsoldos Mária, szül.hely és idő: Budapest, 1947.02.01.) 

 Lakhely: 2131 Göd, Öregkastély u. 2 

A megbízatás 2020. év július hónap 01. napjától kezdődően 2024. év december hónap 01. napjáig, 

határozott időtartamra szól. 

 

 Híves Gábor Ferenc 

 (an: Balga Katalin, szül.hely és idő: Salgótarján, 1978. 09.06.) 

 Lakhely: 3100 Salgótarján, Medves krt. 80. 

A megbízatás 2019. év december hónap 01. napjától kezdődően 2024. év december hónap 01. 

napjáig, határozott időtartamra szól. 

2.3.3. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 

15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, 

írásban tájékoztatni köteles. 

 

2.3.4. A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét 

maga állapítja meg. 

 

2.3.5. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatáskörébe különösen: 
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- Összehívja a taggyűlés ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges 

üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztés, amely az Alapító 

kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. 

- Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban 

számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az 

Alapító részére. 

- Kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát. 

- Kijelöli a Társaságot képviselő személyt, ha a bírósági felülvizsgálatot a Társaság 

vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan vezető 

tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné.  

- Ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. 

- Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket. 

- Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a 

gazdasági társaság munkavállalóitól.  

- Megvizsgálhatja, illetve betekinthet a Társaság könyveibe és irataiba. 

- Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott 

létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetése a 

Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles 

tájékoztatni az Alapítót. 

 

2.3.6. A Felügyelő Bizottság működése 

 

2.3.6.1.A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt 

(szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ. 

 

2.3.6.2.A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden tagja jelen van. Határozatát egyszerű 

szótöbbséggel hozza. 

 

2.3.6.3.A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A 

Felügyelő Bizottság tagját e minőségben az Alapító nem utasíthatja. 

 

 

2.3.6.4.A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és 

a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, 

 

2.3.6.5.aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő 

Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a 

kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 

 

2.3.6.6.A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító 

hagy jóvá. 

3. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE 

 

3.1.A Társaságot az ügyvezető önállóan képviseli. 

 

3.2.A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy   

előnyomtatott cégneve (rövidített cégneve) fölé az ügyvezető a nevét önállóan írja, az ügyvéd 

által ellenjegyzett aláírás minta szerint. 

 

3.3.Az ügyvezető az ügyintézés és képviselet körében önállóan jár el. 

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (a továbbiakban: Ctv.) rendelkezései az irányadóak. 
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4. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 

 

4.1.Jogutód nélküli megszűnés: 

       A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a Ptk. 3:137. §-ban foglaltak az irányadóak. 

4.2.Jogutódlással történő megszűnés: 

A Társaság más társaságiformába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, kizárólag 

nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat 

szét. 

Göd, 2020. június 29. 

 

    ....................................................................................... 

     Göd Város Önkormányzata 

    képviseli: Balogh Csaba Polgármester 

 

 

Ellenjegyzési záradék: 

Alulírott……………………….ügyvéd 

…………………………………………………………………………………………………….) a 

fenti Alapító Okiratot módosításaival egységes szerkezetbe szerkesztettem, igazolom, hogy az 

Alapító Okirat módosítása a Társaság alapítójának ……/2020. (06.29.) számú alapítói 

határozataival megegyezik, és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az Alapító 

képviseletében eljáró jogosult személy előttem, saját kezűleg írta alá. Az egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratot ellenjegyzem.  

 

Göd, 2020. -… 

 …………………………..ügyvéd 

 

2. sz. melléklet 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

ÜGYVEZETŐI TISZTSÉG ELLÁTÁSÁRA 

 

amely létrejött egyrészről 

Cégnév:  Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft 

Székhely:  2131 Göd, Pesti út 81. 

Cégjegyzékszám:  Cg. 13-09-143648 

Adószám:  2311045-2-13 

az alapító Képviseletében:   Balogh Csaba polgármester 

mint megbízó, 

másrészről  

Dr. Tóth Ágnes születési név: Kis Ágnes (születési hely/idő: Budapest/1975.03.09., an.: Szabó 

Etelka, szig. sz.: 280323 SA, szem. az.: 2 750309 2837, adószám: 8395130503, lh: 2131 Göd, Tamási 

Áron u. 5.) mint megbízott ügyvezető 

 között alulírott napon és helyen, a következő feltételek mellett: 

I. 

A szerződő felek rögzítik, hogy a megbízó társasági szerződése/alapító okirata értelmében a 

társaság ügyvezetését egy ügyvezető önállóan látja el. A …/2020. (06.29.) számú alapítói 

határozatban a megbízó úgy határozott, hogy 2020. július 1.napjától 2025. június 30. napjáig 

terjedő időszakra a megbízottat választják ügyvezetőnek, aki ezen tisztségéből eredő feladatait 

bérszámfejtett megbízási jogviszony keretében látja el. 

 

A felek rögzítik, hogy a megbízott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatában az 

ügyvezetői megbízatást elfogadta, melyben kijelentette, hogy összeférhetetlenségi ok vele szemben 

nem áll fenn, továbbá nyilatkozatot tett arra vonatkozóan is, hogy nem áll eltiltás hatálya alatt. 
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II. 

A megbízó ezennel megbízza a megbízottat a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft társaság ügyvezetői 

feladatainak ellátásával, aki azt elfogadja. 

Az ügyvezetői megbízás keretében a megbízott főbb feladatai az alábbiak: 

 

a) Ellátja a megbízó ügyeinek intézését, a megbízó képviseletét, köteles gondoskodni továbbá a 

társaság operatív vezetéséről. 

b) Képviseli a megbízót harmadik személyekkel szemben, továbbá a bíróságok és más hatóságok 

előtt. A képviseletre az adott ügyben jártas jogásznak vagy ügyvédnek megbízást adhat. 

c) Önállóan jogosult a cégjegyzésre a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően. 

d) Irányítja a társaság gazdálkodását, gondoskodik továbbá a megbízó birtokában és kezelésében 

lévő vagyon megőrzéséről és rendeltetésszerű használatáról. 

e) Gondoskodik a felügyeleti szervek által elrendelt intézkedések megtételéről. 

f) Határidőben gondoskodik a számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítéséről, valamint 

évente legalább egyszer a taggyűlés előtt beszámol az adott üzleti évről. 

g) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a kft. munkavállalói felett, e jogkör felöleli új 

munkaszerződés kötését illetve meglévő munkaszerződés felmondását is. E feladatának elvégése 

során is megbízást adhat e jogterületen jártas jogásznak vagy ügyvédnek. 

h) Határidőben bejelenteni a hatóságok részére a jogszabályokban előírt adatokat, azok 

változását, továbbá köteles határidőben eleget tenni az előírt bevallási és fizetési 

kötelezettségeknek mind az állam, mind harmadik személyek irányában. 

i) Ellátja a kft. könyveinek és nyilvántartásainak szabályszerű vitelét. 

j) A megbízó kérésére köteles a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe 

és irataiba való betekintést lehetővé tenni. 

k) Ellátja továbbá a vezető tisztségviselők számára a vonatkozó jogszabályokban és az alapító 

okiratban meghatározott további feladatokat. 

III. 

A megbízott kijelenti, hogy vele szemben törvényben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. 

A megbízott kijelenti továbbá, hogy nem vezető tisztségviselője más gazdasági társaságnak. 

Amennyiben a megbízottat más gazdasági társaságvezető tisztségviselőjévé választják, illetve 

nevezik ki, a megbízott erről az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül írásban 

tájékoztatja megbízót. Amennyiben a megbízott jelen pontban meghatározott értesítési 

kötelezettségének nem tesz eleget, a Ptk. általános szabályai szerint felel az értesítés 

elmulasztásából eredő károkért. 

IV. 

A megbízottat az ügyvezetői feladatok ellátásért havi 590.000,-forint összegű megbízási díj illeti 

meg, és ezen felül igényt tarthat a tisztsége ellátása során felmerülő költségei megtérítésére. 

Előzőeken felül megbízottat egyéb juttatás, pótlék nem illeti meg, beleértve a szabadságot vagy 

annak megváltását is. 

Megbízott a munkavégzés helyét, idejét maga határozza meg. 

A megbízó a megbízási díjat minden tárgyhót követő hónap ötödik napjáig köteles átutalni a 

megbízott OTP Bank NyRt által 11773425-00171032 számon vezetett bankszámlájára. 

V. 

A megbízott vezető tisztségviselőnek minősül. A megbízott a megbízó ügyvezetését az ilyen 

tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles ellátni. A megbízott a 

jogszabályok, a megbízó társasági szerződése és a megbízó legfőbb szerve által hozott határozatok, 

illetve ügyvezetési kötelezettségei vétkes megszegésével a megbízónak okozott károkért a polgári 

jog szabályai szerint felel a megbízóval szemben. 

 

VI. 

A megbízott köteles a megbízóval kapcsolatos üzleti titkot megőrizni. Ennek alapján titoktartási 

kötelezettség terheli a megbízottat minden olyan, a megbízóval, annak tevékenységével, illetve 

üzleti partnereivel kapcsolatos információ tekintetében, amely a megbízás ellátásával 

kapcsolatban jutott megbízott tudomására. 

VII. 
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Jelen megbízási szerződést a felek határozott időre 2020. július 1. napjától 2025. június 30. napjáig 

terjedő időre kötik, amely időtartam elteltével a vezető tisztségviselői megbízatás és a szerződés 

megszűnik. 

VIII. 

Jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, valamint a megbízó társasági szerződésének rendelkezései az irányadóak. 

Jelen szerződést a felek közösen elolvasták, annak tartalmát megértették, és mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. 

 

 

Göd, 2020. július 1. 

 

 

 

Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft alapító 

megbízó 

képv.: Balogh Csaba polgármester 

 

 

Dr. Tóth Ágnes 

megbízott 

 

Balogh Csaba: Technikailag megkérdezem, hogy ha felmerül bennem a gyanúja a törvényesség 

megszegésének, jogellenes döntésnek, akkor továbbra is lehetőségem van írásban benyújtani a kérést az 

újratárgyalásra. 

 

dr. Szinay József: igen. 

 

Balogh Csaba: Akkor mielőtt véglegesnek tekintenénk ezeket a döntéseket, akkor gyakorlatilag még 

nem kell végrehajtani őket. 

 

dr. Szinay József: Nem kell. 

 

dr. Szinay József: A következő a 103. határozat az Iglu Ltp-vel kapcsolatos. Kérem az előterjesztőt fejtse 

ki a három határozatot. 

 

Fülöp Zoltán: Nem tudok sokat hozzátenni a határozati javaslathoz. Amennyiben a Képviselő-testület 

elfogadja a határozatot, kifejezi, hogy a döntéshozatallal a veszélyhelyzetre való hivatkozással 

egyszemélyi módon megtörtént határozathozatallal nem ért egyet, az adott határozatokat visszavonja, 

és a határozatok alapján kötött szerződések lezárását kezdeményezi. Annyit jegyeznék meg, hogy itt a 

határozatnak és a szerződésnek közvetlen egymásra hatása nincs. A szerződés létrejött, azt annak rendje 

szerint kell elszámolni, rendezni, nem véletlenül a felbontási iratok vannak benne. 

 

dr. Szinay József: Benne van, hogy a Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a megkötött szerződés 

felbontásának iratait 5 napon belül készítse elő. Ennek értelmezése, ha a polgármester úr vissza akarja 

hozni a Képviselő-testület elé, akkor nyilvánvalóan ez a határidő csúszni fog. 

 

Fülöp Zoltán: Értelemszerűen kell előkészíteni az iratokat, hogy utána megfelelően lehessen róla 

dönteni. Nem jelenti azt, hogy a mai vagy a holnapi napon szűnik meg, ezt elő kell készíteni, 

nyilvánvalóan a folyamatban lévő eljárásokat ki kell futtatni. 

 

dr. Szinay József: Világos számomra, de ettől függetlenül van egy kérdésem ehhez: „a határozatokban 

kötött szerződések terhére további lehíváshoz a Képviselő-testület nem járul hozzá.„ Ez mit is jelent?  

 

Fülöp Zoltán: Azt, hogy új feladatot nem lehet adni. 

 

dr. Szinay József: Tehát újabb megbízás nem adható, de a folyamatban lévő megbízások a továbbiakban 

lebonyolíthatóak. 
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Lőrincz László kiment a teremből. 

 

dr. Szinay József: Azt írom a név szerinti szavazáshoz, hogy az Iglu Kft.-vel kapcsolatos 76-os, 84-es, 

103-as határozatnak a felülvizsgálata, illetve az eltörlése. 

 

Balog Csaba: A közönség soraiból Kecskés Krisztina szeretne hozzászólni. 

 

Kecskés Krisztina: Azt gondolom, mindegy mikor kérek szót, mert a mai nap alapján az összes szavazás 

eredményét előre meg tudjuk mondani. Én október 13-án a változásra szavaztam, kérem, az összefogás 

szóról gondolkozzanak el. Erre szavaztunk gödiek, egy okból, mert az előző városvezetést leváltani 

szerettük volna nagyon sokan. Ezért tudott az Összefogás nyerni. Ma itt valami más történt, azok a 

képviselők, akik itt négyen érintve vannak ebben a nagyon erőteljes változásban, azt gondolom, hogy 

cserbenhagyták a választóikat. Ez különösen felháborító, mert Balogh Csaba égisze alatt, az ő neve 

alapján kerültek szinte teljesen ismeretlenül megválasztásra és a Képviselő-testületbe. Úgy gondolom, 

ami itt történik minősíthetetlen, Kérem, hogy ez a négy képviselő álljon ki a választóik felé és mondja 

el, hogy sikerült erre a döntésre jutni. Adják azt a nevet frakciójuknak, hogy Göd visszafejlődéséért 

alapítvány. Nagyon sajnálom, hogy Göd nemhogy előre lépett volna, visszafelé lép, és nem a 

polgármesteren és az ő frakcióján múlik. Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 

Lőrincz László visszajött. 

 

Balogh Csaba megadja a szót Lucsik Jánosnak. 

 

Lucsik János: Azt szeretném kérni, hogy kerüljön egzakt módon meghatározásra, mit jelent az, hogy új 

feladatot nem kaphatunk. Azért kérem, mert jelenleg 4 közbeszerzési eljárás előkészítését kaptuk meg 

feladatul, és a szerződésünk alapján kb. 52 beszerzési eljárás előkészítése kezdődött el.  

 

Balogh Csaba: Kérdezem az előterjesztő Fülöp Zoltánt, meg tudja-e határozni, mit jelent számára az új 

feladat.  

 

Fülöp Zoltán: Némi szomorúság van bennem, hogy egy akkreditált közbeszerzési tanácsadó nem tudja, 

mi az, hogy új feladat. Az, hogy új feladatba nem kezdünk, az azt jelenti, hogy új feladatba nem kezdünk. 

A továbbiakban fel kell leltározni, milyen feladatok vannak, ezeket hogyan lehet lezárni. 

 

Balogh Csaba megadja a szót Hlavács Juditnak. 

 

Hlavács Judit: A jelenlegi határozati javaslatban az van, hogy további lehíváshoz a Képviselő-testület 

nem járul hozzá, az nem azt jelenti, hogy új feladatok megkezdéséhez. Én kérem ezt a módosítást, hogy 

Fülöp úr fogadja be, mert ez valóban nem azt jelenti, hogy új feladat elkezdése. Tehát a határozatok 

alapján kötött szerződés terhére új feladat megkezdéséhez a Képviselő-testület nem járul hozzá. 

 

Fülöp Zoltán befogadja a javavaslatot. 

 

Balogh Csaba megadja a szót Lucsik Jánosnak. 

 

Lucsik János: Jól értem-e hogy a már elkezdett folyamatban lévő eljárásokat a már elindított, előkészített 

közbeszerzési eljárásokat és annak a 52 db beszerzési eljárásnak, amelynek az előkészítését megkezdtük, 

akkor az nem számít új feladatnak, ezt még elvégezheti a cégem, és ha ezen felül kapunk új feladatot, 

az számít új feladatnak. 

 

Balogh Csaba megadja a szót Fülöp Zoltánnak. 

 

Fülöp Zoltán: Megpróbáltam elmondani, hogy új feladat. Az új feladat nem az, amivel eddig 

foglalkoztunk. Új feladatot kéretik nem indítani, erről szól a Képviselő-testületi határozat. Felkértük a 
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hivatalt, nézzen utána, mi az, ami folyamatban van, az hogyan zárható le, és mindaz, ami ezzel együtt 

jár. Szó nincsen arról, hogy itt rendezetlenül kellene eljárni. Arról van szó, hogy történt egy olyan 

polgármesteri egyszemélyi döntés, amivel a Képviselő-testület nem ért egyet, és ezért Göd város 

érdekében ennek a helyzetnek jogszerű, rendezett lezárása szükséges. Erről szól a határozat. 

 

Lucsik János: Akkor jól értettem köszönöm. 

 

Balogh Csaba megadja a szót Markó Józsefnek. 

 

Markó József: Új feladat az, ami még nem lett rögzítve. A feladat akkor keletkezik, amikor valamilyen 

módon írásba foglalja a hivatal, a polgármester vagy a jegyző. Az említett 52 ügyről van-e rögzített 

anyag, szerződés? Az nem elég, ha csak gondolkodtak róla. Amit elkezdtek hivatalosan, azt 

természetesen meg kell csinálni. 

 

Balogh Csaba: Az előterjesztő biztosan tudja, milyen feladatok vannak, és ezek milyen kötelezettséggel 

járnak, ha ezeket fel akarja bontani, meg akarja szüntetni. Ezek azok a dolgok, amik miatt én is ezt 

szajkózom egész este, hogy nem kellene még este fél tízkor is itt ülnünk, ha lettek volna olyan kedvesek 

és időben megküldik ezeket az előterjesztéseket, akkor előre megkaphattuk volna azokat a válaszokat. 

Ha úgyis előre meghatározott döntésekkel jöttek ide, pontosan tudják, hogy Önök nyolcan együtt 

szeretnének szavazni, és az lesz, amit önök akarnak. Miért nem tudták előterjeszteni annyival hamarabb? 

Az egyetlen, amit elérnek azzal, hogy nem adnak elég időt, csak az, hogy még aggályosabbak ezek az 

előterjesztések, és önöknek kell újra és újra megtárgyalni. 

 

Balogh Csaba megadja a szót dr. Pintér Györgynek. 

 

dr. Pintér György: Az előterjesztés az előkészítésről szól. Ez azt jelenti, hogy a következő ülésen 

bármilyen anyag készül, az vissza fog kerülni a Képviselő-testület elé, ott lehet majd az egyéb 

kérdéseket tisztázni. Ez nem lefutott dolog, itt a különböző anyagoknak a státusza alapján lehet 

különböző előterjesztéseket készíteni.  

 

dr. Szinay József: Nem egészen erről van szó, itt a Képviselő-testület visszavonja a 76-os, a 84-es és a 

103-as határozatokat. Ez ténykérdés. Visszavonni azt tudja, amelyeket a polgármester a 

katasztrófavédelmi törvény alapján a testület nevében a veszélyhelyzetben hozott. Ezek ilyen döntések, 

itt bekövetkezett a visszavonás ténye. Az előkészítése a szerződésbontásoknak még nyilván folyamatban 

vannak, de magát a döntést a Képviselő-testület meghozza. 

 

Fülöp Zoltán: Majd szünetben elmondom. 

 

Balogh Csaba: Kedves a Fülöp úrtól, hogy majd elmondja, hogy milyen felelős döntésekbe rángatja bele 

a képviselőket. Az, hogy visszavonja a közbeszerzési határozatot, amikor felelős közbeszerzési 

eljárások zajlanak, gyakorlatilag egyből működésképtelenné teszi a képviselő-testületet. Várhatunk arra, 

hogy az Országgyűlés feloszlassa a Képviselő-testületet, és teljesen igaza lenne, mert nem lehet így 

önökkel dolgozni. 

 

dr. Szinay József felkéri a testületet a név szerinti szavazásra. 

 

Andrejka Zombor: nem 

Csányi József: igen  

Hives Gábor: igen 

Fülöp Zoltán: igen 

Hlavács Judit: nem 

Lenkei György: igen 

Lőrincz László: igen  

dr. Pintér György: tartózkodom 

Szilágyi László: igen  
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Markó József: igen  

Vajda Viktória: nem 

Balogh Csaba: nem. 

 

A Képviselő-testület 1 „tartózkodás”, 4 „nem” és 7 „igen” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozta:  

 

147/2020. (VI. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a "Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó szolgáltatások teljes körű ellátására" kiírt 

pályázattal kapcsolatosan hozott, illetve a közbeszerzési szabályzatot érintő határozatokat 

visszavonja. 

 

Határozat 

száma 
Dátuma Címe Tartalom 

76 2020.04.17 

Felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadói szolgáltatások 

teljes körű ellátására - ajánlatok 

bírálata 

A "Felelős akkreditált közbeszerzési 

tanácsadó szolgáltatások teljes körű 

ellátására" kiírt pályázaton az IGLU 

LTP ajánlatát elfogadja, a 

szerződéskötést kezdeményezi 

84 2020.05.05 

A felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadói szolgáltatások 

teljes körű ellátására vonatkozó 

megbízási szerződés elfogadására 

Szerződéskötés az IGLU-val 

103 43973 

Göd Város Önkormányzata 

Közbeszerzési Szabályzatának 

elfogadása 

Új közbeszerzési szabályzat 

 

A határozatok alapján kötött szerződés terhére új feladat megkezdéséhez a Képviselő-testület nem 

járul hozzá. 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Szinay József címzetes főjegyzőt, hogy 

a megkötött szerződés felbontásának iratait 5 napon belül készítse elő. 

 

Felelős: polgármester  

Hivatali felelős: jegyző  

Határidő: haladéktalanul 

 

dr. Szinay József: A következő határozat a Döntés „Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó 

szolgáltatások teljes körű ellátására” kiírt pályázat. Rácz Zsolt ügyvédi iroda 

 

dr. Szinay József felolvassa a határozat szövegét:  

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Felelős akkreditált közbeszerzési 

tanácsadó szolgáltatások teljes körű ellátására” tárgyában kiírt pályázat felhívására a pályázatok közül 

Göd városa számára a legmegfelelőbbnek a Rácz Zsolt Ügyvédi Iroda (1037 Budapest, Bojtár u. 64-66. 

BÜK: 4178, KASZ 36067576, Lajstromszám: Ü-14132. adószám: 18618475-2-41) által benyújtott I. 

kategória: 25 eFt6óra, II. kategória: 1 % + Áfa, de minimum 600 eFt+ Áfa, maximum 3.millió Ft+Áfa 

összegű ajánlatát elfogadja, a megbízási szerződést megköti az ajánlattevővel. 

 

Itt merült fel a kérdés, hogy erre lehetősége-van-e a Képviselő-testületnek egyenesben, vagy pedig ki 

kell írni egy pályázatot, mivel itt egy lezárt pályázatról van szó. Ezt most én nem tudom megmondani, 

hogy erre a lehetőség megvan-e. Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy megszavazza, akkor a 
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kormányhivatal úgy dönthet, hogy helybenhagyja, vagy pedig kötelezi az Önkormányzatot új pályázat 

kiírására. 

 

Balogh Csaba: Jól emlékszem, hogy itt javasolt Rácz Zsolt Ügyvédi Iroda részt vett az előző 

közbeszerzési tanácsadói pályázaton, és ha jól emlékszem, valahol a végén, az utolsók között szerepelt 

ár és törvényességi felülvizsgálatok szempontjából is. 

 

dr. Szinay József: Igen, éppen azért lehetséges az, hogy a Képviselő-testület meg tudja bízni, mivel 

szerepelt a korábbi pályázók között, de én úgy gondolom, hogy inkább új pályázatot kell kiírnunk. 

 

Balogh Csaba: Ennek ellenére a Képviselő-testület kívánja-e megszavazni?  

 

dr. Szinay József: Felkéri a testület tagjait a név szerinti szavazásra.  

 

Andrejka Zombor: nem 

Csányi József: igen  

Hives Gábor: igen 

Fülöp Zoltán: igen 

Hlavács Judit: nem 

Lenkei György: igen 

Lőrincz László: igen  

dr. Pintér György: igen 

Szilágyi László: igen  

Markó József: igen  

Vajda Viktória: nem 

Balogh Csaba: nem. 

 

 

A Képviselő-testület 4 „nem”, 8 „igen” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

148/2020. (VI. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a „Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatások teljes körű 

ellátására” tárgyában kiírt pályázat felhívására a pályázatok közül Göd Városa számára a 

legmegfelelőbbnek a Rácz Zsolt Ügyvédi Iroda (1037 Budapest, Bojtár u. 64-66,  BÜK: 4178, 

KASZ: 36067576, Lajstromszám: Ü-14132. adószám: 18618475-2-41 ált) által benyújtott I. 

kategória 25.000.- Ft + ÁFA/óra, II. kategória: 1 % + ÁFA, de minimum 600.000,- Ft + ÁFA, 

maximum 3.000.000,- Ft + ÁFA összegű ajánlatát elfogadja, a megbízási szerződést megköti az 

ajánlattevővel. 

 

Forrás: az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének dologi kiadások előirányzata 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

dr. Szinay József: az utolsó csomag következik a 94/2018. (VI. 6.) és a 167/2018. (X. 25.) határozatainak 

hatályba emeléséről szóló döntés.    

 

Balogh Csaba: Annyit csak hadd jegyezzek meg, hogy a Samsung már nem Gödnek fog adózni. 

Ismereteim szerint kellene ehhez az előterjesztéshez egy hozzájárulás a Samsungtól, hogy ők megadják-

e azt az információt, amihez kötve volt ez a határozat, hogy mekkora adóalapot érnek el, és csak akkor 

tudjuk lejjebb vinni azt az iparűzési adót. 
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dr. Szinay József: A Gödi Polgármesteri Hivatalnak és az Önkormányzatnak nem lesznek a Samsunggal 

kapcsolatos adóalapi információi, mert már Pest megye fogja ezeket az információkat megkapni, de 

ettől még vélhetőleg a döntés meghozható. 

 

Fülöp Zoltán: Vita nélkül kell szavazni, kérem jegyzőkönyvbe venni ezt a megjegyzést. 

 

Balogh Csaba: Technikai kérdésem, ha egy határozat visszavonásra került, akkor a visszavonás 

visszavonható? Nem egy új határozatnak kellene születnie? 

 

dr. Szinay József: Visszavonható, éppen a veszélyhelyzeti döntéseknek a felülvizsgálata miatt.  

 

Andrejka Zombor: nem 

Csányi József: igen  

Fülöp Zoltán: igen 

Hives Gábor: igen 

Hlavács Judit: tartózkodik 

Lenkei György: igen 

Lőrincz László: igen  

dr. Pintér György: igen  

Szilágyi László: igen  

Markó József: igen  

Vajda Viktória: nem 

Balogh Csaba: nem. 

 

A Képviselő-testület 1 „tartózkodás”, 3 „nem” és 8 „igen” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

149/2020. (VI. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a helyi iparűzési adó tárgyában hozott következő határozatot visszavonja: 

 

Határozat 

száma 
Dátuma Címe Tartalom 

101 2020.05.19. 

Visszavonja Göd Város 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 94/2018. (VI. 6.) és 

167/2018. (X. 25.) Ök. 

határozatait 

A hivatkozott ÖK határozatok a 

SAMSUNG SDI adóalapjához kötött 

helyi iparűzési adó csökkentési 

ígéretet tartalmazzák 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyben megerősíti, hogy a nevezett 94/2018. 

(VI. 6.) és 167/2018. (X. 25.) Ök. határozataiban foglalt adócsökkentési szándékot fenntartja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Technikai szünet következik. 

 

(Jegyzőkönyvvezető-váltás: Muhi Adrienn) 

 

4. Balogh Csaba polgármester saját hatáskörében meghozott szerződéseinek felülvizsgálata 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 
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Balogh Csaba: Rövid szünet után, ismét határozatképesek vagyunk. Így negyed 11 után elérkeztünk a 

4. napirendi ponthoz. Előerjesztő: Lőrincz László. 

 

Lőrincz László: Rövid bevezetőben is le van írva, nem szeretném megismételni így az esti órákra való 

tekintettel. Illetve annyi módosító javaslatom lenne, hogy folyamatosan a szerződések állásáról, illetve 

az újabb szerződések megkötéséről semmiféle információnk se a frakciónak, se nekem nem volt, így az 

elmúlt időszakban tudomásomra jutott, hogy Karsai Dániel ügyvédi irodának már kifutott a szerződése, 

de ugye a polgármester úr nem számolt be, hogy milyen szerződéseket kötött ezen időszakban így ugye 

ezt se tudtam, hogy ez kifutott, de a többi szerződésnek a felülvizsgálatát, illetve a határozatban való 

felmondását indítványozom ebben a napirendi pontban.  

 

Balogh Csaba: Szeretném jegyzőkönyvbe venni, hogy felül kell vizsgálni törvényességi szempontból, 

nemcsak a sürgősségi indoklás, de az általános indoklás is hiányzik. Nem látjuk az előterjesztésből, hogy 

mekkora összegeket képviselő szerződésekről van szó. Nem fedte fel az előterjesztő, milyen feladatokat 

látnak el a szerződés szerinti önkormányzatnak. Nincsen kifejtve, hogy milyen jogi kockázattal jár a 

szerződéseknek a felbontása. Nem szerepel, hogy fogja pótolni azt a munkát, amit eddig a szerződött 

felek végeztek. Bokor Ádám például most is itt van közvetíteni a testületi ülést. Ha azonnal felmondjuk 

a szerződést, ahogy ez le van írva, akkor nem tudnánk élőben közvetíteni, ha például újratárgyalást kell 

ugye összehívnom. Csak nem célja egy képviselőnek sem, hogy a lakosok elől elzárkózzunk, 

titkolózzunk, úgy bonyolítsuk le a képviselő testületi üléseket? A többi négy ügyvédi irodával való 

szerződés felbontásánál sem szerepel semmilyen indoklás, ilyenkor okkal feltételezné bármelyik lakos, 

hogy politikai szándék áll a háttérben, amire ráerősít, ha valaki tudja, hogy ezek az ügyvédek milyen 

ügyeket védtek az Önkormányzat képviseletében: alkotmánybírósági panasz Göd területeinek 

elcsatolása tárgyában, katasztrófavédelmi eljárás hibáinak jogorvoslása, ismeretlen tettes ellen indított 

feljelentés hanyag gazdálkodás gyanújával az előző ciklusban szerződött pályázat kapcsán és 

sajtóhelyreigazítási per indítása a Magyar Nemzet ellen. Csak nem az zavarja az előterjesztő Lőrincz 

Lászlót, a DK által delegált képviselőt, hogy ügyvédek számonkérik a törvényességet a Kormány 

különböző szervein és emberein a gödi lakosság érdekében? 

 

Lőrincz László: Köszönöm szépen polgármester úr, hogy itt a jól megírt beszédét felolvasta és politikai 

hacacáréját előadta a nézőknek, illetve a nagymédiának. Nem, nem ez zavarja a DK képviselőjét. Az 

zavarja, hogy saját hatáskörben, beszámolás nélkül és pontosan ezek az okok, amiket most felsorolt, 

ezek nem szerepeltek egyetlen beszámolóban sem, hogy milyen okkal kötötte ezeket a szerződéseket. 

Innentől kezdve felmerül az, hogy ezek a szerződések önös érdekből, saját célra lettek kötve és nem a 

város érdekében. Itt annyit hozzá szeretnék még fűzni, hogy a Kondorosi Mátyás Ferenc egyéni 

ügyvéddel kötött szerződést is szeretném visszavonni, tehát annak a felbontását is szeretném 

visszavonni, mivel ő is valóban az önkormányzatnak dolgozik napi szinten.  Illetve a Bokor Ádámra 

való reakció, igen én is annak a híve vagyok, hogy a közvetítések menjenek, és ne politikai cécó és 

cirkusz legyen mert ez a mostani ülés inkább az, mint egy normális törvényhozó testületi működés. Ilyen 

esetben természetesen, a mostani beszerzési szabályzat alapján pályázatot lehet kiírni és az alapján, ha 

érkeznek be ajánlatok, akkor azok között lehet válogatni, hogy ki készítse a felvételt a testületi ülésről. 

Nem zárkózok el ettől, hogy polgármester úr a következő testületi ülésre behozzon ilyen terveket, illetve 

ötleteket és én leszek az első, aki meg fogja szavazni, hogy Bokor Ádám a továbbiakban is tudja végezni 

ezt a fontos munkáját, mert igen, valóban az, hogy a gödiek tudjanak erről, meg alapjában az 

Önkormányzat működéséről ez nagyon fontos. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen a választ, akkor tehát azt mondja Lőrincz László, hogy a pályáztatás, 

ami egy szerződés megkötéséhez szükséges, akkor hadd kérdezzem meg, hogy a Szolgáltató Kft. 

esetében miért nem vállalja ezt a pályáztatást, miért kell megszüntetni a pályáztatás előtt Bokor 

Ádámnak a szerződését, ha igazából a pályáztatás lefutásának a végén is bőven elegendő lenne az új 

nyertessel, ha ez egy új személy lenne, azzal megkötni a szerződést. A sürgősség nincs indokolva, 

általánosan nincs indokolva, hogy igazából miért lenne fontos ezt a lépést most meghozni hirtelenjében. 

Egy biztos, hogy a jelenlegi vállalt működését az Önkormányzatnak, hogy az átláthatóságot teljes 

szinten biztosítsuk, azt nem tudja teljesíteni az Önkormányzat, ha Lőrincz László előterjesztését 

megszavazza a képviselő-testület. Megadom a szót Andrejka Zombornak. 
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Andrejka Zombor: Lőrincz alpolgármester urat szeretném kérdezni, ha úgy érezte, hogy nem volt 

információja ezekről a szerződésekről, rendeletekről, határozatokról, és ráadásul bizalmatlanság alakult 

ki a polgármester úrral szemben, ahogy ezt én most érzem az egész történetben, akkor ezeket az 

aggályait, gyanúit miért nem osztotta meg pontosan, részletről részletre a képviselő társakkal, hogy adott 

esetben mi is csatlakozzunk hozzá? 

 

Lőrincz László: Úgy gondolom, hogy a polgármester úrnak kellett volna beszámolni ezekről a 

szerződésekről és nem fordítva. Polgármesternek kutya kötelessége beszámolni az általa kötött 

szerződésekről a képviselők felé. Illetve, hogy azokat milyen tartalommal és milyen hatállyal és milyen 

feladatokkal köti. Kicsit megfordítanám a dolgot. Mivel, hogy ő kötötte, nem a testület kötötte, így neki 

van beszámolási kötelezettsége és továbbra is fenntartom azt, hogy ezeket a szerződéseket, amiket az 

előterjesztésben írtam, ezeket bontsuk fel a leírt módokon.  

 

Andrejka Zombor: Úgy érzem, igazából nem kaptam választ. Ha aggályai voltak és eltelt közben x 

hónap és az aggályait azt úgy tudom meg én, mint képviselő, hogy fél nappal a testületi ülés kezdete 

előtt, miközben itt három hónapos megkötött szerződésekre, határozatokra van kifogás. Arról ne 

beszéljünk, hogy az alpolgármesterek jelen pillanatban főállású alpolgármesterek. Én, mint a lakosság 

képviselője elvárom az alpolgármestertől, aki a főállású fizetését felveszi, hogy munkaidőben itt üljön 

bent, amikor a polgármesteri hivatal alkalmazottai szintén bent vannak. Ha nincsen bent, akkor viszont 

számoljon el az idejével, hogy miért nem tartózkodott bent.   

 

Vajda Viktória: Azt szeretném kérdezni, nagyjából polgármester úr rávilágított arra, hogy milyen 

ügyekben volt ezekkel az ügyvédekkel szerződés: alkotmányjogi bírósági panasztétel, Göd városát 

rosszul érintő ügyekben elindított perek, a. Magyar Nemzet elleni vád. Ezek már elegendő indokok arra, 

hogy ezek a szerződések folyamatban legyenek? Tehát azok olyan érvek, amik Göd épülést szolgálják, 

ezek elegendő érvek lennének ahhoz, hogy szerződést kötve ezekkel az ügyvédekkel?  

 

Balogh Csaba: Kiegészíteném még azzal, hogy minden szerződésbe bele van fogalmazva az, hogy mi a 

tárgya a szerződésnek, ezek a szerződések sose voltak titkolva, mindig is elérhetőek voltak. A 

veszélyhelyzet utáni tájékoztatómat meg sem várták a tisztelt képviselő társak. Szeretném azt is 

megkérdezni Lőrincz Lászlótól, azon túl, hogy mi a tartalmi elvárása, hogy mennyire kell kifejteni egy 

szerződést, hogy mikorra várta volta egyébként ennek a kifejtését? 

 

Lőrincz László: Először is Vajda Viktóriának reagálva: igen, Göd város érdekében igen. Bármilyen 

szerződést, ami Göd várost előre tudja vinni, bármilyen tanácsadói, támogatói szerződést, ami a várost 

tudja előre vinni és nem Balogh Csaba polgármester urat az egyéni attrakcióiban. A Samsungos 

alkotmánybírósági, mivel már lejárt, ha nem járt volna le, nem vontam volna vissza. Saját hatáskörben 

döntött úgy, hogy alkotmánybírósághoz fordul, az alkotmánybírósági panaszt a testület is tudta volna 

tárgyalni, a testület is meg tudta volna szavazni, nem lett volna szükséges neki azonnal erre reagálni, 

mert 180 napja volt tudtommal, hogy beadja. Valószínűleg a testület is támogatta volna, de ezt már nem 

fogjuk megtudni, mivel Balogh Csaba nem várta meg és önhatalmúlag belekezdett egy peres folyamatba 

és kötött egy szerződést, amit utólag már nem tudunk semmilyen irányba, se jobbra, se balra tolni, mivel 

ugye ez már kifutott. Viszont a többi szerződést továbbra is úgy tartom, hogy most bontsuk föl és 

szavazzunk erről és amennyiben alá lesznek támasztva, hogy ezekre a szerződésekre, vagy ezekre a 

személyekre, vagy ezekre a feladatkörökre szükség lesz, akkor természetesen a képviselő-testület biztos 

vagyok benne, hogy meg fogja szavazni a polgármester úrnak a személyi testőrségét, hogy felálljon.  

 

Szilágyi László: Időre való tekintettel, szerintem jót vitatkoztunk, úgyhogy szavazásra szeretném vinni 

a pontokat.  

 

Balogh Csaba: Köszönöm a javaslatát. Hadd tegyem hozzá, hogy értelmezhetetlen az számomra, hogy 

amikor Göd érdekében kártalanítási pert indít az Önkormányzat, az milyen szempontból válik hirtelen 

Balogh Csabának az érdekévé? Ezt kérem, hogy fejtse ki óvatosan Lőrincz László. Vigyázzon, mert a 

szavai is szeretném, hogyha jegyzőkönyvbe kerülnének. 



395 
 

  

Lőrincz László: Göd város gazdasági érdekeiről van szó. Ez zárt ülés témája, egy. Kettő, úgy gondolom, 

hogy ezek a gazdasági érdekek, ezek egyeztetésre szorulnak és amennyiben egy egységes álláspont van, 

természetesen a többség álláspontja felé fogok ebben menni és el fogom azt fogadni.  

 

Vajda Viktória: Ha félretesszük most azokat a problematikus kérdéseket, amik azokat a veszélyhelyzet 

alatt köttetett szerződéseket érinti, amikor nem volt lehetősége a képviselő-testületnek arra, hogy 

összeüljön az ismert indokok miatt. Itt teszek pontot a végére, nyilván meg lesz szavazva, de mi a helyzet 

azokkal a szerződésekkel, amik február 17-én, illetve január 20-án köttetett? Meddig tudunk még 

visszamenni? Jövő heti ülésen várható, hogy esetleg novemberi döntés lesz visszavonva? Nem értem az 

indokát és nem értem a miértjét, és nem tudok így érdemben dolgozni.  

 

Balogh Csaba: Lőrincz úr? 

 

Lőrincz László: Nem kívántam hozzászólni, a szavazást szeretném kérni a napirendi pontról.  

 

Balogh Csaba: Tehát igazából, amire korábban is utalt a többségre, hogy a többség döntése… 

 

Lőrincz László: Ez nem egy kihallgatás. 

 

Balogh Csaba: Lőrincz úr, feltettek önnek egy kérdést, mint előterjesztő kötelessége erre válaszolni. 

Legalább tegye meg azt a tiszteletet, hogy kimondja azt a jegyzőkönyv számára is, hogy nem hajlandó 

válaszolni a kérdezőnek. 

 

Lőrincz László: Szavazzunk. 

 

Balogh Csaba: Ez a válasza? Jegyzőkönyvbe kérem, hogy ez az értelmetlen válasz is kerüljön bele. 

Hlavács Juditnak megadom a szót. 

 

Hlavács Judit: Szeretném felhívni a DK-s képviselő urat, Lőrincz alpolgármester úr figyelmét, hogy 

lehet ügyrendi szavazást kérni, de ameddig minden képviselő nem használta ki a számára rendelkezésre 

álló időkeretet, addig én azt gondolom, hogy az SZMSZ szerint nem lehet belefolytani a szót senkibe. 

Hozzáteszem nem akartam hozzászólni, mert nem látom értelmét, hogy bármit mondjak, de erre azért 

szeretném felhívni a figyelmet. 

 

Andrejka Zombor: Én pedig azt gondolom, hogy igenis kell, hogy kapjunk válaszokat. Az, hogy most 

sürgősségi alapon olyan döntéseket hozunk, aminek komoly anyagi és jogi következményei lehetnek, 

én azt gondolom, hogy a lakosság az a minimum, hogy tájékoztatva legyen. És én is, mert én az utolsó 

pillanatban úgy kaptam meg ezeket az előterjesztéseket ömlesztve, hogy nem tudok érdemben 

hozzászólni, mert nem volt időm felkészülni. Ahogy látom, az előterjesztő sem, akkor ennek most mi 

az értelme? 

 

Fülöp Zoltán: Andrejka képviselő társam figyelmét tisztelettel felhívnám arra, hogy Göd város - a 

polgármester úr azt mondta és higgyünk neki, remélem lehet -, érdekeit súlyosan érintő kérdésekben 

születtek az ügyvédi megbízások. Ezekre a Göd város érdekeit súlyosan érintő ügyekben a város 

semmilyen tájékoztatást nem kapott, képviselő-testület semmilyen tájékoztatást nem kapott. Ha lehet, 

akkor mellőzzük ezeket a köröket, képviselő társam sokszor elmondta, megértettük. Elmondtuk miért 

ilyen formában kerül ide. Nyilván itt egy véleménykülönbség van. Meg lehet futni ezeket a köröket még 

tizennyolcszor, ugyanez a válasz fog születni. 

 

Balogh Csaba: Akkor én ezt a kérdést Fülöp úrnak is feltenném. Mikorra vár tájékoztatót ezekről a 

szerződésekről? 

 

Fülöp Zoltán: Egész konkrétan például az alkotmánybírósági beadványról haladéktalanul. És akkor nem 

részletezem tovább. 
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Balogh Csaba: Arról megkapta akkor a tájékoztatást? 

 

Fülöp Zoltán: Tisztelt polgármester úr, tájékoztatást Öntől erről nem kaptunk. Semmilyen formában. Ha 

és amennyiben véletlenül az előterjesztések mappába véletlenül az ember odatéved és véletlenül 

rákattintottam, akkor kiderült, hogy 10-én 17 órakor valamit feltöltött, amit 11-én el is fogadott. 

Egyébként én onnan kaptam tájékoztatást, hogy egyik kollégám az alkotmánybírósági értesítőben 

kiszúrta. Azért az, hogy egy ilyen lényeges kérdésre Ön e-mail megírására nem volt képes, azért azt ne 

tekintsük korrekt tájékoztatásnak. Kérem, ezen a vitán lépjük túl és javaslom, hogy szavazzunk. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm a javaslatát és szeretnék továbblépni ezen a dolgon, de azért 5 évre 

választottak meg minket, úgyhogy szeretném, ha tisztázhatnánk milyen munkarendet szeretnének 

elvárni. Már tisztáztam, hogy alpolgármesterekre milyen munkarendet szeretnék elvárni, ehhez nem 

tudták tartani magukat az alpolgármesterek, most megadom a lehetőséget, amíg van nyilvánosság, 

nyilvánosság előtt kifejthessék mi az elvárás a polgármesterrel szemben. Az előterjesztésekről kaptak 

e-mail-értesítést, teljesen átlátható volt mindenki számára. Olyan szinten, hogy később láthattunk olyan 

előterjesztéseket, amik még ha zárt ülések anyagát tartalmazták is kimentek a lakosság felé. Tényleg azt 

kell, hogy mondjam, hogy minden tőlem telhetőt megtettem a nyilvánosság érdekében. Volt, aki ezzel 

vissza is élt. Mondja el legyen olyan kedves Fülöp úr, hogy mi lenne az a formája akkor az értesítésnek 

és mikorra várja el azt az értesítést, mert ezek szerint azt haladéktalanul várta volna el, e-mailben és 

ezek megtörténtek.  

 

Fülöp Zoltán: Személyes megszólíttatás okán reagálok, nem történt ilyen és ügyrendi indítványom van, 

kérem a napirendi pont vitáját zárjuk le és szavazzunk. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen a véleményét, megadom a szót Hlavács Juditnak. 

 

Hlavács Judit: Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy képviselő társaim közül kik azok, akik azt gondolják, 

hogy indokolatlan volt az alkotmánybírósághoz fordulni a 136/2020-as kormányrendelet kapcsán. 

Szeretném megkérdezni, mely egykori frakciótársam nem emlékezik arra az online tartott 

megbeszélésre, ahol a 136-os kormány rendelet kapcsán a lehetséges lépésekről beszéltünk és melyikük 

az, aki miután olvasta az arról másnap általam küldött emlékeztetőt, kifogást emelt az alkotmánybírósági 

beadvány ellen és arról bármiféle, akár szóbeli, akár írásbeli nyilatkozatot tett. 

 

Balogh Csaba: Tud-e bármelyik volt frakciótag erre választ adni? Egyikük sem.  

 

Vajda Viktória: Két dolgot szeretnék mondani. Az összes létező előterjesztést bárki elérhette, akár 

kormánypárti, akár másik oldali sajtóból. Ennél nagyobb nyilvánosságot nem kaphat. A másik dolog, 

amit szeretnék mondani, hogy azt számonkérni, hogy politizálunk? Mi politikusok vagyunk. Ha ez ellen 

valakinek baja van, akkor nem is van jó helyen.  

 

Fülöp Zoltán: Javaslom az ügyrendi napirendi pont lezárását és kérem szavazzunk. 

 

Balogh Csaba: Még azoknak, akik kértek szót, megadnám mindenképpen. Andrejka Zombornak 

megadnám a lehetőséget.  

 

Andrejka Zombor: Azért kérdezem újra, mert a két alpolgármester úrtól még mindig nem kaptam 

választ. Amikor észlelték, hogy nekik valamiért nem tetszenek ezek a határozatok, rendeletek, 

szerződések, miért nem akkor jelezték azonnal és az összes képviselőtárs felé is. Ráadásul úgy, hogy ők 

főállásúak. Mióta veszélyhelyzet elhárult, azóta eltelt jó pár munkanap és nem volt róla tudomásom, 

hogy nekik ilyen komoly aggályaik vannak, egy nappal ezelőttig.  

 

Lőrincz László: A válasz jogán, ha jól emlékszem, még a veszélyhelyzet kihirdetésének elején írtam egy 

e-mailt a képviselő-testületnek, nyilvánosságra is fogom hozni a polgármester úr engedélyével. Ha 

megengedi, a válaszát is nyilvánosságra fogom hozni. Ott világosan megírtam és kértem, hogy üljünk 
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össze osztályvezetők, hivatal, képviselők és kezeljük ezt a helyzetet úgy, hogy Gödnek ez jó legyen, 

hogy összefogás legyen, hogy együtt minél jobban át tudjuk hidalni ezt az időszakot. Kart karba fogva 

csináljuk végig. Én ezt leírtam, és kaptam egy olyan választ, amit csak akkor fogok nyilvánosságra 

hozni, ha polgármester úr engedélyezi.  

 

Balogh Csaba: Természetesen. 

 

Lőrincz László: Engedélyezi, akkor benne lesznek azok a pökhendi, ironikus és kioktató gondolatok és 

mondatok, amik Balogh Csaba polgármester szájából, vagy tollából, vagy klaviatúrájából kijöttek. Ez a 

válaszom kedves Andrejka úr. Én úgy gondolom, hogy akkor is partner voltam és mindig partner voltam 

ebben és nem én vagyok az, aki a másikat folyamatosan hátba szúrja.  

 

Balogh Csaba: A minősítés jogát meghagynám a lakosoknak, nekik felelek elsősorban továbbra is. Van-

e további hozzászólnivaló? Köszönöm szépen, akkor névszerinti szavazásra vinném.  

 

Hlavács Judit: Akkor melyikről szavazunk? 1, 3, 4, 6-ról szavazunk? 

 

Lőrincz László: Egyes, kettes nem, mert az kifutott szerződések. A 3-as, 4-es, 6-os. Miskolczi Orsolya, 

Hevesi ügyvédi iroda, Bokor Ádám.  

 

Balogh Csaba: Képviselő-testületnek van kivetnivalója, hogy egyben szavazzuk meg ezt a hármat? 

Nincs, akkor Andrejka Zombor, Vajda Viktória, Hlavács Judit és Balogh Csaba támogatja a névszerinti 

szavazást. 

 

dr. Szinay József: 

Andrejka Zombor  -  nem 

Csányi József  - igen 

Fülöp Zoltán   - igen 

Hives Gábor  - igen 

Hlavács Judit  - nem 

Lenkei György   igen 

Lőrincz László  - igen 

Markó József  - igen 

dr. Pintér György - igen 

Szilágyi László  - igen 

Vajda Viktória   nem 

Balogh Csaba  - nem 

 

A Képviselő testület tagjai 4 „nem”, 8 „igen” szavazattal az alábbi döntéseket hozták. 

 

150/2020. (VI. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy Göd Város Önkormányzata és Dr. Miskolczi Orsolya egyéni ügyvéd között 2020. 

február 10-én 08/21/2020 iktatószámon kötött szerződést 30 napos felmondási idővel felmondja. 

Felkéri a polgármestert a szerződés felbontásának aláírására. 

 

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

Határidő: azonnal 
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151/2020. (VI. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy Göd Város Önkormányzata és a Hevesi Ügyvédi Iroda között 2020. április 27-én 

08/88-1/2020 iktatószámon kötött szerződést a szerződés 5.3 pontja alapján 30 napos felmondási 

idővel felmondja. Felkéri a polgármestert a szerződés felbontásának aláírására. 

 

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

Határidő: azonnal 

 

152/2020. (VI. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy Göd Város Önkormányzata és Bokor Ádám között 2020. január 20-én 09/45-

1/2020 iktatószámon kötött szerződést felmondja. Felkéri a polgármestert a szerződés 

felbontásának aláírására. 

 

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

Határidő: azonnal 

 

 

5. Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva – a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése alapján – Göd Város Önkormányzatának 

polgármestere által hozott 89/2020. (V. 15.) határozatának felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hives Gábor képviselő, Szilágyi László képviselő, Lőrincz László alpolgármester 

 

Balogh Csaba: Következő napirend előterjesztője Hives Gábor, Szilágyi László és Lőrincz László. Ki 

szeretné az előadást tartani? 

 

dr. Nagy Atilla: Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy az érintett személy előzetesen 

hozzájárult, hogy nyílt tárgyalás legyen. Főszabályként már nem kötelező zártan tárgyalni. 

 

Lőrincz László: A TESZ pályázatnak részese is voltam a bíráló bizottságban. Ott igencsak érdekes 

végeredmények és végszavazások és megállapodások és nemmegállapodások történtek. Úgy gondolom, 

hogy az egész pályázat lezárása nem megfelelő volt. Írtam is akkor erről egy e-mailt a képviselő-testület 

tagjainak, illetve polgármester úrnak, hogy aggályaimat fejezem ki ezzel kapcsolatban. Ezen 

aggályaimat fejtem ki az előterjesztésben. Az előterjesztésben lévő szöveget nem szeretném felolvasni, 

de világosan ott van a végén a határozati javaslat, kérem a képviselő-testületet, hogy szavazzunk.  

 

Balogh Csaba: Magam részéről ez a napirendi pont is, mert ez az indokolás megalapozatlan, jogellenes. 

Működésképtelenné tenné a TESZ-t. Mielőtt kifejteném a gondolataimat, megadom a szót Hlavács 

Juditnak. 

 

Hlavács Judit: Ezt legalább időben beadta az előterjesztő trió, ezért Jegyző úrnak volt ideje állásfoglalást 

készíteni hozzá, melyből egyértelműen kiderül, hogy mind a pályáztatási eljárás, mind a kiválasztás 

folyamata mind a polgármester úr határozata jogszerű volt. Én írtam Facebook-posztot szombaton arról, 

hogy hogyan történt ez a pályáztatás, hogyan tartott 5 hónpapon át, hogy tulajdonképpen még mindig 

nem lett TESZ vezetőnk. Ebből gödiek megtudhatták azt, hogy Lantos Péternek köszönhetjük azt, hogy 

jó esetben hétvégén lesz nyitás a strandon, hiszen ez a trafómizéria megoldódott. Arról szeretnék 

beszélni egy kicsit, hogy vajon mi az oka annak, hogy a TESZ-nek nem lehet új vezetője. Kértem néhány 

szerződést a TESZ-től, amit az új igazgató úr a rendelkezésemre bocsátott, amiből az derül ki, hogy 

ennek az önkormányzati intézménynek mind a működési módja, mind a gazdálkodása nagyon súlyos 
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dolgokat vet föl. Mind pénzügyi szempontból, Göd város pénzének az elköltése módjából. Szeretném 

néhány példán felvázolni. Az egyik, ami 2016-os szerződés, burkolásokról van szó. Kicsi az összeg 

valójában, az árajánlat mindössze 337 ezer forintról szól. Valamiért ehhez a 337 ezer forintos nettó 

árajánlathoz egy áfavetítési alapot keletkeztettek Nem derül ki az iratokból, hogy miért 539 ezer forint 

értékben és így a 337 ezer forintos árajánlatból egy 685 ezer forintos bruttó összeg keletkezett, ami a 

szerződéseben szerepel minden további indokolás nélkül. A Gödi Termálstrandon szinte az összes 

külsős megbízást ugyanaz az egyéni vállalkozó végez, neve alapján a strandvezetőnek a rokona. Az ő 

szerződéseiből csak szemezgetni szeretnék, egy majdnem 3 millió forintos csővezetékcserét úgy 

végeztek el, hogy az árajánlat e-mailben érkezet mindösszesen 10 soros, amiből 3 sor tartalmaz érdemi 

információt. Anyagköltség 2 millió forint, munkadíj 986 ezer forint. A munkadíj a következő tételeket 

tartalmazza: bontást, betonvésést, vágást, nyomvonalásást, csőfektetést, helyreállítást. Ehhez még az 

sem derül ki az árajánlatból, hogy hány méter cső cseréjére volt szükség, hány méter csövet kellett 

kicserélni. Ugyanettől a vállalkozótól van egy 2017-es nagyon hasonló részletes ajánlat 1 millió forintért 

a Pázmány utcai és a Nemeskéri úti temetők ravatalozójának a rámpájának elkészítése 1.180.000 

forintért. Nem is folytathatnám ezt a felsorolást. Elképzelhető, hogy ezeket a szerződéseket, ezeket az 

összegeket alá lehet támasztani valamilyen módon. A rendelkezésemre álló adatokból nem derül ki 

egyértelműen, hogy ezek hűtlen kezelést valósítanak meg, de minden jel arra utal számomra, hogy a 

TESZ-nél rendszerszinten, folyamatosan hűtlen kezelés folyik. Fel szeretném hívni a képviselők 

figyelmét, ha tovább akadályozzák, hogy itt egy ügyvezető működjön, akkor ahhoz járulnak hozzá, hogy 

ezek a hűtlen kezelések tovább folytatódjanak. Egyszerű képviselőként is talán kevésbé készséges 

vezetéssel, de minden információhoz hozzá fogok jutni és amennyiben ez megalapozott büntető 

feljelentéseket fogok tenni. 

 

Balogh Csaba: Akkor most én is hadd tisztázzam, hogy hamis vádaskodás szerepelt az előterjesztésben. 

Hiába készítették el hárman az előterjesztést, nem volt, aki leellenőrizte volna annak a valóságtartalmát. 

Egyrészt a kötelességnek megfelelt a kiírás és fel volt tüntetve a god.hu oldalon, és a közigálláson is 

említve volt a hivatkozása a benyújtandó dokumentumoknak. Lantos Péter benyújtotta a pályázati 

anyagát, ami ismeretes volt a teljes bíráló bizottság számára, már az interjúk idején is, ketten közülük 

ráadásul előterjesztők, Hives Gábor és Lőrincz László személyében.  Biztos a kedves lakosok is látják 

már azt, hogy az előterjesztés egyáltalán nem a szabályszerűség betartatásáról szól, sőt Lantos Péter az 

utóbbi két hétben sikeresen vizsgálta felül, ahogy azt Hlavács Judit is kifejtette, hogy mégis hogyan 

működnek a dolgok a TESZ-nél. Sikeresen tudta felülvizsgálni a trafónak az amortizációjának a 

történetét, amit az előző TESZ-, illetve a városvezetés nem volt képes ellátni bő évtizeden át. Kiderítette, 

hogy bár évente többször karban kellett volna tartani az elektromos hálózatot erre még soha nem került 

sor. Ha el akarják mozdítani politikai okokból a TESZ új igazgatóját az egyértelműen politikai hatalom 

fitogtatása és a józan ész, a szabályosság megerőszakolása. Lantos Péter visszahívása megbízatásából 

óriási kockázattal járna ráadásul a város üzemeltetése szempontjából. A jelenlegi helyettese ugyanis 

Preller Zoltán benyújtotta felmondását, melyet a következő napirendben fogunk tárgyalni, így 

másodlagos helyettese lenne Balogh György, aki nem rendelkezik felsőfokú végzettséggel, tehát nem 

tölthetné be jogszerűen még a jelenlegi pozícióját sem. Működésképtelenség állna fel Lantos Péter 

azonnali leváltása esetén, ami törvényellenes és az Önkormányzat jelentős büntetésre számíthatna a 

keletkező károkon túl. A TESZ közel 1 milliárdos költségvetését hasznosítja az Önkormányzatnak. Ha 

ez nem kerülhet felhasználásra, akkor az Önkormányzat megint több hónapos csúszások után állíthatja 

csak helyre a képviselő-testület által okozott károkat és tudja ellátni alapvető feladatait, mint az árkok 

tisztántartása, utak karbantartása, a strand és a temető üzemeltetése, intézmények költségvetése stb., stb., 

de látom, hogy mind Lenkei úr, mind Markó úr inkább a telefonját bújja, ahelyett, hogy azokra az 

érvekre figyelnének, amiket felsorakoztatok, hogy védjem önöket, hogy amikor döntést hoznak, az a 

lehető legnagyobb felelősségtudat mellett történjen meg.   

 

Markó József: Polgármester úrnak semmi köze hozzá, hogy mit nézek. A telefonomon vannak levelek, 

adatok, a testületi dokumentumok, amit épp itt olvasok éppen, mert én ezt használom, nem hoztam el a 

gépem. Másrészről, amit előadott előadást az nagyszerű, és Lantos úrral nekem semmi bajom nincsen, 

de most ezek az előadások és rágalmazások, hogy itt mik történnek, hogy történnek, árt neki. Neki árt. 

Neki egy kitűnő szerepe van, ha az ember új helyre kerül akkor ott igyekszik azon, hogy feltárja mi van, 

ehhez idő kell, nem lehet két nap alatt megválaszolni. Mikor mi miért történt? És nem megy el és nem 
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panaszolja el Hlavács képviselő asszonynak. Nem marasztalja el a másikat, nem mártja be a saját cégét, 

amíg nem győződött meg róla. Nem szeretném, ha felmondanánk a munkaviszonyát a próbaidő alatt 

mindenféle jogkövetkezmény nélkül. 

 

Lőrincz László: Örömömre szolgál, hogy jegyző úr megállapította, hogy a pályázat szabályos volt és 

törvényesen zajlott le. Viszont itt a veszélyhelyzeti intézkedések felülvizsgálatánál szándékosan maradt 

ki ez a napirendi pont. Azért is mert kérdéses volt, hogy szabályos volt-e egyáltalán a pályázat. Így, 

hogy szabályos volt, így a testület ezt a napirendi pontot, mint a többi veszélyhelyzeti határozatot felül 

tudja vizsgálni. Így, hogy szabályos volt, új pályázat nem kell, több sikeres pályázó is volt, a határozati 

javaslatot szeretném azzal kiegészíteni, hogy az én javaslatom, amúgy polgármester úr által lekoordinált 

vagy koordinálatlan kire szavazhatunk, kire nem szavazhatunk és ki kaphat szavazatot bíráló bizottság 

végén szoros versenyben második helyen végzett Nagy Sándor urat javasolnám, akkor is őt javasoltam. 

A képviselő-testület határozati javaslat 3. pontjakén javasolnám Nagy Sándor urat a Településellátó 

igazgatói álláshelyére és ezzel szeretném kiegészíteni a határozat javaslatot hasonló paraméterekkel és 

hasonló anyagi feltételekkel, amellyel Lantos úr is szerepel jelenleg. 

 

Hlavács Judit: Szeretném megvédeni igazgató urat abban a tekintetben, hogy mivel foglalkozott az 

elmúlt egy hónapban. Például ugye a trafóval, nem pedig a szerződések bújásával. Akkor kértem tőle 

információkat, amikor láttam ezt a méltatlan támadást mind a döntés, mind az ő személye ellene. Azt 

gondolom, helyesen járt el, amikor valamit kértem, azt megkereste és a rendelkezésemre bocsátotta. 

Nem gondolom, hogy ő arra szerződött, hogy nyomozósdit játsszon. Lényegében ennyit szerettem volna 

mondani. Most a Lőrincz úr felvetésére végképp nem értem ezt a Nagy Sándort miért most itt az ülésen 

sikerült előhozni. Eddig eszébe se jutott? Tehát, amikor írták az előterjesztést, fel sem merült, hogy 

konkrétan kit és hogyan és miért szeretne ide igazgatónak? Ez így rettentő furcsa számomra. Illetve elég 

egyértelmű döntés volt a bizottsági, természetesen a testület nyugodtan felülírhatja, bár gondolom ő se 

örülne, ha az lenne itt a rendszer, dehát látom végül is ez a rendszer, hogy írunk ki pályázatokat, de 

teljesen mindegy, ha az előre meghatározott pontozási mód, a kiválasztási kritériumok után ki lesz a 

győztes, mert úgyis azzal kötünk szerződést, akivel akarunk.  

 

Balogh Csaba: Annyit hadd tegyek hozzá ehhez a történethez, hogy fel voltam készülve, hogy ilyen 

döntések előterjesztésre fognak kerülni, mert voltak erre utaló mondatai Markó úrnak. Nem számítottam 

rá, hogy ekkora támogatást tud összeszedni és azt is szomorúnak tartom, hogy még mindig azzal 

próbálkozik Markó úr, hogy megfélemlítse igazából mind a TESZ jelenlegi igazgatóját, mind a 

képviselő-testületet. Csak annyit tudok mondani, hogy próbálkozni azt lehet. 

 

Lenkei György: Valamit tisztázzunk polgármester úr. Maga nem a tanárom, nem a szülőm. Senkim.  

Maga engem ne figyelmeztessen, kikérem magamnak, hogy fiamnál lehet fiatalabb ember engem 

figyelmeztessen. Az ülésen azt csinálok, amit akarok. Ha felállok és háttal ülök az asztalnak, akkor úgy 

ülök, és maga engem nem figyelmeztethet. 

 

Balogh Csaba: Az SZMSZ szabályzata szerint a polgármesternek a felelőssége és kötelessége a rendnek 

a fenntartása a tanácskozás során. 15. §. 

 

Lenkei György: Így van. Majd, ha tapsolok és énekelek, vagy ha belefütyülök a polgármester úr 

mondandójába, akkor megteheti, de ha telefonon figyelem az ülést, mert lemerült a gépem, akkor meg 

nem teheti meg.  

 

Balogh Csaba: Elnézést kérek, ha ezt támadásnak vette. A legnagyobb jószándékkal mondtam, amit 

mondtam. Aggódom azért, hogy nem a legfelelősségteljesebb döntést fogják meghozni, ahogy ezt az 

este során már láttam egy párszor.  

 

Lőrincz László: Hlavács képviselő asszonynak reagálva, tudom, hogy ez a kérdés mélyen érinti, mivel 

személyes érintettsége is van Lantos úrral és itt akkor le is zárnám, nem akarok ezzel tovább foglalkozni.  

 

Balogh Csaba: Fejtse ki kérem ezt a gondolatot. 
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Lőrincz László: Nem szeretném kifejteni. Polgármester úrhoz egy észrevétel, ezzel a tempóval, ahogy 

itt most dolgozik, ahogy hátráltatja itt a Képviselő-testületnek a munkáját, hát szegény Ady Endre út és 

hasonló utak nem nagyon fognak elkészülni ebben a választási ciklusban, ha ezt így folytatjuk. Egy picit 

próbáljuk felgyorsítani a dolgokat és szeretném kérni, hogy rendeljen el szavazást az ügyben. 

 

Hlavács Judit: Nem titkoltam se a bíráló bizottság, se senki elől, hogy Lantos urat ismerem régóta. Az 

első bíráló bizottságban pontosan ezért nem szerettem volna semmilyen módon részt venni, mert 

személyesen ismerem. Vicces nekem egy kicsit, hogy bizonyos esetekben azok a jó emberek, akiket 

ismerünk, más esetekben meg azokkal van gond, akiket nem ismerünk. 

 

Lenkei György: Ügyrendi javaslatom, hogy szavazzunk. Meg szeretném kérdezni Jegyző urat, hogy 

azon okán, hogy polgármester úr volt szíves figyelmeztetni engem, hogy hogy vezeti az ülést. Kár volt. 

Hányszor szólhat hozzá 2 percben valaki? Képviselő és frakcióvezető? 

 

dr. Szinay József: Felolvasom a megfelelő passzust az SZMSZ-ben. A napirendi hozzászólások 

egyenkénti időtartama első esetben nem haladhatja meg a három percet. Ez alól a tárgy szerinti bizottság 

kiegészítő jelentése kivételt képez. A következő hozzászólás időtartama maximum kettő perc lehet.  

 

dr. Pintér György elhagyja a termet.  

 

A további hozzászólások időtartamát a polgármester határozza meg úgy, hogy ezen hozzászólások 

időtartama sem haladhatja meg a kettő percet. A napirendi hozzászólásoknál a frakcióvezető vagy a 

frakció által erre felhatalmazott személy ismertetheti a frakció álláspontját; hozzászólásának időtartama 

legfeljebb 5 perc lehet, amely egyben az első felszólalásnak minősül. Tehát kétszer hozzá lehet szólni, 

de a kérdés nem nagyon értelmezhető ilyen módon.  

 

Lenkei György: Fenntartom a kérésem, ügyrendi szavazást kérem. 

 

Andrejka Zombor: Nagyon sok minden elhangzott, összefoglalnám önmagam számára hangosan, hogy 

akkor most arról szavazunk, hogy volt egy jogszerű pályáztatás egy pozíció betöltésére, amit a 

legalkalmasabb jelölt elnyert, jelenleg a próbaidejét tölti. A rövid idő alatt, amit a próbaidőben már 

eltöltött bizonyított különböző munkáival, hogy nemcsak eredményesen dolgozik, hanem kifejezetten 

hasznára és anyagi hasznára van az önkormányzatnak, most gyakorlatilag arról szavazunk, hogy őt 

eltávolítsuk és a nála kevésbé alkalmasabbat nevezzük is erre a pozícióra. 

 

dr. Nagy Atilla: Az eredeti kiküldött határozati javaslatot sokat beszéltek, ehhez nem fűznék hozzá. 

Amit imént említett Lőrincz László módosító indítvány, hogy a Nagy Sándor nevezetű urat bízzuk meg, 

azzal van a baj, mert vezető közalkalmazottat pályáztatni kell. Itt is a pályázati eljárás hibáival is még 

mindig sokkal törvényesebb, mint a meg nem valósult pályázati eljárás. Tehát, ha pályáztatás nélkül 

bízunk meg bárkit is, akkor minimum az, aki nem nyerte el ő fogja a bíróság elé vinni a dolgot. Ennek 

az lenne a módja, ha ki akarjuk egészíteni, hogy haladéktalanul kiírni egy új pályázatot. A törvényesség 

minimuma lenne most, hogy ilyen határozottan fogalmazok, de meg kellett tennem.  

 

Lőrincz László: Számítottam erre a felvetésre. Ezt a 3. részét a határozatnak kiegészítem avval, hogy a 

képviselő-testület bízza meg Nagy Sándor urat egy évre, mert ugye 1 évre meg tudja bízni, amennyiben 

pályáztatásra van szükség. Mert én úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben is, mint egy veszélyhelyzeti 

intézkedésnél a kormányhivatal állásfoglalására mindenképp szükség lesz, hogy kell-e egyáltalán 

pályáztatás. Mert ugye, mi azt az önkormányzati határozatot változtatjuk most meg, amit polgármester 

úr saját jogkörben meghozott. Mindenképp szükség lesz a kormányhivatalnak az állásfoglalására ebben.  

Ha kormányhivatal azt mondja, hogy igen az a pályázat ugyanúgy érvényes volt, csak mi 

megváltoztatjuk, azt a döntést, amit egyszemélyben a polgármester úr hozott, akkor természetesen, ugye 

Nagy Sándort ki lehet nevezni a pályázat alapján. Amennyiben a kormányhivatal azt a döntést hozza, 

hogy Nagy Sándort nem lehet az alapján a pályázat alapján kinevezni, akkor a mostani határozati 

javaslatomnak egy következő része, hogy egy éves megbízatással nevezzük ki vagy egy éves 
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megbízatással nevezzük kis és egy év után pályázatot írjunk majd ki. Egy évre, Jegyző úr, ha jól tudom 

a képviselő-testület megbízhatja megbízott vezetőként, de ezt csak a kormányhivatali állásfoglalásig.  

 

dr. Szinay József: Ügyvéd kollégák segítségét kérem. 

 

dr. Nagy Atilla: Nem vitatkozom ezzel, amit az alpolgármester úr említett. Valóban van ez a rendhagyó 

módja, része legyen a pályázat, de idézem: „ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás 

biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges 

személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók”. Ez a válasz az első felvetésre 

az, hogy munkakör pályázatkiírás nélkül is betölthető. Valóban egy átmeneti idő, de ez kisegítő szabály. 

Valóban lehet, de akkor erre hivatkozni kell. Ez már nincs ugyan benne írva, de más közoktatási 

általában azt jelenti, hogy közel egyidejű pályázati kiírással egyidejűleg. Valóban működik ez a dolog, 

csak akkor kifejezetten erre tekintettel és akkor a határozatban legalább fél mondat erejéig ki kell térni. 

Ha kivételes szabályt alkalmazunk, akkor erre alapozzuk.  

 

Balogh Csaba: Tehát megállapíthatjuk, hogy az előterjesztés módosítása még nem esett át a 

törvényességi vizsgálaton, ezt szóbeli módosításnak nem lehet elfogadni, mert ez túlságosan összetett.  

 

Fülöp Zoltán: Sokkal korábbi pillanatra reagálnék. Időnként így fix tényként jönnek fel vélemények, 

amivel különösebben nincsen baj, de azért a hallgatóság számára nem baj hogyha rögzítjük, hogy a 

tényként előadott vélemények attól még vélemények. Az, hogy ez a bíráló bizottságban annyira 

egyértelműen A vagy B jelölt jött ki jobbnak, ezt én sem, egyik, sem másik jelölt esetében nem merném 

állítani, főleg azért, mert ha a bíráló bizottság saját szabályainak, vagy saját megbeszélt szabályainak is 

nem megfelelően voksolt. Illetve elhangzott, hogy előre rögzített szabályokat nem tartott volna be a 

bíráló bizottság, ez sem igaz, mert menet közben találtuk ki a szabályokat. Én azt kérném, hogy egy 

kicsit a tények nagyobb tiszteletével kezeljük ezeket a dolgokat. Ettől még minden képviselő társamnak 

lehet az a véleménye, hogy A vagy B jelölt a jobb, vagy akár az egyedüli alkalmas. Ott az élmezőnyben 

két jelölt volt fej-fej mellett. Csak ennyit szerettem volna hozzáfűzni ehhez a részhez. Egyébként pedig 

az, hogy ki milyen javaslata felel meg szóbeli módosító javaslatnak, azt gondolom a képviselő-testület 

bölcsessége az, ami az irányadó és különösebb jogi korlátot nem tudok erre nézve, hogy mit lehet 

módosítózni, vagy mit nem. Esetleg, ha jegyző úr röviden és eddig előadottakon túlmenően valamit 

hozzá tud ahhoz fűzni, hogy mi jogon lehet módosítózni vagy mit nem, akkor azt érdeklődéssel 

hallgatom, de ha újabb információt nem tud, akkor el tudok tőle tekinteni.  

 

dr. Szinay József: Szerinem eleget beszéltünk, hogy mit lehet és mit nem. Egyszerűbb esetekben adja 

meg a lehetőséget az SZMSZ-ünk. 

 

Hives Gábor elhagyja a termet.  

 

Kollégák dolgoznak azon a válaszon, hogy itt ezt az egyszerű felvetést most megválaszoljuk. Néhány 

perc türelmet kérek és akkor a kollégáim egységes álláspontra jutnak abban a tekintetben, hogy 

megbízható-e esetleg valaki, aki részt vett a pályázaton megbízott igazgatói szerepre. Addig amíg, ha 

nálam van a szó, akkor a jelenlegi szituációra fennál, ha felmond a tisztelt a képviselő-testület Lantos 

Péter úrnak a veszélyhelyzeti jogosítványai alapján a felmondási, illetve a próbaidejében és egyidejűleg 

július 15-ével a gazdasági igazgatóhelyettes is távozik a posztjáról, akkor elővetíti a TESZ nehéz 

időszakát, tehát kvázi működés képtelenség felé sodródik ki ilyen fontos beosztású ember egyidejű nem 

léte esetén. 

 

Hives Gábor képviselő visszajött. 

 

Ezenkívül személy szerint is sajnálnám, ha Lantos Péternek a képviselő-testület felmondana, mert egy 

jó szakembert, egy jó kollégát ismertünk meg benne. 

 

Hlavács Judit: Én azt szeretném megkérdezni egyrészt, hogy Nagy Sándort ismeri-e valaki a képviselő-

testületből, jó szívvel ajánlja-e a TESZ igazgatói posztjára. Az ő végzettsége predesztinálja-e őt arra, 
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hogy tényleg most akkor abban a helyzetben, amiben a TESZ lesz, helyt álljon-e. És akkor ezek voltak 

a semleges jellegű kérdések. Az is, hogy most ugye Lantos Péter tudott valamit mutatni nekünk abból, 

hogy ő milyen TESZ igazgató, nemhogy lenne, hanem hogy ő milyen TESZ igazgató most. Tényleg ez 

most a legéletbevágóbb, hogy azonnal menesszük? A próbaideje négy hónap, akár szeptember közepén 

is fel lehet mondani neki anélkül, hogy a TESZ működését komoly veszélybe sodornánk. Lesz két 

munkaterv szerinti ülésünk a következő hónapban, nem érdemes-e ezt megfontolni egy kicsit jobban?  

 

Balogh Csaba: Senki nem ismeri Nagy Sándort? 

 

Lőrincz László: A pályázaton találkoztunk vele és igen megnyerő volt és továbbra is úgy gondolom, 

hogy az ő pályázata volt a legerősebb és az ő bemutatkozása, illetve az online állásinterjúja volt a 

legmeggyőzőbb. Továbbra is így gondolom és ezt fent is tartom, illetve közben egy határozat javaslattal 

szeretném… Atilla, sikerült valamit?  

 

dr. Nagy Atilla: Igen, rossz hírem van, de majd, ha eljutunk oda.  

 

Lőrincz László: Ott vagyunk. A képviselő-testület által a 38/2020. önkormányzati határozatban foglaltak 

alapján a Településellátó Szervezet igazgató álláshelyre kiírt pályázatra beérkezett anyagok alapján 

Nagy Sándor pályázót nevezze ki 2020. június 23-tól 2025. június 23-ig 4 hónap próbaidővel. A 

képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Nagy Sándort a Településellátó Szolgáltató igazgatói 

szerződését azonnali hatállyal kösse meg ugyanazokkal a paraméterekkel – ezt ne így írjuk, polgármester 

úr biztos tudja. – ugyanazokkal, amikkel Lantos urat kinevezte, ha jól tudom talán, de nem akarok ilyen 

mondani, mert nem kamerába való.  

 

dr. Nagy Atilla: Rossz hírem van. A Kjt-ben mindenki elolvashatja, a kolléganők kiszúrták, hogy nem 

pontosan erősítettelek meg ebben a dologban. A Kjt. 20/B. §, a 20/A az általános közalkalmazotti 

álláshelyre vonatkozik, a 20/B pedig a magasabb vezetőjéről. A 20/B § (5): 

„A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátása - a munkáltató vezetője kivételével - pályázat kiírása 

nélkül is betölthető 

a) a 20/A. § (2) bekezdésének a)-b) pontja szerinti esetben, továbbá 

b) ha a közalkalmazott az erre vonatkozó megbízást megelőzően legalább egy éve közalkalmazotti 

jogviszonyban áll a munkáltatóval.” 

Azt kérem igazából, aki akarja keressen rá. Többen olvasgattuk, mégis benéztük ezt. Pont a munkáltató 

magasabb vezetőjére nincs kivétel. Például gazdasági igazgatóhelyettesnél, ha eljutunk oda, például nem 

kell pályázati kiírás. Kérem higgyünk a törvénynek. Kjt. 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (5) 

bekezdés. 

 

Lőrincz László: Ez a határozati javaslattal köszönőviszonyban sincs. Az volt, hogy a pályázat alapján 

nevezzük ki, annak a felülvizsgálata. A polgármesteri határozat felülvizsgálata alapján. Mi azt a 

határozatot vizsgáljuk felül, annak a határozatnak a döntését változtatjuk meg.  

 

dr. Szinay József: Nagy valószínűséggel egy lezárt pályázatra nem fogja azt mondani a kormányhivatal, 

hogy megváltoztatható, de nem tudjuk. Igazából nem tudjuk.  

 

Balogh Csaba: Lőrincz László tulajdonképpen felülbírálja a jegyzőnek, a törvényesség őrének a 

véleményét és továbbra is a kormányhivatalnak a helyreigazítását szeretné hallani? 

 

Lőrincz László: Elmondtam egy határozati javaslatot, ebben kérem a képviselő-testületet, hogy 

támogassanak és természetesen, ha a törvényesség felügyelete a kormányhivatal azt fogja mondani, 

hogy ez nem megfelelő, akkor az alapján fogunk rajta módosítani, mivel ez kötelességünk. De adjuk 

meg azt a lehetőséget, hogy a kormányhivatal állást foglaljon, mivel se jegyző úr, se polgármester úr, se 

a jogászok nem tudnak ebben állást foglalni, mert hála istennek veszélyhelyzeti felhatalmazás nem volt 

eddig és bízunk benne, hogy nem is lesz többet.  
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Markó József: Lantos úrnak címezném inkább, hogy nem az ő személye itt, ami a probléma nekünk és 

semmiféle előítélet nincs Lantos úrral szemben. Valószínűleg jó szakember és örülnénk, ha a városban 

megfelelő munkát találna, lehet, hogy nem ott, azon a poszton adott esetben, de a szorgalmát 

díjazhatnánk. Ellenben az érvelési rendszer, ami itt létrejött, ez a probléma, illetve ahogy létrejött a 

kinevezése, ezzel van nekünk bajunk. Nem is csak ezzel az egy kinevezéssel, hanem azzal a 

tevékenységgel, ami a veszélyhelyzet alatt lefolyt a döntések meghozatalára. Annak a formájával. Egy 

köre-mail, vagy a sződligeti polgármesterhez hasonlóan online rendszeresen megkérdez mindent 

mindenkitől. Aztán dönt, de legalább megkérdez és tudnak róla. Ez a problémánk, legalábbis nekem. 

Ha visszaemlékeztek, amikor Simon Tamás elment – óhatatlan van három frakció. Eddig kettő volt, 

most már három van és bizonyos posztokban szívesen látja, ha a hozzá valamilyen módon kötődő, ismert 

vagy azonos elveket valló vagy számára megbízható ember kerül. A mi oldalunkról Simon Tamás volt 

az igazgató egy jó ideig, aki nekünk nagyon megfelelt, szerettük őt, FIDESZ-tag volt, FIDESZ alelnök 

volt és egy több nyelven beszélő jó szakember. Ő nem bírta ott ezt az igénybevételt, elment. Utána volt 

javaslatunk Pintér György, aki éppen szabadon volt, nem volt akkor éppen állása, megszűnt az 

alpolgármestersége. Meg eleve utasítást kaptunk Pintér György személyét illetően, hogy nem kívánatos 

oda. Utána Preller Zoltánra gondoltunk, aki pályázott is. Preller Zoltán kitűnő szakember, most 

sajnáljuk, hogy elmegy. Őt is ajánlottuk, ő se volt megfelelő, nekünk most nincs jelöltünk. Mindegy, 

hogy kinek kedvesebb ember kerül oda, mi már csak az elveket nézzük, hogy ennek a kiválasztás módja 

nem volt megfelelő. Lantos urat sajnálnánk, de a városban szerintem lesz megfelelő helye. Az érvelési 

rendszer, hogy megoldotta a trafót. Gratulálok, mert ha ezt egy hét alatt meg lehetett oldani, akkor 

februártól miért nem lehetett? Volt 30 millió a költségvetésben erre a célra, minden adott volt. 3 milliárd 

volt a számlánkon, vagy 2,5. Tehát pénz volt, rengeteg lehetőség, de nem oldottuk meg? A 

közvéleményben terjed az, hogy nem oldottuk meg. Miért nem, hol volt az akarás? Ki nem akarta? Ha 

ezt meg lehetett csinálni egy hét alatt, akkor három vagy négy hónapig miért jutottunk oda, hogy be 

kellett zárni a strandot? De spongyát rá, előfordul ilyen. Van egy technikai hiba, valahol elakadt, kész. 

Ne csináljuk belőle ekkora érdemet.  

 

Balogh Csaba: Hogy mi változott február óta? Lantos Péter. Ez változott. 

 

Hlavács Judit: Rettentő érdekes számomra, hogy tárgyalunk egy előterjesztésről, ami azzal az 

indokolással került elénk, hogy volt egy pályázat, amelyik minden elemében szabálytalan. Majd az 

előterjesztő szerint minden elemében szabálytalan pályázaton induló 2. helyezettet mégiscsak nevezzük 

ki. Nekem ez így egy kicsit meghökkentő. Markó úrnak a felvetésére válaszolva, folyamatosan dolgozott 

a trafó ügyön azt gondolom mind a beruházási osztály, mind a TESZ. Minden beruházási megbeszélésen 

rákérdeztem, hogy hogyan állnak az ügyek. Nyilván én nem vagyok szakember, nem tudhatom, hogy 

meg lehet-e sürgetni egy szakértőt. Nem tudhatom, hogy ennek a tanulmánynak az elkészülte mennyi 

időbe telik. Én kérhetem a TESZ vezetőt vagy a beruházási osztályt, hogy legyen ügyesebb. Nyilván 

nekik is számos egyéb dolguk van. Egyik cégnél sem volt olyan szakember, aki értett volna a trafókhoz, 

aki energetikában képzett lett volna. Ezért nyilvánvalóan külső szakértőket kellett megkérniük. Én 

semmiféleképpen nem verném rá, hogy a trafóval nem történt semmi. Se a beruházási osztályra, sem a 

TESZ-re, mert azt gondolom, megtették, ami tőlük elvárható Azt gondolom, hogy mi, képviselő-testület 

nem döntöttünk, mivel nem terjesztettek elénk döntési javaslatokat, ebben nincs felelősségem és nincs 

felelőssége polgármester úrnak. Szerencse, hogy egy ilyen agilis szakember került a TESZ-hez, akinek 

ehhez megvan a képzettsége, meg volt a végtelen elszántsága és felelősségérzete, hogy mindenen át 

keresztülverje, hogy a trafócsere megtörténjen. Azért, mert egyrészt a gödiek érdeke, hogy 30 fokban 

legyen strand, másrészt a TESZ és az Önkormányzat anyagi érdeke, hogy a strand nyitásával legyen 

bevétel és a TESZ költségvetése lehetségesen egyensúlyba kerüljön, illetve az a 14 dolgozó, aki a 

strandon dolgozik, munkáltatva legyen a továbbiakban. Ezért ő bevetette a kapcsolatait, a szaktudását 

és jó értelemben erőszakosságát.  

 

Lőrincz László: Igen, szerintem már bőségesen megvoltak a hozzászólások és szeretném kérni, hogy 

szavazzunk a határozati javaslatról. 

 

Lenkei György: Majdnem éjfél van már én azt mondom, hogy szavazzunk.  
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Andrejka Zombor: Egyszer kaptam szót, de el lett véve, szeretném visszakapni. 10 perccel ezelőtt még 

a fejemben voltak az előttem felszólalóknak a véleménye, amikre reflektálni szeretnék. Legutoljára 

Markó úrnak a megjegyzésére szeretném azt mondani, hogy az én megítélésem szerint, azért lett ilyen 

hamar megoldva a trafó - hiába február, vagy 10 éve húzódó dolog - mert most van alkalmas vezető, aki 

meg tudta oldani. Ami engem a legjobban zavar újfent és Markó úr is, Lőrincz úr is említette ezeket a 

dolgokat, hogy a kiválasztásnak a módja nem volt megfelelő. Ez egy nagyon súlyos kettős mérce. Ez 

már többedszerre fordul elő és nem csak a mai testületi ülésen, hanem korábban is előfordult. Amikor 

meg van pályáztatva egy állás, van rá egy bizottság kinevezve. Komolytalanná teszik az egész 

folyamatot. Van egy bizottság kinevezve rá, gyakorlatilag hozzá járultak a testületi tagok. Ez a bizottság 

hoz egy döntést. Én nem értesültem róla, hogy valakinek pisztolyt tartottak a bizottsági tagok közül a 

fejéhez, hogy egy alkalmatlant nevezzenek ki. Ami biztos, hogy jogszerű volt a kinevezés, a 

tevékenysége alatt bizonyította ezt a szakmai vezető, aki egyébként a legjobbnak bizonyult a bíráló 

bizottság véleménye alapján és újfent egy ilyen kinevezett vezetőt akarunk megfúrni, mert gondolom 

most megint egy 8-4-es szavazás előtt állunk és az ugyanúgy önkormányzati cég, akinek szintén egy 

hasonló ügyvezetői pozícióját, az meg úgy lett kiválasztva az ügyvezető és a mai nap folyamán újabb 5 

évet kapott, hogy egy az alkalmasságáról nem győződtünk meg, pályáztatva nem volt, akkor azt hogy 

tudják elfogadni, hogy tudnak a tükörbe nézni, amikor ilyen kijelentéseket tesznek. Számoljanak el a 

szavazóikkal. Nekem azért kell a szavazóimmal elszámolni, mert hetek, hónapok óta gyakorlatilag és 

sorolhatnám fel akár 15 utcát a körzetemből, hogy képviselő úr tessék kifáradni, a kocsimnak 

tengelytörése van, nincsenek rendbe hozva a földutak és most le akarjuk váltani. Mindenki próbáljon 

elvonatkoztatni, hogy nekik a pártvezetőik mit adtak ki, vagy milyen ukázt kaptak a mai napra. 

Legyenek szívesek mértéktartók lenni, végiggondolni, hogy a körzetüknek, illetve a városnak mire van 

szüksége. Csapadékvízelvezetés, a gazvágásra, a földutaknak a helyreállítására és az aszfalt utak 

helyreállítására. És ez alapján hozzák meg azt a döntést, hogy egy alkalmas vezető folytathatja-e a 

próbaidejét. 

 

Markó József: Nincs semmi baj Lantos úrral, senkivel sincs semmi bajom, de az eljárás, amiben vannak 

ilyen anomáliák, az ember nehezen fogad el. Pedig meggyőzhető lenne, lehetne beszélni. A testület 

kijelölt egy bizottságot és a bizottság eldöntötte, hogy ki a legjobb. De a bizottság csak javasol egy 

sorrendet a testület dönt. Nem a bizottsággal van bajunk, hanem azzal, hogy polgármester úr a testületi 

hatáskörben eljárva ő döntött és nem úgy, ahogy a testület döntött volna. Mi a Prellert döntöttük volna. 

Tehát a móddal van a baj. Vagy mondanék még erre egy példát. A kft. ügyvezetőjére én is pályáztam. 

Most már elesetem tőle sajnos, mert Tóth Ágnes kinyomott onnan. A többség … az én pályázatomat. 

Volt egy bizottság, akit kijelölt valaki, volt benne három tag és ott meghallgatás volt. Engem is 

meghallgattak és kizártak ebből a menetből. Egy véleményező bizottság kizárt, mondván, hogy én 

összeférhetetlen vagyok. Azzal zártak ki, hogy nem adtam be videóriportot. Egy bölcsődés videóriportot 

nem adtam be. Nem adtam be, mert nem kérte senki. De kizártak. Maga a szó, hogy kizárom azt. Majd 

a testület kizárhat, ha akar. Esetleg előadhattam volna itt, hogy én szeretnék lenni a kft. ügyvezetője, ne 

a Tóth Ágnes. Nem akartam ilyet, de amikor azt mondjuk, hogy kizárjuk, a szóhasználat, az, hogy 

veszem magamnak a jogot, hogy én döntsek, mikor a testület a legfelsőbb szervünk és neki kell dönteni 

mindenben. Előre megkérdezem és aztán dönt.  

 

Balogh Csaba: Egy kis helyreigazítást hadd tegyek, hogy szeretném megnyugtatni, hogy nem lett 

kizárva a bizottság által. Mint értesültünk róla, nem kapta meg ezt a tájékoztatást, mint a többi pályázó 

és nem lett volna jogszerű, hogy ennek okán kizárjuk. Mi megadtuk a lehetőséget Önnek is mint 

bárkinek. Nyilván magának volt más megfelelőségi kényszere is, ez az összeférhetetlenség a képviseleti 

szempontból is meg kellett, hogy fontolja. Nekem az is megfelelő lett volna, ha lemond a képviselői 

pozíciójáról, ha inkább a Szolgáltató Kft.-t választja, de sajnos így jelen körülmények között így 

alakultak a dolgok. Visszatérve, kifejezetten a témával kapcsolatban TESZ igazgató bíráló bizottságához 

is, meg a bíráló bizottságoknak a szerepéhez. A bíráló bizottság egy javaslatot tesz, hogy kit kell 

megválasztani, hogy kit javasol megválasztásra, de nem sorrendet állapít meg, hogy aztán a képviselő-

testület a sorrendben kiválasszon bárkit is, hanem egy javaslatot tesz. Tehát, ha a bíráló döntésével nem 

ért egyet a képviselő-testület, akkor elfogadhatja, elutasíthatja vagy tartózkodhat, de a bíráló 

bizottságnak újra ülésezni kell és újra meg kell hozni a döntést. Ha a bíráló bizottság egyértelmű döntést 

tudott hozni, ezért nem lett volna ésszerű nekem a képviselő-testület nevében a bíráló bizottságot 
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felülvizsgálni, hisz tudom, hogy akkor valószínűleg ez lett volna az ürügye annak, hogy miért is kellene 

nekem számot vetnem itt a képviselő-testület előtt. Aszerint hoztam meg a döntést, ahogy a képviselő-

testület is meghozhatta volna. Igen, nem vagy tartózkodás. Mivel a nem szavazás a 

működésképtelenségnek, akkor még nem jelentett volna működésképtelenséget, de szabotálta volna a 

városnak az üzemelését, ezért nem azt a döntést hoztam, hanem a felelősségteljes döntést, az igen 

szavazatot. Most itt állunk. Most ez az, amit Önök szeretnének megszüntetni, hogy ne legyen igazgatója 

a TESZ-nek, ne legyenek ellátva a lakosok. 

 

Hlavács Judit: Köszönöm Markó úrnak, hogy megvilágította számomra a helyes kiválasztási folyamatot. 

Nem mondom, hogy teljesen újdonság számomra, de látom, hogy mi a probléma. Az a menetrend, hogy 

megegyezünk. Ide az én emberem, oda a te embered. Hogy ki a legalkalmasabb, másodrendű, vagy 

lehet, hogy nem is lényeges szempont, hiszen Tóth Ágnes és azt gondolom, - biztos remek ügyvéd és 

nekem személy szerint legalább annyira szimpatikus, mint amennyire Markó úrnak Lantos Péter - azt 

gondolom ő bizonyította alkalmatlanságát, ehhez képet visszatesszük. Most itt van Lantos úr, akivel 

nincs igazán baj, bizonyította az alkalmasságát, de nem beszéltük meg, hogy hogy legyen, ezért 

leváltjuk. Lehet alkalmatlan vagyok politikusnak, mert abban hiszek, hogy nem így kell eldönteni, hogy 

hol ki dolgozik. Nem így kell eldönteni se azt, hogy ki a TESZ igazgató, se azt, hogy ki a beruházási 

osztályvezető, se azt, hogy ki az, aki bármilyen adminisztrátorként dolgozik a hivatalban. Azt gondolom, 

hogy a karbantartóról sem, meg a vezérigazgatóról sem úgy kell dönteni, hogy ki a te embered és ki az 

én emberem. Örülök, hogy itt a testületi ülésen is kimondatott és akkor végre mindenki látja, hogy 

valójában itt az egész arról szól, hogy az a probléma a gödi Összefogás frakciójának a maradékával, 

vagy Balogh Csaba polgármesterrel, hogy nem elég kompromisszumkész ezekben az alkudozási 

folyamatokban.  

 

Lőrincz László: Előbb már egy ügyrendinél kértük, hogy szavazzunk, ahhoz képest folyamatosan megy 

a vita. Ismételten azt kérem, hogy szavazzunk és akkor a jegyzőkönyvvezetőknek felolvasnám, hogy a 

határozatnak a 3. részét:  

a képviselő-testület az általa a 38/2020 (II. 24.) ÖK határozatában foglaltak alapján Településellátó 

Szervezet igazgatói álláshelyére kiírt pályázatra (azonosítószám:09/151/2020) beérkezett anyagok 

alapján Nagy Sándor pályázót nevezi ki 2020 július 1-től 2025 június 30-ig 4 hónap próbaidővel. A 

képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Nagy Sándor Településellátó Szervezet igazgatói 

szerződését bruttó, nem emlékszem semmire, csak mondok egy összeget, bruttó 520.000 Ft + 100.000 

Ft vezetői pótlékkal kösse meg. Határidő azonnal, felelős polgármester és jegyző úr. 

  

Szilágyi László: Többször jeleztük, hogy ügyrendi szavazást kérünk.  

 

Vajda Viktória: Névszerinti szavazást szeretnék kérni. 

 

Mindenki támogatja. 

 

dr. Szinay József: 

Andrejka Zombor  -  nem 

Csányi József  - igen 

Fülöp Zoltán   - igen 

Hives Gábor  - igen 

Hlavács Judit  - nem 

Lenkei György   igen 

Lőrincz László  - igen 

Markó József  - igen 

dr. Pintér György - nincs jelen 

Szilágyi László  - igen 

Vajda Viktória   nem 

Balogh Csaba  - nem 

 

A Képviselő-testület 4 „nem”, 7 „igen” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
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153/2020. (VI. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 1) a Göd Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése alapján hozott 89/2020. 

(V.15.) Önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

2) A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy Lantos Péter Településellátó Szolgálat 

igazgatói szerződését – tekintettel a próbaidőre – azonnali hatállyal, indoklás nélkül szüntesse 

meg. 

 

3) A Képviselő-testület az általa a 38/2020 (II. 24.) ÖK határozatában foglaltak alapján 

Településellátó Szervezet igazgatói álláshelyére kiírt pályázatra (azonosítószám:09/151/2020) 

beérkezett anyagok alapján Nagy Sándor pályázót nevezi ki 2020 július 1-től 2025 június 30-ig 4 

hónap próbaidővel. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Nagy Sándor 

Településellátó Szervezet igazgatói szerződését bruttó 520.000 Ft + 100.000 Ft vezetői pótlékkal 

kösse meg.  

 

Végrehajtásért felelős: Balogh Csaba polgármester 

Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: Ügyrendi javaslatom, szeretné a képviselő testület, hogy ezt a tárgyalást berekesszük és 

jövő héten folytatjuk?  

 

Lőrincz László: Jövő héten? Biztos, hogy nem. 

 

Balogh Csaba: Akkor folytatjuk tovább. 

 

6. A Gödi Településellátó Szervezet (továbbiakban: TESZ) gazdasági és jogi igazgatóhelyettesi 

pozíciójának megüresedése, döntés pályázati kiírásról a TESZ gazdasági igazgatóhelyettesi 

pozíciójára 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Ugye előbb tárgyaltuk ezt a témát, igazából azt hiszem, tényleg végérvényesen 

elmondhatjuk, hogy tárgyalásoknak itt értelme nincsen. A név szerinti szavazásoknak van, hisz ahogy 

már megbeszéltük, annak van egy jogi következménye. Köszönjük Lantos Péternek a strandot, hogy 

sikerült azt helyrehozni. Addig is, amíg jegyző urat visszavárjuk. Ez egy óriási siker. A törvényességőri 

feladatot, akkor aljegyző úr ellátja. Szeretném a képviselő-testületet arra kérni, hogy azért pörgessük 

meg, hogy a hivatalt és a jelenlévőket ne fárasszuk feleslegesen. Látható, hogy van egy többségi 

összefogás a képviselő-testületben, ami nem az az összefogás, amire a választók szavaztak, de 

egyértelműen eldőltek már itt az előterjesztések. Kérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója a 

TESZ gazdasági vezető pályázatának kiírásával kapcsolatban. Senkinek nincs. Akkor szeretném 

javasolni, hogy ne a képviselő-testület döntsön a jövőben a gazdasági igazgató megválasztásáról, hanem 

hozzunk határozatot arról, hogy a kiválasztásra a jogosultságot adjuk meg a TESZ igazgatójának.  

 

dr. Nagy Atilla: Nem lehet.  

 

Balogh Csaba: Nem lehet? A bizottság tagjainak javasolnám Vetter Ilonát, Hlavács Juditot és 

jómagamat.  
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Lőrincz László: Egy módosító indítványom lenne a bizottsághoz. A gazdasági ügyekért felelős 

alpolgármestert, Fülöp Zoltánt; Szilágyi Lászlót; Andrejka Zombort; mint egykori TESZ vezetőt, Markó 

Józsefet javasolnám és a TESZ részéről egy delegáltat, ahogy a mostani kiválasztásnál is volt. 

 

Balogh Csaba: Legutóbb nem volt bíráló bizottság tagja TESZ dolgozó, hanem csak azért volt ott, hogy 

a szakmai oldalt képviselje. Vetter Ilona volt ott.  

 

Hlavács Judit: Köszönöm polgármester úrnak a bizalmat, de nem szeretnék időt tölteni színjátékokkal, 

nem óhajtok részt venni ebben. 

 

Balogh Csaba: Természetesen megértem.  

 

Andrejka Zombor: Hasonlóképpen. Úgy érzem ennek a bizottságnak semmi értelme nincs. Köszönöm, 

nem élek a lehetőséggel.  

 

Balogh Csaba: Van más javaslata ez esetben Lőrincz Lászlónak? 

 

Lőrincz László: Hlavács Judit nem is volt a bizottságban.  

 

Balogh Csaba: Az én javaslatomban volt.  

 

Lőrincz László: De a módosítómban nem volt. Ezt a megjegyzést, hogy színjáték, eddig is voltak 

bizottságok, eddig is polgármester úr javasolt a bizottságokba, nem volt színjáték. Most, hogy már nem 

polgármester úr javasol, most színjáték van. Szerintem most sincs színjáték, ugyanolyan komoly 

szakmai munka fog folyni. Ha Andrejka Zombor nem vállalja a bizottsági szerepet, akár polgármester 

úr vagy Vajda Viktória. 

 

Balogh Csaba: A színjáték azért felel meg a jelenlegi helyzetre, mert a bíráló bizottság, ha ad egy 

javaslatot, akkor annak a kiválasztása lenne a legalapvetőbb dolog, hogy a képviselő-testület azt fogadja 

el. Mivel bármit is döntöttek korábban a bíráló bizottságnak a tagjai, annak az eredménye teljesen 

figyelmen kívül lett hagyva, ezért úgy látom, hogy színjáték és nem vállalom a bíráló bizottsági tagságot.  

 

Vajda Viktória: Amennyiben a bíráló bizottság döntése lesz az eredménye, amit meghoz a képviselő-

testület, akkor szívesen, amennyiben csak egy javaslattétel, vagy ahogy fogalmaztak a kollégák 

színjáték, akkor nem  

 

Fülöp Zoltán: Jegyző urat kérdezem, mert van egy félelmem, hogy nem tudjuk azt körülbástyázni, hogy 

a bíráló bizottság döntése nem végleges döntés. Végleges döntési joga a képviselő-testületnek van, azt 

a határozatban, vagy a kiírásban nem tudjuk rögzíteni. A döntés a képviselő-testülethez tartozik, a 

kiírásban nem tudjuk kötelezni a képviselő-testületet, hogy a bizottság véleményét fogadja el. Én arra 

kérném képviselő társamat, hogy legyen szíves jöjjön, dolgozzon velünk és nagyon remélem nem lesz 

oka panaszra.  

 

Vajda Viktória: Egyrészt szeretném megkérdezni mi a bíráló bizottság feladata? Másrészt szeretném 

javasolni, hogy ha a képviselő-testület hozza a döntést, akkor legyen a képviselő-testület a bíráló 

bizottság. 

 

Hlavács Judit: Át tudnám hidalni egy olyan dologgal, hogy a bíráló bizottság javaslatát a képviselő-

testület elfogadja vagy nem fogadja el. Azt gondolom ezt ímmel-ámmal rögzíteni lehet, de ha nem, 

igazából nem fontos. 

 

Markó József: A TESZ leendő, vagy valamikori igazgatójának legyen ebben egyik nagy szava, mert ő 

fog együtt dolgozni vele. A gazdasági érdek az fontos, egy egyensúlyt biztosít a vezetőben, de azért 

mégis együtt dolgoznak. Ellenségeket semmiképpen ne hozzunk létre, mindenképp a TESZ igazgatónak 
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legyen a nagyobb szava, mint ahogy a polgármesternek van az alpolgármesterek kiválasztásában, sikeres 

kiválasztásában.  

 

Balogh Csaba: Sajnálom, hogy ezt nem vette figyelembe Markó úr a Szolgáltató Kft. kiválasztásánál 

sem. Érdekes, hogy mindig változik ezek szerint az értékrend szavazásról szavazásra.  

 

Markó József: Nekem is vannak emlékeim, hogy a dr. Tóth Ágnes, aki nekem se barátom, se ismerősöm, 

se rokonom nem felelt meg, vétett, súlyos dolgokat csinált. Ezek a személyes vélemények. Polgármester 

úr elküldte. Alapvetően nem hivatkozott semmire, felmondott neki a veszélyhelyzetre való tekintettel. 

Amiket felróhatnánk dr. Tóth Ágnesnek, abban az időszakban az azt követő vezetés sem tudott csinálni 

különösebbet. A Gödi Körkép meg se jelent például. Nem tájékoztatott. Nem tettek semmi különöset 

abban a veszélyhelyzeti munkában mást, mint amit a Tóth Ágnes tett vagy nem tett. Ott megvolt a mi 

álláspontunk, hogy az ő felmondása nem volt elég alapos. A Tóth Ágnes olyan leveleket írt, amit én se 

vettem volna szívesen, ugyanúgy konfliktusba keveredtem volna egy beosztottammal, de nem ez volt a 

módja, hogy elküldjük vészhelyzet idején, gyakorlatilag hivatkozás nélkül. Ennyi volt vele a bajunk. 

Ezért mondjuk azt, hogy jogtalan helyzet volt és azt szerettük volna megszüntetni. Ha holnap esetleg 

Tóth Ágnes rosszul csinál valamit polgármester úr javasol egy fegyelmit, vagy bármit, törvényesen, 

adott indokkal és akkor megvizsgáljuk.  

 

Balogh Csaba: Mint az alpolgármesterek esetében?  

 

Markó József: Ott sem vagyok meggyőződve, mi baj van velük.  

 

Balogh Csaba: Előterjesztésemből kiderül és szívesen ki is fejtettem volna, csak napirendre nem került.  

 

Markó József: Az ilyen megállapítás, mint amit elmond, hogy a Tóth Ágnes miket csinált. Amikor Ön 

azt mondja, hogy az alpolgármesterek valamelyike nem jár be dolgozni. Most nem akarom megismételni 

miket csinál az ember. Gondolt-e arra polgármester, hogy ez az ember a később az életében meg van 

bélyegezve ezzel. 20 év múlva, ha elmegy valahova dolgozni, azt fogják mondani, hogy ezzel csak baj 

volt. Ezek nagyon súlyos kijelentések, amit egymásra tesznek és maximálisan elhatárolódnánk mi, mert 

ezek nem méltóak. 

 

Balogh Csaba: Ezzel én is tisztában vagyok.  

 

Markó József: Ön szakember ezekben a kérdésekben, ez nem egy jó irány.  

 

dr. Pintér György visszaérkezik.  

 

Lőrincz László: Jegyző úr sem tudja biztosítani, hogy a bíráló bizottság eredménye, de ha annyit 

mondhatok, tiszteltben fogom tartani a bíráló bizottság eredményét, én nem is szeretnék benne lenni a 

bíráló bizottságban. A módosító indítványomban akkor a Fülöp Zoltán, Szilágyi László, Vajda Viktória, 

a TESZ részéről Vetter Ilona, illetve Markó József. 

 

Balogh Csaba: Vajda Viktória jelezte, hogy nem szeretné elfogadni a bíráló bizottsági tagságát.  

 

Lőrincz László: Akkor Fülöp Zoltán, Szilágyi László, Hives Gábor, Markó József és Vetter Ilona. 

 

dr. Nagy Atilla: A kiküldött anyagban véleményező bizottságot használ és a bíráló úgy is tűnhetne, 

mintha ő döntene. Szerintem az eredeti véleményező bizottsági terminus technicus legyen, aki 

meghallgatja és az infókat gyűjti és alapvetően a képviselő-testület hozza meg majd a döntést. Ha már 

itt van a szó azt szeretném jelezni, hogy a kiírás mellékletében felhívnám figyelmüket először is, nézzük 

át alaposan, legjobb tudásunk szerint csináljuk, hogy a későbbiekben ne legyen baj. Másik, hogy rögtön 

a fejlécében nem a 20/A., hanem a 20/B. alapján írjuk, tehát a magasabb vezető. Ennyi, amiben 

magunkat javítanánk. Még azt kérem, fussuk át ne legyen a későbbiekben probléma a kiírással.  
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dr. Szinay József: A kiírással kapcsolatosan módosító indítványunk lenne.  

 

Mészáros Tamás: A pályázati kiírás, pályázati feltételek sorolásánál lenne egy módosító javaslatom. Az 

első két pont az általam felolvasottra módosuljon: Főiskola, A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban 

szerzett végzettséggel állami felsőoktatási intézmény gazdasági vezetőjének a felsőoktatásban szerzett 

végzettséggel és gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséggel – és emellett a) 

okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az 

engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy b) gazdasági vezetői, belső 

ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői, - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy 

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti 

feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, 

valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági 

szakképzettséggel kell rendelkeznie. A 2. pont, hogy hasonló munkakörben – Legalább 3-5 év vezetői 

tapasztalat, ami feltételként előírnánk. 

 

Balogh Csaba: Kérdezem Lőrincz Lászlót, hogy befogadja-e a módosító javaslatot? 

 

Lőrincz László: Polgármester úr az előterjesztő, szerintem polgármester úrnak kell befogadnia az én 

módosítómat is és a Tamásét is. Én befogadom, köszönöm szépen.  

 

Fülöp Zoltán: Annyi módosítási javaslatot tennék, hogy a 734. oldalon 3 tagú a bizottság, ezt kérem 5 

tagra javítani.  

 

Balogh Csaba: Befogadom ezt a módosítást is.  

 

dr. Nagy Atilla: A kihirdetési helynél szerepel a Gödi Körkép, nem látjuk, hogy le tudjuk-e hozni a 

következő körképben. 

 

Balogh Csaba: Én kivenném azt a pontot, ne legyen kötelező elem, ne ezért ne legyen sikeres az eljárás. 

Így ezt is módosítanám.  

 

Balogh Csaba javaslatára Markó József, Szilágyi László, Lenkei György és Csányi József kéri a név 

szerinti szavazást.  

 

Andrejka Zombor  -  tartózkodik 

Csányi József  - igen 

Fülöp Zoltán   - igen 

Hives Gábor  - igen 

Hlavács Judit  - igen 

Lenkei  György  igen 

Lőrincz László  - igen 

Markó József  - igen 

dr. Pintér György - igen 

Szilágyi László  - igen 

Vajda Viktória-   tartózkodik 

Balogh Csaba  - tartózkodik 

 

A Képviselő-testület 3 „tartózkodik”, 9 „igen” szavazati aránnyal az alábbi az alábbi döntés hozta:  

 

154/2020. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. megállapítja és tudomásul veszi, hogy a Településellátó Szervezet (székhely: 2132 Göd, 

Duna út 5.), (a továbbiakban TESZ) gazdasági és jogi igazgatóhelyettesének, dr. Preller 
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Zoltánnak a közalkalmazotti jogviszonya és ezzel gazdasági és jogi igazgatóhelyettesi 

megbízatása 2020. július 15. napján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz való 

áthelyezésével megszűnik. 

 

2. Megállapítja, hogy a TESZ gazdasági és jogi igazgatóhelyettesi pozíciója dr. Preller Zoltán 

megbízatásával 2020. július 15-én betöltetlenné válik.  

 

3. Megállapítja továbbá, hogy a TESZ hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában 

foglaltak szerint a TESZ gazdasági szervezetének irányítását az intézmény kinevezett 

gazdasági igazgatóhelyettese végzi.  

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

155/2020. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) 

alapján pályázatot ír ki a Településellátó Szervezet (székhely: 2132 Göd, Duna út 5.) 

gazdasági igazgatóhelyettesi pozíciójának betöltésére, a határozat mellékletét képező 

pályázati felhívás szerint. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a Belügyminisztérium internetes oldalán (kozigallas.gov.hu) 

és Göd város hivatalos honlapján (www.god.hu) a pályázati felhívás közzétételéről 

gondoskodni szíveskedjen. 

 

3. A pályázatokat véleményező szakértői bizottság tagjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

• Vetter Ilona a Településellátó Szervezet közalkalmazottja 

• Fülöp Zoltán alpolgármester 

• Hives Gábor képviselő 

• Markó József képviselő 

• Szilágyi László képviselő 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 155/2020. (VI. 30.) Ök határozathoz: 

 

Göd Város Önkormányzata 

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és a 20/B. § alapján 

pályázatot hirdet a 

 

Településellátó Szervezet 

 

gazdasági igazgatóhelyettes (magasabb vezető) 

 

munkakör ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
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Határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony. 

 

Foglalkoztatás jellege: 

 

Teljes munkaidő. 

 

A vezetői megbízás időtartama: 

 

A vezetői megbízás 5 év határozott időtartamra szól. 

 

A munkavégzés helye: 

 

Pest megye, 2132 Göd, Duna út 5. 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

 

Feladatait a Településellátó Szervezet SZMSZ-ének III.2.2.-ben leírtak szerint végzi.  

 

Illetmény és juttatások: 

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 

• Főiskola, A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel - állami felsőoktatási 

intézmény gazdasági vezetőjének a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és 

gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséggel – és emellett a) okleveles 

könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az 

engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy b) gazdasági vezetői, 

belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői, - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti 

ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) 

és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves 

igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a 

felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie;  

• Hasonló munkakörben legalább 3-5 év vezetői tapasztalat;  

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása; 

• Magyar állampolgárság; 

• Büntetlen előélet; 

• Cselekvőképesség. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 

• Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz és motivációs levél. 

• Gazdasági vezetésre vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is 

részletező program. 

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. 

• Végzettséget tanúsító hiteles oklevélmásolat(ok). 

• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkéréséről szóló igazolás. 



413 
 

• Arról szóló nyilatkozat, hogy a magasabb vezetői megbízás elnyerése esetén a pályázóval 

szemben a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. 

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó 

gondnokság alatt. 

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja. 

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a 

pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.08.28. 

 

A pályázat benyújtásának módja:  

 

A pályázatot postai úton Göd Város Önkormányzata címére (2131 Göd, Pesti út 81.), elektronikus úton 

a hr@god.hu e-mail-címre határidőben kell megküldeni. Kérjük, a borítékon vagy az elektronikus levél 

tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/383/2020, valamint a 

beosztás megnevezését: gazdasági igazgatóhelyettes. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

 

A pályázatokat szakmai bizottság véleményezi. A Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt 

véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első munkaterv szerinti ülésén dönt. A 

magasabb vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti munkakörbe való kinevezés esetén négy hónap 

próbaidő kerül kikötésre. A pályáztató a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát 

fenntartja. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.09.15. 

 

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 

• Göd Város Önkormányzata honlapja – 2020. 07.24. 

• Településellátó Szervezet honlapja - 2020.07.24. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.god.hu és a www.goditesz.hu honlapon 

szerezhet. 

 

7. SZMSZ-módosítás 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

Lőrincz László: Az SZMSZ módosítás, akárcsak a többi napirendi pont kiküldésre került, illetve a 

módosításnak is egy kicsi módosítása. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a képviselő-testületi 

ülés 22:00 óráig nem fejeződik be, akkor következő munkanap 17:00 órától folytatódik. Egy ilyen pont 

is van benne, ami úgy néz ki, hogy aktuális lesz az elkövetkező időszakban. A módosításokhoz kérném 

a testület támogatását. 

 

Balogh Csaba: Szeretném felhívni a képviselők figyelmét arra, hogy jegyző úr nem jegyezte ellen az 

előterjesztést, hogy módosító javaslat jött be utána az tovább tetőzte ezt a dolgot. Ebben az 

előterjesztésben módosítanak rajta többek között, hogy az előterjesztéseket az ülésig be lehessen 

nyújtani. Jelenleg még a sürgősségi indítványokat is az előtte levő munkanapon délig kell benyújtani. A 

módosítás szerint napirendig kellene, ezért hadd kérdezzem meg Lőrincz urat, ezek szerint tisztában volt 

azzal, hogy eddig jogellenesen járt el minden alkalommal, mikor itt az ülésen osztotta ki az anyagot. 

Illetve, hogy az előterjesztések módosításánál is ez érvényes? Ezt mindig is mondtuk Önnek, ennek 

ellenére nem tartom alkalmasnak tárgyalásra a napirendet. Jó, hogy be tudta ezt végre ismerni. 

 

mailto:hr@god.hu
http://www.god.hu/
http://www.goditesz.hu/
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Lőrincz László: Nem gondolom, hogy ezzel beismertem, ezzel egyszerűen csak olyan ellentmondásokat 

tartalmaztak Mötv. és SZMSZ és jegyző úr többször állást foglalt, hogy amit a képviselő-testület ülésére 

vesz napirendi pontokat, azt tárgyalni kell, illetve arról szavazni tud. Eddig aggályt a kormányhivatalnál 

se jelentettek. Több ilyen határozat lett hozva, nem gondolom, hogy jogszerűtlenül jártam volna el, 

legalábbis a felügyeleti szerv erre még engem, ellentétben polgármester úrral, még egyszer sem utasított, 

hogy jogszerűtlen lett volna. 

 

dr. Szinay József: Egy dolgot szeretnék pontosítani, hogy én azt mondom, hogy a képviselő-testületnek 

jogosítványa tárgyalni az utolsó pillanatban beadott anyagokat, ez nem jelenti azt, hogy én ezt 

támogatom, hisz olyan helyzet állt elő, ami most is, hogy itt ülünk hetedik órája és a hivatal nem tudja 

ellátni azt a feladatát, amivel a képviselő-testület az előterjesztéseknek az átnézését, jogszerűségének a 

biztosítását meg tudja oldani. Lehet, a képviselő-testület sok mindent meg tehet, de nem könnyíti meg 

a saját munkáját.  

 

Lőrincz László: Jegyző úr tudom, hogy nincs könnyű helyzetben és nem is irigylem azon a széken, 

elfogadom az érvelést, igaz nem feltétlenül értem meg. 

 

Vajda Viktória: Szerintem kezdjünk el most már a napirendről beszélgetni, mert itt is biztos van még 

sok minden, amit meg fogunk kapargatni. Majd maximum visszavonja a kormányhivatal, de legalább 

beszéljünk a témáról. Szeretnék csak kérdéseket feltenni gyorsan. Első az lenne, hogy mit ért azalatt, 

hogy külkapcsolatokért felelős? A második kérdésem az lenne, hogyan tervezik betölteni az előterjesztő 

urak a szervezetet, amit kiépülni látunk: főtanácsnokok, tanácsnokok. Ugyanis, ha jól tudom neveket 

nem terjeszthetnek elő ennek a rendszernek a feltöltésére. Hogyan fog innentől kezdve működni? Ami 

külön is érdekes és személyesen is kíváncsi vagyok miért az ülésrend átrendezése. Erre kérnék szépen 

magyarázatot, bár én nagyon örülnék, ha ott ülnék Hives Gábor helyén, de azért lássunk valami szakmai 

szempontot is.  

 

Lőrincz László: Első körben a struktúra alakul ki, második körbe pedig a személyekkel való feltöltés. A 

tanácsnokokat tudtommal, illetve a főtanácsnokokat a testület is ki tudná nevezni, illetve a bizottsági 

delegáltakat, ha polgármester úr nem teszi meg, hogy delegál, akkor a kormányhivatal fel fogja rá 

szólítani, hogy delegálnia kell. A külkapcsolatokért felelős, ugye testvérvárosa Gödnek több is volt, 

polgármester úr nem tudja, mert közel két éve lakik itt és lehet eddig ezzel még nem szembesült, de több 

testvérvárosa is van, ezekkel igen aktív kapcsolat volt az elmúlt időszakban és jó lenne, ha az 

elkövetkező időszakban ez újra felébredne. A külkapcsolatok úgy gondolom, fontosak lennének. Az 

itteni gyerekek voltak külföldön, ilyen vendég cserediák programban is akár részt vehet. Így negyed 1 

környékén nem hiszem, hogy aktuális ennek a feltöltése, kitöltése, de tudnék háromnegyed órát beszélni 

róla, milyen jelentősége lenne ezeknek a kapcsolatoknak. Polgármesterúr elég jól beszél nyelveket, 

nyelvtanulás, a sport, illetve egy másik kultúrának a megismerése. Ha gondolja, fejtegethetem, de 

szerintem a képviselő-testületet annyira nem érdekli, hogy így negyed 1-kor ezt hallgassa.  

 

Balogh Csaba: Ülésrend miért lett átrendezve? Ez volt a harmadik kérdése Vajda Viktóriának.  

 

Lőrincz László: Egy kis változatosság szerintem nem árt.  

 

Vajda Viktória: Most jegyző úrhoz fordulnék. Hogy működik a tanácsnokok, főtanácsnokok kinevezése, 

illetve ki tehet javaslatot ezekre a személyekre, illetve bizottsági helyeken is ugyanez kérdés.  

 

dr. Szinay József: Amit pénteki véleményemben közöltem, hogy az Mötv.-nek az 58. § (2) bekezdése 

szerint a képviselő testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére 

bármikor megváltoztathatja. A kötelezően létrehozandó bizottság kivétel, de a bizottságot 

megszüntetheti. Igazából a személyi kérdésekre exkluzív módon polgármester úrnak van lehetősége. 

Bizonyára meg fogja tenni a javaslatokat.  

 

Balogh Csaba: Nyilván felelősségem, kötelességem, megteszem.  
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Hlavács Judit: Nem hiszem, hogy bármilyen javaslatnak bármilyen foganatja lenne. Ez alapján az 

SZMSZ alapján csak és kizárólag képviselői feladatot vagyok hajlandó ellátni.  

 

Balogh Csaba: Szeretnének további válaszokat adni, esetleg képviselők szeretnének-e további 

kérdéseket feltenni vagy tudják, hogyan fognak dönteni és várják a törvényességi vizsgálatot. Akkor 

szavazásra szeretném bocsátani a kérdést és név szerinti szavazást szeretnék javasolni. 

 

dr. Nagy Atilla: Nem tenném meg, ha nem lenne olyan dolog, ami nem csak szavazás kérdése. Át is 

lépem azokat, ami mérlegelhető. Van egy-kettő, ami magasabb szintű jogszabályba ütközik, ezért ezt 

muszáj elmondanom. A SZMSZ-nek az a melléklete, amely polgármesteri ügyköröket tárgyalja. Itt van 

a 9. pont, a munkáltatói jogok. Engem kihagytak, pedig én is a polgármester közvetlen alárendeltje 

vagyok. Szeretnék továbbra is a törvény szerinti jogkörben maradni. Törvény így szabályozza. 

Magasabb szintű jogszabály szabályozza. A másik a településképi eljárás … (keresi) 

 

Balogh Csaba: Nagyra értékelem az igyekezetét, de félek, hogy a képviselő-testület többségét nem 

befolyásolja, hogy ha a törvényességre van felhívva a figyelmük.  

 

dr. Szinay József: Amíg Atilla keresi, pénteki feljegyzésemben felajánlottam az előterjesztők felé, hogy 

szívesen közreműködik a hivatal jogi apparátusa abban, hogy ezt az SZMSZ-t összerakjuk jogszabályok 

teljes megfeleléssel. Az előterjesztőknek szívesen állunk rendelkezésre.  

 

Lőrincz László: Atillának a felvetését be tudom fogadni, hogy ő is legyen benne, illetve jegyző úr 

felvetését is. Úgyis gondolom törvényességi felügyeletre fog ez is menni, mint az összes többi, ami ma 

itt elhangzott. Innentől bízzuk a kormányhivatal állásfoglalására ezt is, ne felesleges köröket fussunk. 

 

Szilágyi László: Több befogadás is Lőrincz László és Fülöp Zoltán is elfogadott, nem lehet mondani, 

hogy javaslatokat módosításra nem fogadtunk be.  

 

Andrejka Zombor: Amikor annak idején az SZMSZ-t módosítottunk, akkor hosszas megbeszélések 

voltak. Módosítási indítványokat elfogadtunk bármilyen irányból, azt furcsálom, ha ennyire alapvető 

dolgokat módosítunk most rajta, vagy óhajtanak előterjesztők módosítani, akkor ez annak idején miért 

nem volt felvetve. Mi változott? A szélirány, vagy egyebek. Ami SZMSZ-t én akkor elfogadtam én 

ahhoz tartom magam. 

 

Szilágyi László: A bizottsági javaslatoknál emlékeim szerint egy nagyon komoly vita volt a 

frakcióülések során. Ahol az a kompromisszumos megállapodás történt, hogy 6 hónapon belül felül 

fogjuk vizsgálni ezt a struktúrát. Ez nem történt meg, most itt az alkalom.  

 

Andrejka Zombor: Azokon a frakciómegbeszéléseken a 6 hónapnál az is meg volt határozva, hogy az 

alpolgármesterek személyét is egyöntetűen megszavazta, nekem azért meglepő, hogy mi változott.   

 

dr. Nagy Atilla: Amire hivatkoztam, nem került át a polgármesterre átruházott hatáskörbe és kikerülne 

belőle. Az eredeti előterjesztés 699. oldal szövegkiemelt változat, abban van olyan, hogy SZMSZ 45. 

bekezdés szövege helyébe lép. Nincs az SZMSZ-nek 45. §-a, nem is volt. Ezek valószínűleg 

szövegszerkesztési hiányosságok, de mégiscsak egy módosító rendelet, kvázi a város alkotmánya, tehát 

formailag csinosítsunk rajta, hogy egységes szerkezetbe legyen. Illetve az SZMSZ 2. fejezet kiegészül 

7. címe nem pontja. Városüzemeltetési tanácsnok, Sport- és vízügyi tanácsnok, csend, most vagy később 

akarjuk kitölteni tartalommal? A többi tanácsnoknál ki van töltve.  

 

Lőrincz László: Valószínűleg azért nem lett most kitöltve, mert kérőbb akarjuk kitölteni. Illetve a másik 

részt pedig befogadom.  

 

Balogh Csaba: Teljes mértékben egyetértek aljegyző úrral. Nem jó dolog így rendeletmódosításokat, 

átfogó rendeletet módosítani így terjesztik be. Még biztonság kedvéért hadd kérdezzem az SZMSZ 
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módosítását meg lett állapítva, hogy nem jogszerű ennek az előterjesztése, jegyző ellenjegyzés hiányzik 

róla, ami formai követelmény.  

 

dr. Szinay József: Az SZMSZ-nek strukturális részére megvan a jogosultsága a képviselő-testületnek az 

előterjesztésre és az elfogadásra. Ami nincs meg, a személyekkel való feltöltése. Ex-lex állapot alakul 

ki, de majd a kormányhivatal állásfoglalását várjuk e tekintetben. A sürgősség a képviselő-testület 

egyedi mérlegelésén múlik, a képviselő-testület többségének a sürgősség megfelelt.  

 

Balogh Csaba: Arra a jogorvoslatot a Strasbourgi Bíróságnak a rendelete alapján fogjuk tudni 

megigényelni. 

 

Lőrincz László: Visszatérnék ahhoz, hogy a képviselő-testületnek rendeletalkotási lehetősége van, ha 

jól tudom az Mötv. alapján. Ezzel éltek is a képviselők, illetve Atilla észrevétele is befogadva, kérem 

szavazunk erről a napirendi pontról.  

 

Balogh Csaba: Név szerinti szavazásra szeretném ezt bocsátani. Dr. Pintér György és Fülöp Zoltán 

kivételével mindenki kéri.  

 

Andrejka Zombor  -  nem 

Csányi József  - igen 

Fülöp Zoltán   - igen 

Hives Gábor  - igen 

Hlavács Judit  - nem 

Lenkei  György  igen 

Lőrincz László  - igen 

Markó József  - igen 

dr. Pintér György - igen 

Szilágyi László  - igen 

Vajda Viktória   nem 

Balogh Csaba  - nem 

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, 4 „nem” szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

__/2020. (VI. __.) önkormányzati rendelete 

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

rendelet módosításáról 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében az 

Önkormányzatnak adott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. d) 

pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 53. § 

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról (A továbbiakban röviden: SZMSZ) 11. 

§ (1) bekezdés e) pontjának szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „e) a főépítész, a főkertész és az osztályvezetők” 

 

(2) Az SZMSZ 12. § szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „A polgármester, az alpolgármester(ek), a képviselő, a bizottság elnöke, a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke, a jegyző indítványozhatja a képviselő-testületnek a napirendi javaslatba fel nem 

vett előterjesztés sürgős megtárgyalását. Ezen sürgősségi indítványt előterjesztés formájában a 

polgármesternél kell írásban benyújtani legkésőbb a testületi ülést megnyitásáig. A sürgősségi 
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indítványnak meg kell felelnie az előterjesztés formai és tartalmi követelményeinek, valamint 

tartalmaznia kell a sürgős tárgyalás indokolását. A képviselő-testület, a téma sürgős tárgyalásáról vita 

nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.” 

 

(3) Az SZMSZ 13. § (2) bekezdés szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 

 “A települési képviselők a munkaterv szerinti ülés legkésőbb az ülést megelőző 5. napon 12:00 

óráig elektronikus úton kapják meg a meghívót és az írásos előterjesztést. A személyes adatokat 

tartalmazó előterjesztéseket „Bizalmas” felirattal kell ellátni.” 

 

(4) Az SZMSZ 13. § (2) bekezdés d) pontjának szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „d) a polgármester aláírását - akadályoztatása esetén a gazdasági-műszaki külkapcsolati 

területért felelős alpolgármester aláírását” 

 

(5) Az SZMSZ 14. § (11) új bekezdéssel egészül ki 

„(11)  Az ülés csak valamennyi napirendi pont megtárgyalása után zárható le. Ha a Képviselő-

testületi ülés 22:00 óráig nem fejeződik be, akkor a következő munkanap 17:00-tól folytatódik.”” 

 

(6) Az SZMSZ 29. § szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 

 “Az alpolgármester(ek) a képviselő-testület a tagjai közül választott, főállású 

alpolgármester(ek). A képviselő-testület tagjai közül 1 fő gazdasági-műszaki és külkapcsolatokért  és 1 

fő humán területért felelős alpolgármestert választ. Kinevezésére az Mötv. 74-75. §-ának, megbízatása 

megszűnésére az Mötv. 76. §-ának, illetményére az Mötv. 80. §-ának szabályai az irányadók.” 

 

(7) Az SZMSZ 13. § (2) szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 

 “ települési képviselők a munkaterv szerinti ülés legkésőbb az ülést megelőző 5. napon 12:00 

óráig elektronikus úton kapják meg a meghívót és az írásos előterjesztést. A személyes adatokat 

tartalmazó előterjesztéseket „Bizalmas” felirattal kell ellátni.” 

 

(8) Az SZMSZ 13. § (3) bekezdés d) pontjának szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 

 “d) a polgármester aláírását - akadályoztatása esetén a gazdasági-műszaki külkapcsolati 

területért felelős alpolgármester aláírását” 

 

(9) Az SZMSZ 13. § (6) bekezdésének szövege helyére a következő rendelkezés lép: 

 “A testületi ülésen tanácskozási joggal vesz részt a jegyző, aljegyző és az osztályvezetők, a 

főépítész és a főkertész, az érintett intézményvezetők, a napirend által érintett jogtanácsos, jogi 

képviselő, a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke, valamint a tanácskozási joggal meghívott további 

személyek.” 

 

(10) Az SZMSZ 13. § (8) bekezdésének szövege helyére a következő rendelkezés lép: 

 “Rendkívüli ülést a polgármester a rendelet 8. § (2) bekezdésében meghatározott indítványhoz 

kapcsolódó előterjesztendő anyag beérkezését követő 2 héten belül hívja össze, az anyag beérkezését 

követő 3 napon belül a polgármester értesíti a képviselőket. 

5 napon belül kell összehívni rendkívüli ülést, ha azt a képviselők minősített többsége írásban kéri. A 

rendkívüli ülésre vonatkozó meghívót és az előterjesztések anyagát a települési képviselők legkésőbb 

az ülés előtt 24 órával kapják meg. Rendkívüli ülésre „Egyebek” napirendi pont felvétele nem 

lehetséges.” 

 

(11) Az SZMSZ II. fejezet 6. számú pontjának szövege helyére a következő rendelkezés lép: 

 “6. A bizottságok szervezete, tanácsnokok, bizottsági ülés összehívása,  jegyzőkönyv” 

 

(12) Az SZMSZ 21. § szövege helyére a következő rendelkezés lép: 

“ (1) A bizottságok szervezetére, feladatára és működésére az Mötv. 57-61.§-ai az irányadók.  

(2) Állandó bizottságok 

a) Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság (rövidítve: PEKJB) 

b)  Szociális és Egészségügyi Bizottság (SZEB) 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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(3) A Képviselő-testület főtanácsnokai  

a) Városüzemeltetési főtanácsnok 

b) Sport és vízügyi főtanácsnok 

(4) A Képviselő-testület tanácsnokai 

a) Környezetvédelmi és városfejlesztési tanáncsok 

b) Kulturális tanácsnok 

 (5) A főtanácsnokok munkáját segítő tanácsnoki testületek létszámát és tagjainak névsorát e rendelet 3. 

sz. függeléke tartalmazza 

” 

 

(13) Az SZMSZ II. fejezet kiegészül egy új fő ponttal: 

 “7. A főtanácsnokok és tanácsnokok működése” 

 

(14) Az SZMSZ II. fejezet 7. címe új  § -al egészül ki: 

 

 “ .... . § (1)       A Képviselő-testület az általa meghatározott önkormányzati feladatkörök 

ellátásának felügyeletére tanácsnokokat bíz meg: 

a)       a tanácsnok, aki a Képviselő-testület által meghatározott, a város életében kiemelten jelentős 

ügycsoportokat felügyeli, a kiemelt ügyek tanácsnoka (a továbbiakban: főtanácsnok), 

b)      a tanácsnok, aki a Képviselő-testület által meghatározott, a város életében nagy fontossággal 

bíró ügycsoportok felügyeli. 

 

(2) A főtanácsnokok munkáját tanácsadó testületek segítik. A főtanácsnoki tanácsadó testületek kettő, 

tagból állnak. A Képviselő-testületre és a Bizottságra vonatkozó szabályoktól eltérően a tanácsnoki 

tanácsadó testületek működésére a jelen §-ban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni. 

(3) A főtanácsnoki tanácsadó testületek tagjainak megbízására illetve megbízásuk meghosszabbítására 

a képviselő-testület jogosult. A megbízásuk legfeljebb kettő évre szól. A tanácsnoki tanácsadó testületek 

tagjai megbízásukat követően 15 napon belül a 2007. évi CLII. törvény 3.§ (3) bekezdésében foglaltak 

szerint vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni. Ennek elmulasztása esetén megbízási jogviszonyuk a 

vagyonnyilatkozat megtételére irányadó határidő lejártával megszűnik. 

(4)  A tanácsadó testületek munkáját a főtanácsnokok irányítják. 

(5) A főtanácsnokok tanácsadó testületeket havonta legalább egy alkalommal összehívják, kivéve 

azon nyári időszakot, amikor a képviselő-testület sem tart ülést. 

 

(6) A tanácsadó testületek az őket irányító főtanácsnokokat a feladatkörükbe tartozó kérdések 

megoldására irányuló, konkrét lépéseket, feladatokat meghatározó javaslatokkal látják el. 

(6a) A főtanácsnokok a tanácsadó testületi ülést követő 15 napon belül a (6) bekezdés szerinti – a 

tanácsnok által ellenjegyzett - javaslatot eljuttatják a Gödi Polgármesteri Hivatalhoz. A Hivatal a 

javaslatokról tanácsadó testületenként külön nyilvántartást vezet (Javaslatok könyve). 

(6b) A tanácsadó munkájáróll írásbeli kivonatot kell készíteni. Az írásbeli kivonat tartalmazza a 

javaslatot és a javaslat tárgyát képző kérdéskör rövid összefoglalóját. 

(7) A főtanácsnokok és a tanácsnokok megbízatásának időtartamára, azaz 1 évre vonatkozóan meg 

kell határozniuk működésükre vonatkozóan munkatervüket a megválasztásuktól számított három 

hónapon belül. A főtanácsnokok és a tanácsnokok minden év március 31-ig írásban beszámolnak a 

Képviselő-testületnek az előző évi munkatervben meghatározott célok és irányelvek betartásáról és 

megvalósításáról. A beszámoló javaslattételi, döntés-előkészítési célt szolgáló dokumentum. 

(8) A főtanácsnokok és a tanácsnokok minden év december 31-ig a képviselő-testület elé terjesztik 

a következő évre vonatkozó éves munkatervüket. 

(9) A főtanácsnok és a tanácsnok részt vesz a javaslattételi vagy véleményezési jogkörében zajló döntés-

előkészítésben, és a meghozott bizottsági, polgármesteri vagy jegyzői döntés ellenjegyzésével a 

tanácsnok kifejezi, hogy részt vett a döntéshozatalban, az ügyet megismerte, egyetért a meghozott 

döntéssel. A főtanácsnok vagy tanácsnok ellenjegyzése nem minősül a döntés érvényességi kellékének.” 

 

(15) Az SZMSZ II. fejezet 7. címe új § -al egészül ki: 

“...§ Városüzemeltetési főtanácsnok 
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(1)” 

 

(16) Az SZMSZ II. fejezet 7. címe új § -al egészül ki: 

“...§ Sport és vízügyi főtanácsnok 

(1)” 

 

(17) Az SZMSZ II. fejezet 7. címe új § -al egészül ki: 

“...§ Környezetvédelmi és városfejlesztési  tanácsnok 

(1) Munkája során javaslatot tesz a képviselő-testületnek: 

a) a Településszerkezeti Terv előkészítésére, felülvizsgálatára, módosítására, 

b) a Helyi Építési Szabályzat előkészítésére, felülvizsgálatára, módosítására, 

c) a városfejlesztési koncepció előkészítésére, felülvizsgálatára, módosítására, 

d) a város beruházási programjára, 

e) egyéb városfejlesztési célokra. 

f) a településtisztaság technikai szabályozásáról. 

g) a forgalomtechnikai feladatokra,  

h) a forgalomképtelen vagyon tulajdonjogot nem érintő hasznosítására. 

i) a környezetvédelmi rendelet elfogadására, karbantartására, 

j) a helyi jelentőségű természetvédelmi értékek védetté nyilvánítására, a helyi jelentőségű 

természeti értékek megóvására, őrzésére, fenntartására, bemutatására, valamint helyreállításáról 

történő gondoskodásra, 

k) a védett kategóriába tartozó területeken szigorúbb levegőtisztasági követelmények 

megállapítására, 

l) területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítására, 

m) csendes övezet kialakításának elrendelésére a zaj ellen fokozott védelmet igénylő 

létesítmény körül, 

n) a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítására, 

o) az avar és kerti hulladék égetésére, továbbá a légszennyezésre vonatkozó szabályok 

megállapítására, 

p) állattartási ügyekben, 

q) rendkívüli levegőtisztaság-védelmi intézkedések megállapítására, rendeletalkotásra, 

r) a környezetvédelmi keret felhasználására. 

(2) Munkája során véleményezi: 

a) vízkorlátozás esetén a korlátozás sorrendiségét, 

b) minden, a környezet épített és természetes elemeit érintő kérdést. 

c) környezetet is érintő határozati és rendeleti javaslatokat, 

d) településtisztaság technikai szabályozását. 

(3) Munkája során részt vehet: 

a) a Gödi Polgármesteri Hivatal által szervezett „épített környezettel kapcsolatos 

önkormányzati hatósági ügyekben kitűzött bejárásokon és helyszíni szemléken, 

b) a helyi vízrendezési és kárelhárítási, kárrendezési feladatokban. 

(4) Javaslattételi jogot gyakorol minden, a környezet épített és természetes elemeit érintő kérdésben. 

(5) Környezetkárosítás, természetkárosítás esetén a hatósági eljárást kezdeményezheti. 

(6) Javaslatai során a városfejlesztési és a környezetvédelmi kérdéseket úgy köteles összhangba hozni, 

hogy a fenntartható fejlődés és a környezettudatos lakókörnyezet egyszerre jellemezze a települést.” 

 

(18) Az SZMSZ II. fejezet 7. címe új § -al egészül ki: 

 

“...§. Kulturális tanácsnok 

(1) Közreműködik az önkormányzat közművelődéssel, közgyűjteménnyel és kultúrával kapcsolatos 

célkitűzéseinek megvalósításában. 

(2) Figyelemmel kíséri az önkormányzat oktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézményeinek 

személyi- és tárgyi feltételeit, felszereltségét, a fejlesztési lehetőségek feltárása és a működés javítása 

érdekében. 

(3) Véleményezi: 



420 
 

a) az önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői álláshelyére kiírt 

pályázatokat, valamint javaslatot tesz az intézményvezető személyére, 

b) az önkormányzat által fenntartott közművelődési és közgyűjteményi intézmények alapító 

okiratát és annak módosítását. 

c) az önkormányzat által fenntartott közművelődési és közgyűjteményi intézmények Szervezeti és 

Működési Szabályzatát, és - az alapító okirat kivételével - egyéb dokumentumait. 

(4). Segíti a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolását, támogatja a hagyományteremtő 

kulturális és művészeti tevékenységeket. 

(5) Szakterületének megfelelően az Önkormányzat illetve a Pest Megyei Önkormányzat által alapított 

kitüntető címekre javaslatot tehet. 

(6) A település demográfiai, társadalmi, gazdasági, stb. folyamataira tekintettel hosszabb távú 

előretekintéssel folyamatosan felülvizsgálja a város közművelődési politikáját. 

(7) Figyelemmel kíséri a közművelődési, közgyűjteményi célú használatban lévő önkormányzati 

tulajdonú ingatlanok, a bennük található ingóságok, valamint az ingatlanokat határoló közterületek 

állapotát. Javaslatot tehet a Képviselő-testület felé a fent nevezett vagyonelemek állagmegóvására, 

felújítására, hasznosítására.” 

 

2. § 

 

(1) Az SZMSZ 2. sz. mellékletéből törlésre kerül a „Humánügyi Bizottság feladat- és hatáskörei” 

illetve a “Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság feladat- és hatáskörei” szakasz. 

. 

(2) Az SZMSZ 2. sz. melléklete a következővel egészül ki  

 

“Szociális és Egészségügyi bizottság 

1. Dönt a középiskolai ösztöndíjrendszer pályázati feltételeiről és a beérkezett pályázatokról. 

2. Javaslatot tesz a képviselő-testületnek minden olyan ügyben, amelyek a testedzési és sportolási 

igények kielégítését szolgáló sportlétesítmények építésére, fenntartására és fejlesztésére szolgál. 

3. Ellenőrzést kezdeményezhet a feladatköréhez kapcsolódóan a költségvetési szerveknél. 

Tájékoztatást kérhet a költségvetési szervektől a feladatkörébe tartozó tevékenységek 

ellátásáról. 

4. Szakterületének megfelelően az Önkormányzat, illetve a Pest Megyei Önkormányzat által 

alapított kitüntető címekre javaslatot tehet. 

5. Dönt az oktatási tárgyú önkormányzati támogatásokról és pályázatokról. 

6. Döntést hoz a rendelkezésére álló pénzügyi forrás felhasználásáról, pályázatokról, egyedi 

támogatási kérelmekről. 

7. Dönt a szociális témájú helyi rendeletekben a hatáskörébe utalt ügyekben. 

8. Véleményezését követően nyújtható be a testület elé valamennyi egészségügyi, és szociális 

kérdést érintő előterjesztés. 

9. A képviselő-testület által a költségvetésben jóváhagyott pénzügyi előirányzat 

figyelembevételével dönt a helyi támogatások odaítéléséről. A bizottság határozatát a 

szakelőadó döntésre előkészített anyaga alapján hozza meg. 

10. A helyi szociális témájú rendeletben foglaltak szerint méltányosság alapján dönt a 

jövedelemhatárt meghaladó kérelmekről. 

11. Gyakorolja a szociális segélykereten belüli előirányzat átcsoportosítási jogkört. 

12. Dönt a városi szociális és egészségügyi intézmények szakmai dokumentumainak - különös 

tekintettel az SZMSZ, házirend, szakmai program, éves szakmai beszámoló elfogadásáról. 

13. Az intézményvezető javaslatára dönt az Alapszolgáltatási Központba történő felvételről - 

kivéve a szociális témájú helyi rendeletekben az intézményvezető hatáskörébe utalt ügyeket - 

rendszeresen és az intézményvezetővel közösen javaslatot tesz a térítési díjra. 

14. Megszünteti a szociális intézményi jogviszonyát annak a személynek, aki a házirendet súlyosan 

megsérti. 

15. A bölcsődevezető javaslata alapján dönt az önkormányzati bölcsődébe történő felvételről - 

kivéve a helyi gyermekvédelmi rendeletben foglalt ügyeket. Felülvizsgálja a felvettek további 

bennmaradásának jogosultságát. 
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16.  Javaslatot tesz az orvosi körzetek területére. 

17. Az e célra elkülönített pénzalapból (céltámogatás) gondoskodik a hajléktalanokról, és dönt az 

Albérlők Házába történő felvételről és az onnan történő elbocsátásról. 

18. Dönt a szociális helyzet alapján elbírálandó ösztöndíjpályázatokról. 

19. Dönt az önkormányzati tulajdonú szociális lakás bérbeadásáról.  

20. Javaslatot tesz az önkormányzati szociális és a piaci alapon hasznosított bérlakás bérének 

megállapítására, módosítására. 

21. Meghatározza a szociális helyzet alapján bérbe adandó lakásokra vonatkozó bérleti szerződés 

időtartamára vonatkozó szabályokat jogász ellenjegyzésével. 

22. Javaslatot tesz a lakásokra vonatkozó pályázati feltételekre.  

23. Javaslatot tesz minden önkormányzati lakást érintő szabályozásra és dönt a helyi rendeletben a 

hatáskörébe utalt lakásügyekkel kapcsolatos kérdésekben. 

24. Dönt a bérlakásigénylők sorrendjének megállapításáról, annak módosításáról a helyi rendelet 

alapján. 

25. Dönt a lakásbérleti jogviszony folytatásáról, valamint gyakorolja a bérlőkijelölési jogot. 

26. Dönt a bérlakásba bérlő által befogadni kívánt személyekhez való hozzájárulásról. 

27. Javaslatot tesz a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására.  

Javaslatot tesz a lakásigénylők részére értékesíthető lakások kijelöléséről. ” 

  

(3) Az SZMSZ 3 sz. mellékletének szövege helyére a következő rendelkezés lép: 

“A polgármesterre átruházott képviselő-testületi feladat- és hatáskörök 

A Polgármester feladat-és hatásköre: 

1. Javaslatot tesz a képviselő-testület munkatervére. 

2. Polgármesteri fogadóórát tart az állampolgárok részére. 

3. Szükség esetén a területért felelős bizottság összehívását indítványozza. 

4. Átruházott hatáskörében az önkormányzati vagyongazdálkodást szabályozó rendelet 

előírásainak megfelelően, annak keretei között tulajdonosi szerepkörben dönt a tulajdonosi 

hozzájárulás iránti kérelmek teljesítéséről, így különösen az önkormányzati tulajdonban álló 

élet- és vagyonbiztonságot súlyosan veszélyeztető fákon halasztást nem tűrő beavatkozásokról. 

5. Képviseli az önkormányzat képviselő-testületét. 

6. A képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja  a polgármesteri hivatalt. 

7. Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, 

egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja. 

8. A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. 

9. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző és az aljegyző, az egyéb munkáltatói jogokat az 

alpolgármester és az önkormányzati intézmények vezetői tekintetében. 

10. Amennyiben a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon 

ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést 

az ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától 

számított tizenöt napon belül dönt. 

11. Összehívja és vezeti a képviselő-testület üléseit. 

12. Gondoskodik az ülés rendjének fenntartásáról. 

13. Aláírásával hitelesíti a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvet, valamint az 

önkormányzati rendeletet. 

14. Javaslatot tesz az alpolgármester megválasztására. 

15. Tájékoztatja a Képviselő-testületet a törvényességi felhívás tartalmáról. 

16. Átruházott hatáskörben dönt a helyi közutak tekintetében a közútkezelői hozzájárulásról. 

17. A „Göd Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatokat 

beterjeszti a KT-nek; Göd Város Önkormányzatának 9/2015. (IV.30.) sz. rendelete 4.§ (4) 

bekezdés 

18. A „Pro Urbe Gödért Emlékérem” elismerő cím adományozására vonatkozó javaslatokat 

beterjeszti a KT-nek; Göd Város Önkormányzatának 9/2015. (IV.30.) sz. rendelete 5.§ (5) 

bekezdés 

19. A „Kóczán Mór Díj Göd” kitüntető cím adományozásával járó díszoklevelet és serleget átadja. 

Göd Város Önkormányzatának 9/2015. (IV.30.) sz. rendelete 6.§ (1) bekezdés 
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20. A „Salkaházi Sára Díj” kitüntető cím adományozásával járó díszoklevelet és díjat átadja . Göd 

Város Önkormányzatának 9/2015. (IV.30.) sz. rendelete 7.§ (2) bekezdés 

21. A „Az Év Pedagógusa Díj” kitüntető cím adományozásával járó díszoklevelet és díjat átadja . 

Göd Város Önkormányzatának 9/2015. (IV.30.) sz. rendelete 8.§ (10) bekezdés 

22. A „Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj” kitüntető cím adományozásával járó 

díszoklevelet és díjat  átadja . Göd Város Önkormányzatának 9/2015. (IV.30.) sz. rendelete 9.§ 

(5) bekezdés 

23. A „Göd Város Szolgálatáért Díj” kitüntető cím adományozásával járó díszoklevelet és díjat  

átadja . Göd Város Önkormányzatának 9/2015. (IV.30.) sz. rendelete 10.§ (5) bekezdés 

24. A „Göd Város Alkotó- és Előadóművész Díj” kitüntető cím adományozásával járó 

díszoklevelet és díjat  átadja . Göd Város Önkormányzatának 9/2015. (IV.30.) sz. rendelete 11.§ 

(6) bekezdés 

25. A „Gödi Gyermekekért Díj” kitüntető cím adományozásával járó díszoklevelet és díjat átadja . 

Göd Város Önkormányzatának 9/2015. (IV.30.) sz. rendelete 12.§ (5) bekezdés 

26. A „Gödi Polgárok Egészségéért Díj” kitüntető cím adományozásával járó díszoklevelet és 

díjat átadja . Göd Város Önkormányzatának 9/2015. (IV.30.) sz. rendelete 13.§ (4) bekezdés 

27. A „Pro Vigilantia Göd Díj” kitüntető cím adományozásával járó kitüntetést és díjat  átadja . 

Göd Város Önkormányzatának 9/2015. (IV.30.) sz. rendelete 14.§ (6) bekezdés 

28. Az elhunyt Göd Város Díszpolgára kitüntetettje síremlékének felállításához szükség szerint 

maximum 300.000 Ft támogatást nyújthat;  

29. A Képviselő-testület javaslatára díszsírhelyet biztosít Göd Város Díszpolgára kitüntetettje 

részére a család egyetértésével; 30/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdés) 

30. Támogatást nyújthat az elhunyt Pro-Urbe Göd emlékplakett kitüntetettje síremlékének 

felállításához - szükség szerint - maximum 200.000 Ft erejéig;  

31. Képviselő-testületi határozat alapján gondoskodik a helyi kitüntetések és elismerő címek 

visszavonásáról; 9/2015(IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés) 

32. Tájékoztatja a Képviselő-testület, ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely 

költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára 

pótelőirányzatot biztosít; (éves költségvetési rendelet) 

33. Tájékoztatja a képviselőt-testület 30 napon belül a jegyző előkészítésében történt, a helyi 

önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról; 

(éves költségvetési rendelet) 

34. Rendelkezik a Polgármesteri Keretről; (éves költségvetési rendelet) 

35. A PEJKB Bizottság által meghatározott bérleti díjakkal megköti a bel- és külterületi ingatlanok 

bérbeadásáról szóló bérleti szerződést. 

36. Dönt a köztemetési ügyekben és intézkedik a köztemetés költségeinek hagyatéki teherként 

történő bejelentéséről, kötelezi az eltemettetésre kötelezett személyt a köztemetés költségeinek 

megtérítésére, illetve azt méltányosságból elengedi; 

37. Lezárja a közutat vagy forgalmát korlátozza (eltereli) a közúton folyó munka, a közút állagának 

védelme, a közúti forgalom biztonsága miatt; 

38. Nyilvántartja a közutakat; 

39. Javaslatot tesz a közút megrongálódásának kijavításáról és a forgalom biztonságát 

veszélyeztető helyzet elhárításáról; 

40. Tájékoztatja a közlekedés résztvevőit a közlekedés biztonságát és zavartalanságát jelentősen 

befolyásoló körülményekről; 

41. Dönt a közterületi vízvételi helyek és a közterületi tűzcsapok megszüntetéséről, áthelyezéséről. 

42. Megköti A Dunakeszi Tankerületi Központtal a vagyonkezelésbe átadott önkormányzati 

tulajdonú ingatlanok tanítási időn kívüli ingyenes használatára vonatkozó, a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § szerinti külön megállapodást.  

43. Dönt Göd Város Önkormányzata felé fennálló polgári jogi jogviszonyból eredő lejárt teljesítési 

határidejű követelésre benyújtott részletfizetési, fizetési halasztási kérelmek elbírálásáról 100 

000 Ft egyedi értékhatárig. 

44. Javaslatot tesz az Önkormányzat jogi képviseletére; 

 

Alpolgármesterek 
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1. Az alpolgármesterek feladatukat főállásban látják el. 

2. A gazdasági, műszaki és külkapcsolati, illetve humán területeken segítik a polgármester munkáját.” 

 

(4) Az SZMSZ 6. sz. mellékletének helyére a következő rendelkezés lép: 

Az állandó bizottságok tagjainak névsora 

 

Bizottság megnevezése Bizottsági struktúra 

Pénzügyi Ellenőrző, 

Közbeszerzési és Jogi 

Bizottság 

5 főből áll  

 

3 fő önkormányzati képviselő 

tag 

dr. Pintér György Zoltán 

elnök 

 

Szilágyi László Lajos 

alelnök 

Hives Gábor Ferenc tag 

2 fő nem önkormányzati 

képviselő tag 
Pappné Pattke Mária tag 

 Dr. Vadász Klaudia tag 

Szociális és Egészségügyi 

Bizottság 
3 főből áll  

 

2 fő önkormányzati képviselő 

tag 
 elnök 

 alelnök 

1 fő nem önkormányzati 

képviselő tag 
tag 

3. § 

 

(1) Az SZMSZ 2. sz függeléke az alábbiak szerint módosul: 

 

A Képviselő-testület ülésrendje a képviselő-testület ülésén 

 

 

dr. Szinay 

József 

címzetes 

főjegyző 

Balogh Csaba  Fülöp Zoltán 
Lőrincz 

László 
 

dr. Pintér 

György 

 

    
Hives Gábor 

Ferenc  

Markó József     
Szilágyi 

László Lajos 

Lenkei 

György János 
    

Andrejka 

Zombor Attila  

Csányi József     Hlavács Judit 

dr. Nagy 

Atilla 

aljegyző 

    
Vajda 

Viktória 

 

(2) Az SZMSZ 3.  sz függelékkel egészül ki. 

(3) Az SZMSZ 3. sz függeléke a következő rendelkezésekkel egészül ki 

Főtanácsnok és tanácsnokok: 
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Városüzemeltetési főtanácsnok: főtanácsnok 

 tanácsadó testületi tag 

 tanácsadó testületi tag 

  

Sport és vízügyi főtanácsnok: főtanácsnok 

 tanácsadó testületi tag 

 tanácsadó testületi tag 

 

Környezetvédelmi és városfejlesztési 

tanácsnok: 

tanácsnok 

 

 Kulturális tanácsnok: tanácsnok            

           

 

 

4. § 

 

E rendelet 2020. június 29. napján … óra … perckor lép hatályba. 

 

 Balogh Csaba dr. Szinay József  

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

Balogh Csaba polgármester 10 perc technikai szünetet rendel el. 

 

(jegyzőkönyvvezető-váltás: Szokolainé Obermayer Éva) 

 

 

8. Álláshelybővítések visszavonása I. 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

dr. Pintér György képviselő nincs jelen.  

 

Lőrincz László: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság ülésén ezt már megvitattuk, 

protokollköröket felesleges lenne lefutni, de hogyha polgármester úr le szeretné futni akkor… Mint ott 

is mondtam – tehát az volt a felvetés, hogy nincs tanulmányterv hozzá, hogy mi történik akkor, ahhoz 

sem volt, hogy mi történik akkor, ha nincs ez a pozíció, tehát úgy gondolom, hogy enélkül a pozíció 

nélkül is el fogunk tudni, most így a veszélyhelyzet utáni időszakban még működni.  
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Vajda Viktória: Arra szeretném felhívni Lőrincz László figyelmét, hogy az egyik posztjában pont arra 

hívta fel a figyelmet, hogy a hivatal rettenetesen leterhelt. Szeretném akkor megkérdezni, hogy akkor 

miért nem segítjük a rettenetesen leterhelt hivatalt azzal, hogy jegyzői kabinetiroda-vezető pozíciót 

megtartjuk, ahogy jegyző úr, aljegyző úr is jelezte szüksége van a jogi osztálynak erre a pozícióra.  

 

dr. Pintér György képviselő visszajött.  

 

Andrejka Zombor: Ugyanezt szerettem volna elmondani, hogy a jegyző úr szakmai kérése a Pénzügyi 

Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság mai ülésén az volt, hogy ez maradjon, tehát legyen neki jogi 

segítsége. 

 

Hlavács Judit: Én azt mondom, ha lúd, legyen kövér, tehát, ha minden határozata a Képviselő-testületnek 

szembe megy a törvényességgel, akkor tök felesleges az, hogy legyen a hivatalban jogász, aki ezt 

felülvizsgálja.  

 

Balogh Csaba: Annyi megjegyzést hadd tegyek, hogy jegyző úrral már az átvilágítások során, már a 

megválasztások során elkezdtük tervezgetni, hogy valahogy meg kell támogatni, hogy legyen kellő 

képviselete a törvényességnek, mert eléggé sok ügy van, eléggé sok mindent szeretnénk megvalósítani 

alapból igény lenne rá, és hogyha a mellékelt ábra mutatja, hogy milyen jogi aggályokat felvető 

előterjesztések kerülnek be napirendre határidő előtt akár 10 perccel, akkor pláne egyértelmű, hogy 

szükség lenne egy ilyen pozícióra. Tényleg csak azt lehet feltételezni, hogy itt akkor Lőrincz László és 

az előterjesztés többi készítője természetesen a törvényes felügyeletét szeretné a hivatalban korlátozni. 

Ha csak az lenne a szándéka Lőrincz Lászlónak, hogy spóroljunk az Önkormányzat számára, mert erre 

szükség van, pláne, hogy mutassuk meg, hogy a vezetői pozíciók közül akkor az alpolgármesterek 

leváltása az még ennél nagyobb összegeket tudna megspórolni egyébként. 

 

Lőrincz László: Úgy gondolom, hogy jegyző úr, illetve aljegyző úr is remekül el tudják végezni ezt a 

feladatot, illetve a törvényesség szempontjából, - mivel, hogy se pro, se kontra – érveket 100 %-ig itt, 

helyben így se, úgy se tudnak felhozni, a vége, az a kormányhivatali törvényességi felülvizsgálat, amit 

nem nagyon tud megtippelni senki sem a veszélyhelyzet következtében, hogy milyen eredménnyel fog 

záródni, én úgy gondolom, hogy nem sok minden lesz, amit a kormányhivatal aggályosnak fog tartani, 

de majd elválik. Így továbbra is fenntartom azt, hogy jelen pillanatban ez az álláshely – mivel, hogy 

nem törvénytelen az, hogyha a Képviselő-testület ezt az álláshelyet megszűnteti, - csak Hlavács 

képviselő asszony felvetésére reagálva - tehát ez nem egy törvénytelen előterjesztés, mert a Képviselő-

testület ezt megszűntetheti. Úgy gondolom, hogy ha a Képviselő-testület támogatja és ezen az úton akar 

elindulni, akkor meg fogja szavazni, ha nem, akkor nem fogja megszavazni.  

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen a kifejtést, biztos a kormányhivatal is örömmel fogja olvasni a 

jegyzőkönyvben, hogy majd ők végzik el az Önkormányzat helyett, a hivatal helyett, a jegyzőnek a 

munkáját, mert, hogy ilyen terhelés mellett ez fizikailag lehetetlenség, mint ahogy most is igazából 

feszegetjük talán a jogszabálynak is a határát, hogy mennyi pihenési időt kell biztosítani az 

alkalmazottaknak, a hivatal dolgozóinak. 

 

dr. Szinay József: Megjegyzem polgármester úrnak, hogy reggel óta, 17 órája dolgoznak a kollegák. 

 

Balogh Csaba: Még hozzátenném azt, hogy – megint legyen értelme a név szerinti szavazásnak és hogy 

ne mondhassa a Képviselő-testületnek egyik tagja sem, hogy nem értesült, nem volt tisztában a 

következményeivel az ő szavazatának – jogorvoslatnak helye az van ebben az esetben a munkavállaló 

szempontjából, mert a pályázatot, a kiválasztást megnyerte, ő lett volna a jegyzői kabinet vezetője, tehát 

ő felmondott az előző munkahelyén, ha ebből bármilyen kára keletkezik, akkor az Önkormányzat 

köteles ezt megfizetni. Úgyhogy ezért én mindenképp javasolni szeretném a név szerinti szavazást, ezzel 

tudjuk az Önkormányzat általános felelősségét az egyéni szavazókra átterelni.  

 



426 
 

Lőrincz László: Örülök neki, hogy polgármester úr munkajogászi végzettségét is most kamatoztatja, 

arra kérném, hogy pont azért, hogy ne legyenek jobban leterhelve az önkormányzati dolgozók, egy kicsit 

pörgessük meg és gyorsabban jussunk el a szavazásig, hogyha lehet. 

 

Balogh Csaba: Azt nem szeretné kérni Lőrincz úr, hogy akkor bekötött szemmel szavazzunk esetleg, 

hogy vitának nincsen helye… 

 

Lőrincz László: Lehet bekötött szemmel, mert név szerinti. 

 

Balogh Csaba: … a felülvizsgálatnak nem adnak teret. Áthágják azokat a szabályokat, amikre felhívták 

a figyelmüket. Mit tehet akkor a Képviselő-testület, amiben nem ért egyet Lőrincz úrral? 

 

Lőrincz László: A Képviselő-testületnek joga van szavazni az előterjesztésről. Szavazzunk. 

 

Balogh Csaba: Engem neveznek diktátornak. Jó. A név szerinti szavazást ki támogatja? Hlavács Judit, 

Andrejka Zombor, Vajda Viktória, Lenkei György, Markó József, Lőrincz László támogatja még 

mellettem. 

 

dr. Szinay József: A 8-as napirendi pontról van szó. Név szerinti szavazás: 

Andrejka Zombor Attila: „nem” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „nem” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „nem” 

Balogh Csaba: „nem”. 

 

Ugyanaz az eredmény született. 4 „nem”, 8 „igen” szavazattal a Képviselő-testület megszűntette a 

jegyzői kabinetvezetői álláshelyet. 

 

A Képviselő-testület tagjai 8 „igen”, 4 „nem” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozta:  

 

156/2020. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy 40/2020. (III. 3.) képviselői határozatát úgy módosítja, hogy az 1 fő jegyzői 

kabinetvezető munkakör álláshelyet megszünteti. 

 

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

Határidő: azonnal 

 

 

9. Álláshelybővítések visszavonása II.  

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

Balogh Csaba: A katasztrófavédelmi referens visszahívását kérte Lőrincz László, ami nincsen 

ellenjegyezve, és így tárgyalásra alkalmatlannak tartom. Megadom a lehetőséget, hogy kifejtse 

előterjesztését. 
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Lőrincz László: Úgy gondolom polgármester úr, hogy a jogi zsargonoktól szerintem mentes maradhat a 

dolog, mert polgármester úr mindent tárgyalásra alkalmatlannak tart, ami eddig a Képviselő-testület elé 

került. Tehát valószínűleg inkább ez a diktátor és nem az, aki demokratikusan megpróbálja ezt 

megvitatni másokkal. A katasztrófavédelmi referens fél álláshelyének visszavonását terjesztettem be, 

mivel, hogy itt egy jogszabályi kötelezettség is van, így a módosító résznél ott világosan ki van fejtve, 

hogy a polgármester kijelöli a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladataiban közreműködő 

közbiztonsági referenst. Tehát ez a jogkör a polgármester úrnak megmaradt, az álláshely megszűnt, de 

a hivatal berkein belül ki tudja erre jelölni a megfelelő személyt.  

 

Balogh Csaba: Szeretném megjegyezni, hogy a katasztrófavédelmi referensnek a feladatköre az nem 

csak a Samsunggal foglalkozik, hanem egyéb katasztrófavédelmi ügyekkel is, így például az árvízzel, a 

pandémiás helyzettel, ami ugye itt a járvány esetén kifejezetten szembeötlő és igen is hasznos volt a 

kinevezett Borbíró Mihálynak a szaktudása. Vele már februárban elkezdtünk készülni arra, hogy milyen 

eszközöket kell beszereznie a védekezés érdekében. Azt is megjegyezném, hogy a Samsung 

veszélyzónája az eléri a lakosság területét, az Önkormányzat területét, tehát innentől kezdve az, hogy a 

Samsung már nincsen itt, azt az indokolást már semmiképpen nem tartom megalapozottnak, az sem 

megalapozott, hogy …. hogy is mondta, hogy milyen pozíciót szeretne meghirdetni az előterjesztésben? 

 

Lőrincz László: A módosított előterjesztésben az van, hogy a polgármester kijelöli a katasztrófavédelmi 

referenst, a hivatal berkein belül ki tudja jelölni az ezzel foglalkozót. Jegyző úr el tudja mondani, hogy 

erre kimondottan álláshely nem kell, a Közterület-felügyelet vezetőjét meg lehet ezzel bízni, erre a plusz 

egy álláshelyre nincs szükség. 

 

Balogh Csaba: Akkor különbség van, jegyző úr mi a pontos megnevezése? 

 

dr. Szinay József: Közbiztonsági referens. Amikor én pénteki állásfoglalásomban …. 

 

Lőrincz László: Úgy is van benne a módosítómban. Felolvastam, csak polgármester úr nem figyelt. 

 

dr. Szinay József: Ugyanakkor az egészségügyi veszélyhelyzet, vagy vészhelyzet a törvényi tényállás 

szerint ugyanúgy fennáll. Tehát én úgy gondolom, a pandémiás veszélyhelyzet most ideiglenesen 

megszűnt, de úgy gondolom, hogy Borbíró úr szaktudására szüksége van az Önkormányzatnak, ezért 

javaslom, hogy ez maradjon meg, ahogy a pénteki állásfoglalásomban is kértem.  

 

Szilágyi László: Borbíró Mihály tevékenységéről, sok mindenről, szerintem a Képviselő-testület sem 

tud a mai napig, innentől kezdve nem tudom, hogy ő mikor számol be bármiről. Hogy ő mit tett, milyen 

eredményt. 

 

Balogh Csaba: Szilágyi úr akkor legyen kedves és fejtse ki azt, hogy milyen formában és mikorra kéri 

azt a tájékoztatást, mert ahogy Fülöp úrnak korábban az alkotmánybírósági panasz kapcsán kifejtettem, 

hogy ha nem kapok kérést, akkor nem tudok teljesítést sem felmutatni. Borbíró Mihály tett teljesítési 

igazolást, kifejezetten részletesen ki van fejtve. Ezt bármikor, ha elkérik elérhető, hogy ha azt szeretné 

kérni, hogy a testületi ülésekre, mindegyik testületi ülésre hozzam be az összes teljesítési igazolást, amit 

kiadok, mondja meg! Legyen tisztázva az, hogy mit várnak el, mert az, hogy azt mondják, hogy erről 

pont nem számolt be a polgármester, ez nem egy indok. Így nem lehet működni.  

 

dr. Nagy Atilla: A katasztrófavédelmi referens csak a polgármesternek köteles beszámolni, az ő embere 

törvény erejénél fogva. Nem a Borbíró Mihályról, hanem közvetlenül az álláshelyről van szó, tehát a 

polgármester önálló államigazgatási jogköréhez kötődő dolgozó, ha kérik ezt a beszámolást, akkor a 

polgármestertől kell kérni és ő majd gondoskodik közvetve vagy közvetlenül, hogy meglegyen. 

Valamilyen állami címzett normatívát is adnak erre a dologra talán, de nem tudom az összegét, ezért 

nem tudom azt, hogy a forrásbiztosításban milyen mozgástere lehet a Képviselő-testületnek. Ezt nem 

tudom, de a lényeg az, hogy csak a polgármesternek felel igazából. Ettől a forrásmegvonással lehet 

operálni közvetetten, de neki kell, hogy beszámoljon.  
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Szilágyi László: Köszönöm szépen a választ. 

 

dr. Szinay József: Azt még elfelejtettem mondani a hozzászólásomban, hogy attól még a Samsung az itt 

van a városban, attól függetlenül, hogy most már nem a mi… (nincs befejezve a mondat) 

 

Balogh Csaba: Ahogy a tájékoztatóban is mondtam, a héten nem véletlenül kell tárgyalnunk a külső 

védelmi tervről Pest Megye Önkormányzatával. 

 

Vajda Viktória: Jó lesz, ha lesz egy külkapcsolatokért felelős alpolgármesterünk, majd itt is bevetjük a 

külkapcsolatokban.  

 

dr. Pintér György: Hallottam, hogy Borbíró úr ezzel is foglalkozik, nekem úgy tűnt eddig, hogy ő 

polgármester úr főtanácsadója, politikai tanácsadója és nem tudom, hogy ő most milyen foglalkoztatási 

formában van, közalkalmazott, köztisztviselő, szerződéses, egyebek, úgyhogy igazából nekem ez függő. 

 

dr. Nagy Atilla: Megbízásos, fél álláshelyen.  

 

Balogh Csaba: Félállásban van, megbízással.   

 

Andrejka Zombor: Borbíró Mihály nem a veszélyhelyzettel kapcsolatban kapta meg a megbízását, ez 

csak részletkérdés az egész történetben, megint nem értem, hogy ezt miért kell ennyire sürgőssen 

tárgyalni és miért nem tudjuk épeszű módon megvitatni az ő személyét, illetve pozicióját. Amikor arról 

volt szó, hogy a Samsunggal kapcsolatos tárgyalások, akkor nem volt a személyével, illetve a 

szaktudásával kapcsolatban semmiféle aggály. A Samsung még mindig itt van, és gyakorlatilag a 

minőségbiztosítási rendszernek nekem az egyik legfontosabb pontja az, hogy felkészülés és reagálás 

vészhelyzetekre. Tehát hogy ha egy katasztrófavédelmi referens az a legjobb, ha élete végéig munka 

nélkül van, nincsen vészhelyzet, de ha vészhelyzet van és nekünk nincsen katasztrófavédelemre 

emberünk, miközben itt van egy gyár, aminek aggályos a különböző előírásokkal kapcsolatos 

megfelelősége, akkor én azt gondolom, hogy ez egy borzasztó nagy kockázat és újfent egy nagyon nagy 

felelősség egy ilyen döntést meghozni, hogy őt ilyen módon menesszük. Függetlenül attól, hogy kinek 

szimpatikus az arcberendezése, kinek nem. Az szakmai alapon van én úgy érzem, és ezzel eddig még 

nem volt probléma.  

 

Balogh Csaba: Van-e további hozzászólás? Ha nincs, akkor név szerinti szavazást szeretnék elrendelni. 

Ki az, aki támogatja? Hlavács Judit, Lenkei György, Csányi József, Lőrincz László és jómagam. 

 

dr. Szinay József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

Andrejka Zombor Attila: „nem” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „nem” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „nem” 

Balogh Csaba: „nem”. 

 

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, 4 „nem” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

157/2020. (VI. 30.) Ök. határozat 



429 
 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a 265/2019. (XI. 26.) képviselői határozatát visszavonja. A 0,5 fő 

katasztrófavédelmi referens álláshelyet megszünteti. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

158/2020. (VI. 30.) Ök. határozat 

  

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy Göd Város Önkormányzata és Borbíró Mihály között 2019. december 10-én 

09/615-1/2019. ügyiratszámon létrejött szerződést rendes felmondással felmondja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

159/2020. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

felkéri a Polgármestert, hogy 2011. évi CXXVIII. törvény 15. § (2) bekezdés j) pontja alapján 

jelölje ki a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladataiban közreműködő közbiztonsági 

referenst. 

 

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

Határidő: azonnal 

 

 

10. Állásfoglalás Göd város hosszútávú érdekeiről 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

 

Fülöp Zoltán: Ehhez olyan nagyon sok hozzáfűznivalóm nincsen, a veszélyhelyzet ideje alatt a 

Képviselő-testület egészen egyhangúlag, 12 aláírással egy nyilatkozatot tett, most egy formális 

megerősítésre javaslom ezt.   

 

Andrejka Zombor: Ez egy olyan előterjesztés, hogy a Gödiek munkahelyét őrizzük meg és ezért is, most 

gyakorlatilag szavazni fogunk. Miután kirúgtunk egy jó pár komoly szakembert, szerintem ez az egyik 

legnagyobb vicc, ami létezik, de gondolom 8-4, ez a tippem. 

 

Hlavács Judit: Igen. Nyilván nyugodtan megszavazhatnám azt a nyilatkozatot, amit aláírtam, azt 

gondolom, hogy szeretnék csatlakozni az értelmetlenséghez, és ezt nem fogom támogatni.  

 

Balogh Csaba: Sajnos nekem is az a véleményem, hogy itt gyakorlatilag cirkuszt csináltak egyes 

képviselők az Önkormányzat működéséből. Sajnálom azt tényleg, őszintén szégyellem azt, hogy 

politikusnak kell, hogy mondjam magamat most én is, látható, hogy vannak a politikusok között olyan 

személyek, akik megtagadják az elveket, nem vállalják a felelősséget a választópolgáraik előtt. Nem 

vállalják a szakmaiságot, amit megígértek nekik, és kihasználják a hivatal dolgozóit, és a lelkes olyan 

személyeket, akik még mindig foglalkoznak a politikával. Kiírtják belőlük azt a kis vágyat is azért, hogy 

tegyenek valamit a környezetükért. Úgyhogy én egy következő testületi ülésen megfontolom azt, hogy 

a testületnek így ilyen formában van-e értelme egyáltalán egyben maradni, vagy érdemessé vált a 
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feloszlatásra, ha azt a törvényességi felülvizsgálat ezt nem tenné egyébként is kötelezővé. Tényleg nem 

tudok egyszerűen jobb minősítést adni így a Képviselő-testületnek a munkájára és tűntetőlegesen 

nemmel kell, hogy szavazzak az ilyen vicc-előterjesztések miatt, hisz ez a sürgősségi előterjesztés 

címszót semmiképpen nem érdemli meg.  

 

Szilágyi László: A Facebookon láttam egy nagyon szép posztot, amit most szeretnék megosztani.  Focis 

hasonlattal szeretnék élni, hogy ha nem megy a csapatnak, akkor általában az edzőt cserélik le.   

 

Andrejka Zombor: Csatlakozom polgármester úrhoz. Nekem nyilvánvaló, hogy nem volt zsákbamacska, 

hogy a politika miről szól, de én azt gondolom, hogy az, hogy és én is most része vagyok ennek az 

egésznek, tehát nem vonhatom ki magam a felelősség alól, biztos én is hozzájárultam, hogy ilyen helyzet 

tudott kialakulni, de amit mi itt művelünk az a választóknak a szemen köpése és annak, hogy 

szakembereket gyakorlatilag politikai alapon elzavarunk, ez borzasztó, kritikán aluli és egy szemét 

mocskos dolog. Ez a véleményem. 

 

Vajda Viktória: Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy rettenetesen nagyot hibáztam, 

hibáztunk, nagyon naívak voltunk, mert azt gondoltuk, hogy lehet más a politika, de azt gondolom, hogy 

kettő dologban nem tudok engedni, és ezekhez nem tudom adni a nevemet, az egyik az az átláthatóság 

ilyen mértékű elvétele, a másik pedig a teljesítményelvűség ilyen mértékű semmibevétele, úgyhogy 

igen, egyetértek frakciótársaimmal.  

 

Szilágyi László: Szerintem eleget vitatkoztunk, úgyhogy szavazásra szeretném bocsátani az 

előterjesztést.  

 

Balogh Csaba: Megjegyzem Szilágyi úr, hogy nem kért más szót, úgyhogy, ha nem tette volna meg ezt 

a megjegyzést, akkor feltettem volna szavazásra. Kérem szépen a szavazógéppel való szavazást a 

Képviselő-testülettől.  

 

dr. Nagy Atilla: Kötelező a határozat végrehajtásának felelősét megállapítani. Polgármester, jegyző, 

bizottság, válasszanak.  

 

Balogh Csaba: Az előterjesztőt kérdezem.  

 

Fülöp Zoltán: Akkor legyen a polgármester.  

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, 3 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozta:  

 

160/2020. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

megerősíti a mellékeltben szereplő dokumentumban foglalt álláspontot, és a Testület valamennyi 

tagjától elvárja az abban foglaltak teljes körű képviseletét a következők szerint: 

 

Göd Város Önkormányzata kijelenti, hogy nem érdeke a kormányzattal és a Samsung SDI-val 

kialakult konfliktus fokozása. Ezzel szemben feladata a város működőképességének megőrzése, a 

városért dolgozó gödiek munkahelyeinek és a folyamatban lévő, valamint tervezett városi 

fejlesztések megőrzése. 

Nem feladata és nem szándéka a gyár elüldözése, ellenben feladata élhető környezetet biztosítani 

a gödi városlakók számára. Gödnek nem érdeke a konfliktus. Gödnek az az érdeke, hogy 

tárgyaljunk egymással, és mindenki számára elfogadható kompromisszumos megoldás szülessen. 

A mi feladatunk egy különösen nagy volumenű, kiemelt beruházást közösen újragondolni minden 

szereplő részvételével, és minél inkább a gödiek hosszútávú érdekeit szolgáló útra terelni. A mi 

dolgunk az utak, bicikliutak építése, a csatornarendszer befejezése, a városi intézmények 
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felújítása, a város komplex megújításának kezdeményezése és egy lakóövezet-védelmi program 

beindítása. 

A kialakult helyzetre tekintettel a tárgyalások újrakezdését és új megállapodások tető alá hozását 

javasoljuk az alábbiak szerint: 

- célunk a 294/2020. (VI. 18.) kormányrendeletben megfogalmazott változtatások feloldása 

Göd szempontjainak figyelembevételével 

- a konszolidációt szolgáló 1071/2020. (III. 5.) Kormányhatározat végrehajtása, 

együttműködési megállapodás megkötése Göd Város Önkormányzatával 

- egyeztetés a Samsung SDI mindennapos működése lakosságot terhelő hatásainak 

monitoringjáról, a hatások csökkentéséről 

- a Samsung SDI mindennapos működéséből fakadó technológiai lehetőségek feltárása a 

környezetterhelés csökkentése érdekében, együttműködés a megvalósításban 

- a Samsung Engineering építési tevékenységének áttekintése, egyeztetés a lakossági zavarás 

minimálisra csökkentéséről 

- a konszolidációt szolgáló minden tárgyalási fordulóról haladéktalan, teljes körű 

beszámoló nyújtása a képviselőtestület számára 

 

Forrásigény nincs. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 160/2020. (VI. 30.) Ök. határozathoz: 
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11. Határozat a „Göd város hosszútávú érdekeiről” szóló nyilatkozatban megjelölt feladatok 

végrehajtásáról  

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

Lőrincz László: Ez a pont is szerepelt a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság ülésén. 

Kisebb aggályok merültek fel. A határozati javaslatban – a pénzügyi bizottságon abban is maradtunk, 

hogy a testületi ülésre átdolgozásra kerül a dolog, sikerült átdolgozni, a határozati javaslatnak a 

módosítása a jegyző úr és a pénzügyi bizottság tagjainak észrevételei alapján megtörtént, így a Fülöp 

alpolgármester úr közben kiosztja a határozati javaslatot, csak, hogy ne megfogalmazva legyen. (2020. 

06.30. 1 óra 07 perc) 

 

Balogh Csaba: Micsoda változás, hogy most Fülöp úr a helyszínen kiosztja a módosító javaslatot. 

Köszönöm szépen. Felolvassa a kiosztott határozati javaslatot: 
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„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Göd Város érdekeinek képviselete érdekében a 

következőket határozza el: 

 

A Göd Város hosszútávú érdekeiről szóló nyilatkozat szellemében újraindítja a tárgyalásokat a Samsung 

csoport képviselőivel, valamint a beruházással és a különleges gazdasági övezettel érintett partnerekkel, 

különösen ideértve a Beruházási Ügynökséget (HIPA) és a Pest Megyei Önkormányzatot. 

 

E tárgyban Göd Város képviseletével az Mötv. 32. § 2 (c) pontja szerint megbízza Fülöp Zoltán 

képviselőt.  

 

Minden más tárgyalási felhatalmazást visszavon. Amennyiben szükséges, a tárgyalásokat vezető 

tegyenek javaslatot, új jogi megbízások kiadására, vagy a meglevők módosítására.  

 

A Képviselő-testület elvárja tagjaitól, hogy a továbbiakban a Samsung SDI és a különleges gazdasági 

övezet tekintetében önállóan semmilyen nyilvános nyilatkozatot ne tegyenek. 

 

A képviselettel megbízott a közbeszerzési értékhatáron belül a Beszerzési Szabályzat II. Fejezet 2. pontja 

szerinti kivétel alá eső bizalmi tevékenységre szakértők megbízását kezdeményezheti. 

 

Forrás: 9. sz. melléklet Önkormányzat dologi kiadások 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: folyamatosan” 

 

Én ebben nem látom megvalósulni a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságon 

elhangzottakat, hisz azt látom ebben, hogy továbbra is, hogy Fülöp Zoltánt jelölik ki képviselőnek, 

amikor a felelős egyébként a polgármester, továbbra is azt látom, hogy minden tárgyalást visszavonnak, 

ami nincsen kifejtve, hogy mi az a más tárgyalás visszavonása, minden más tárgyalási felhatalmazást 

visszavon, nem érthető, hogy akkor Fülöp Zoltánnak a minden más tárgyalását jelentené, vagy esetleg 

mindenki másnak a tárgyalási felhatalmazását. Egészen furcsa ez a sajátos jogi kifejezés és nem vagyok 

benne biztos - jegyző úr ebben erősítsen meg - semmilyen nyilvános nyilatkozatot ne tehessenek a 

képviselők, ez a képviselők jogainak a korlátozását jelentené az én ismeretemben. Természetesen ezek 

jogi aggályok, amit tudom, hogy nem fognak annyira megértő fülekre találni, de szeretném kifejezni azt, 

hogy ezek tényleg arra utalnak, hogy valószínűleg itt a háttérben voltak olyan alkuk, amik a Samsung 

SDI kapcsán akkor mégiscsak fontosnak tartották ezeket az előterjesztéseket és kíváncsi lennék, hogy 

mit ajánlhattak esetleg azoknak a képviselőknek, akik úgy nyerték meg a képviselőválasztást, hogy 

kifejezetten felszólaltak a betelepítés és a Samsungnak az átláthatatlan beruházásával kapcsolatban. Mi 

lehetett az, ami igazából kompenzálta őket azért, hogy mégis csak elárulják a választópolgáraiknak tett 

ígéreteket. Örülnék neki, hogy ha ez is része lenne ennek a kifejtésnek, mert egyébként ez 

minősíthetetlen. Nem törvényességi szempontból, egyszerűen erkölcsileg, minden szinten. Elnézést 

kérek.  

 

Hlavács Judit: Én szeretnék egy értelmezést kérni akár az előterjesztőtől, akár a jegyző úrtól: (idéz a 

határozati javaslatból) „A Képviselő-testület elvárja a tagjaitól, hogy a továbbiakban a Samsung SDI 

és a különleges gazdasági övezet tekintetében önállóan semmilyen nyilvános nyilatkozatot ne 

tegyenek.” Ez engem mennyire kötelez bármire?  

 

dr. Szinay József: Előre nem lehet semmire sem kötelezni. Itt a 32. § (2) c), az (2) e), vélhetőleg elgépelés 

történt, a (2) e) megbízás alapján képviselhető a Képviselő-testület.  

 

Balogh Csaba: Akkor megjegyezné a másik elírást is, hogy a tárgyalásokat vezetők tegyenek 

javaslatokat, tehát akkor már egyszemélyben, mert a pénzügyi bizottság, Pintér urat már nem szeretné 

előterjeszteni. Tehát a „tegyen” és nem „tegyenek” javaslatot szerepeljen. 
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Vajda Viktória: Szeretnék egy módosító javaslatot tenni, ugyanis azok a feladatok, hogy ha jól értem a 

tárgyalásokat, a Samsung csoport képviselőivel, a HIPA-val, illetve a Pest Megyei Önkormányzattal ... 

kapcsolatot tartani ennek a pozíciónak, vagy a tárgyalási … Én nagyon szívesen tartanék kapcsolatot a 

Pest Megyei Önkormányzattal, amúgy is képviselő vagyok, ez egy elég könnyen bejáratott út, szeretném 

az előterjesztéseimet, módosításaimat, úgyhogy ez lenne a módosító javaslatom.  

 

Balogh Csaba: Kérdezem az előterjesztőt, hogy befogadja-e? 

 

Fülöp Zoltán: Nem fogadom be.  

 

Balogh Csaba: Nem fogadta be Fülöp úr a módosító javaslatot, úgyhogy majd szavazásra fogjuk 

bocsátani.  

 

Lőrincz László: Úgy gondolom, hogy egy próbálkozást megér az elmúlt időszak kudarcai és nem túl 

sikeres Samsunggal folytatott, illetve a HIPA-val, a Pest Megyei Önkormányzattal folytatott tárgyalások 

után. Szerintem a Képviselő-testületből Fülöp Zoltán is megkaphatja ezt a lehetőséget, bízva abba, hogy 

talán sikerül eredményeket elérni, és nem mínuszos lesz a vége és nem kudarc, mint ami az elmúlt 

időszakban történt. Úgy gondolom, hogy támogatható minden képviselő által ez a kezdeményezés.  

 

Balogh Csaba: A jegyzőkönyv számára pontosítani szeretné azt, hogy az előterjesztő Lőrincz László, 

tehát neki kell befogadnia Vajda Viktória módosító javaslatát. 

 

Lőrincz László: Nem fogadom be.  

 

Balogh Csaba: Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy ez a minősítés, hogy nem voltak sikeresek a 

tárgyalások a Samsunggal kapcsolatban, ez egy olyan fajta minősítés, amit szeretném, hogyha alá tudnák 

támasztani.  

 

Lőrincz László: Szerintem a tények magukért beszélnek, és erről nem kívánok többet beszélni most.  

 

Balogh Csaba: Elnézést, de a tények nem beszélnek magukért. Minősítette a tárgyalásoknak az 

eredményét, úgyhogy kérem, hogy fejtse ki. 

 

Lőrincz László: Nem kívánom most kifejteni így az éjszakai órákban, de szerintem mindenki tudja, hogy 

mire gondoltam. 

 

Balogh Csaba: Nem. Elnézést, de nem tudja mindenki. 

 

Lőrincz László: Én meg most nem kívánom ezt elmagyarázni annak, aki itt ül és ha nem tudja, akkor 

gondolkozzon el rajta.  

 

Balogh Csaba: Lőrincz úr számonkéri a saját választóit, amiért nem informálta őket és nem tudják azt, 

hogy mit gondolhat Lőrincz László? 

 

Lőrincz László: A választókat a polgármesternek kellene informálni a Samsung tárgyalásokkal 

kapcsolatban, ez véleményem szerint nem történt meg, vagy késedelmesen, kész tények elé állítva, 

ugyanígy a képviselőket is. 

 

Balogh Csaba: Lőrincz úr mennyire van tisztában azzal, hogy milyen kötelességei vannak a 

képviselőnek, mert köztük szerepel az is, hogy a választópolgáraival egyeztetnie kell az előterjesztések 

kapcsán, hogy olyan döntéseket hozzon, amivel valóban képviseli a választóit. Tisztában volt ezzel a 

kötelességével? 
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Lőrincz László: Ez nem kapcsolódik ehhez a napirendi ponthoz, illetve természetesen tisztában vagyok 

a képviselői kötelességeimmel, … hogy polgármester úr is legyen tisztában a saját polgármesteri 

kötelességeivel és tisztességesen ... tovább az ülést. Kérem szavazzunk a napirendi pontról. 

 

Andrejka Zombor: Én most itt azt látom, hogy Fülöp Zoltán képviselői minőségében egyedül fogja 

képviselni az Önkormányzatot, illetve a várost a Samsunggal kapcsolatos mindenféle témában. Tehát 

ez gondolom jogi, biológiai, kémiai és minden szakmai tudásokat feltételez. Ráadásul úgy, hogy 

konkrétan folyamatban van perünk az állam ellen a döntéssel kapcsolatban. Tehát a jogi vonatkozásait 

hogyan fogja a képviselő ebbe beleilleszteni, így egyedül képviselve a várost és az átláthatóság, amit 

leszavazott a testület a mai nap, az, hogy lesz biztosítva a szavazók és a város lakói számára? 

 

Balogh Csaba: Az előterjesztő kívánja megválaszolni ezeket a kérdéseket? 

 

Andrejka Zombor: Mennyire volt megalapozva ez az előterjesztés, hogy Fülöp Zoltán egyedül képviseli, 

milyen szakmai alkalmassága van, és hogyan fogja ő egyedül az átláthatóságot biztosítani? 

 

Lőrincz László: Úgy gondolom, hogy ez igen nagy felelősség számára és ezzel a felelősséggel nem fog 

visszaélni, illetve az átláthatóságot úgy tudja biztosítani, hogy ha centire, tű pontosan beszámol azokról 

a tárgyalásokról és azokról a momentumokról, amiket ezzel kapcsolatba folytatni fog. Illetve visszatérve 

a szakmai részre, az ott van az utolsó pontban, hogy amennyiben szüksége van szakmai segítségre, akkor 

kezdeményezheti ennek a folyamatát és a Képviselő-testület amennyiben ezt jónak tartja akkor. Tehát 

úgy gondolom, hogy a demokratikus és normálisan működő rendszer így fog tudni rendesen működni 

és így lesz pont átlátható, amit nehezményez kedves Zombor, hogy nem átlátható. Ez lesz így átlátható.  

 

Andrejka Zombor: A képviselő társam egyedül képviseli, tehát szaktanácsadókkal megerősített 

polgármesterrel bizalmatlan vagy, de egy képviselő egyedül képviselje a várost egy több milliárdos 

ügyben. Ezt akarod ezzel mondani? 

 

Lőrincz László: Egy friss és új irányvonal úgy gondolom, hogy a mostani… 

 

Andrejka Zombor: … a város legjelentősebb kapcsolatát nyújtó Samsung, ahol rengeteg pontban kell 

megegyezni, magával a gyárral, az állammal a különböző hatóságokkal és egy ember fog… 

 

Lőrincz László: Kedves Zombor, hogy értékeled az elmúlt időszakot? Hogy sikerült megegyezni a 

rengeteg pontban eddig? Te hogyan értékeled az eddigi Samsung kapcsolattartást? Légy szíves ezt fejtsd 

akkor nekem ki.  

 

Balogh Csaba: Megadom a szót Andrejka Zombornak. 

 

Andrejka Zombor: Én a polgármester tájékoztatását, illetve a Borbíró Mihály tájékoztatását olvastam az 

eddigi megbeszélésekről és én úgy érzem akár, mint képviselő, akár mint állampolgár, hogy én 

továbbiakban is bizalmat szavaznék ennek, már csak azért is mert, ha most megváltoztatjuk a tárgyalók 

személyét, ráadásul egy polgármestert és egy szakértőt azonnal visszahívunk a témából az gyakorlatilag 

komolytalanná teszi a városnak a képviseletét.  

 

Lenkei György képviselő kiment. 

 

És megint visszacsatolnék az előző témához, hogy innentől kezdve ennek a testületnek, illetve ezeknek 

a himi-humi előterjesztéseknek a komolysága, az vicc-kategória. 

 

Fülöp Zoltán: Kénytelen vagyok egy kicsit elkanyarodni az előterjesztés szűken vett tárgyalásától. A 

demokráciának van egy rendkívül súlyos nehézsége, miszerint, ha van egy többségi vélemény, akkor az 

egy többségi vélemény. Ha és amennyiben a Képviselő-testület ezt a határozati javaslatot elfogadja, az 

azt jelenti, hogy a Képviselő-testület a dolgok többsége, a dolgok eddigi állásával és a dolgok eddigi 
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haladásával elégedetlen. Azt gondolom, hogy a demokráciához hozzátartozik az, hogy egy ilyen döntést 

el kell tudni fogadni és nem középsúlyos minősítő jelzőket aggatni egymásra, illetve egymás munkájára.  

 

Vajda Viktória: Én azt gondolom, hogy fogalmi zavarban vagyunk elég sok téren, illetve mást értünk 

bizonyos fogalmak alatt. Mást értünk átláthatóság alatt és mást értünk demokrácia alatt. Egy másik szó, 

amit kerestek az a „deal”, vagyis az üzlet. Nem a demokrácia az, amiről beszéltek.  

 

Markó József: Úgy gondolom, hogy Fülöp úr, ha kap ilyen megbízást semmiképpen sem a saját 

álláspontját képviselheti, bárhol is, hanem a városnak az álláspontját, amit mi itt többséggel határozunk 

meg. Az eddigiekben – óhatatlan, hogy polgármester úr egy politikai tömörülésnek a jeles képviselője 

és az alap választási nyerése az volt, hogy a Samsung egy olyan, amilyen. Így nyertetek, ez volt az alap. 

A Samsunggal baj van, a Samsungot kezelni kell, akár el is lehetne küldeni, egyáltalán miért van ott. De 

azért nem az egész város szavazott az Összefogásra, hanem egy nagyobb többség, természetesen 55 % 

gondolom, de 45 % nem így szavazott. Tehát nem lehet tudni, hogy pontosan mindenki úgy 

gondolkodik-e, mint polgármester úr. Az eddigi tapasztalat az volt, hogy a tárgyalásokban az ő 

véleménye, vagy tárgyalási stílusa rossz eredményekkel járt. Simán 40 milliárdot már elveszítettünk. Ez 

rettenetes mennyiségű pénz. Miért vesztettük el? Elmondom.  

 

Lenkei György képviselő visszajött.  

 

Azzal kezdődött, hogy mikor a Samsung itt elkezdett építkezni, lehet most azt mondani, hogy miért 

engedtük ide. Kíváncsi vagyok, hogy bárki lett volna ott, tudott-e volna úgy politizálni, hogy a Samsung 

menjen mondjuk Miskolcra. Küzdöttünk 2000-ben, a város küzdött ezért a vállalatért. 2000-ben jött ide, 

megvette ott a földeket és azóta elindult és azután később az már a folyamodványa volt, hogy ott 

fejlesztett, ahol a területe volt. Amikor a tárgyalások folytak – biztos látták a rólam készült videót, ami 

nagyon jó, mert legalább az utókor tudja azt, hogy milyen jelentős személyiség voltam, még hogyha 

negatív is a beállítás – a Kormánynak, illetve akikkel tárgyaltunk, volt bizonyos ígéretük arra, hogy a 

Samsung itteni hatásait láttuk, mindannyian tudtuk, most is küzdünk ellene, kompenzálja egy 

infrastrukturális fejlesztési összeggel. Ezt két lépésben tette meg, egyszer kaptunk 1,960 milliárd 

forintot, vagyis 1962 millió forintot, amiben bizonyos tervek szerepeltek, célzatosan adták, Ady Endre 

út, egyebek. A pénz elfogyott, dokumentálhatóan, megfelelő módon korrekt árakon ment el bizonyos 

munkákra. Ebben volt, amit a Kormány meghatározott, hogy mire kell elkölteni, és volt, ami szabad 

választásunk volt, ez nem volt sok, több volt az, amit meghatároztak. A hátrányok miatt, amik nem 

hátrányok és érik a várost, azok hatások, abban elismerte a Kormány, hogy amennyiben a képviselői – 

amennyiben az adókulcsot levisszük 1,4 %-ra, ami a Samsungnak a 250 millió eurós korrigált iparűzési 

adóbevételhez volt kötve, mint opcióhoz, akkor nekünk kevesebb bevételünk lesz. Persze egy nagyobb 

összegből lesz kevesebb százalékunk, de azért nominálisan több lesz, de akkor a városnak van egy jó 

esélye arra, hogy egy jelentős összeget kap infrastrukturális támogatásra, egyszerit. Ez nagyjából 23 

milliárd forint volt. Ezt a 23 milliárd forintot polgármester úrnak is megígérték. Ez az egész 23 milliárd 

abban a pillanatban, amikor elvesztettük a Samsungot, ez elveszett. 

 

Balogh Csaba: Markó úr hadd vegyem át a szót, hogy kiegészítsem a 23 milliárd nem elveszett, csak 

átalakult. Most már 42 milliárd forintos támogatást kapott az Önkormányzat, a kormányrendelet szerint.  

 

dr. Szinay József: Ebben benne van a felsőgödi körforgalom, a felüljáró… 

 

Markó József: Ez ettől független volt. 

 

Balogh Csaba: Ne mondja azt Markó úr, hogy független volt, értesüléseim szerint Ön is tárgyal erről a 

Kormánnyal, Önnek nem sikerült ezeket megszereznie. Amikor én vittem tárgyalásra ezeket az ügyeket, 

utána meglepő módon a határozatba belefoglalták és így nőtt meg az ígért összeg, 23 milliárd forintról 

42 milliárd forintra. Teljesen abszurd emiatt nekem ez a minősítés, amit kaptam, hogy a tárgyalások 

eddig nem mentek olyan gördülékenyen, mint ahogy szerette volna a Képviselő-testület, de még 

meglepőbb ebben, hogy ha a Markó úr is mondja azt, hogy volt itt egy választás, ellenzéki polgármester 

lett, az okozza a feszültségeket, akkor miért a másik ellenzéki képviselőt nevezik ki – Fülöp Zoltánt – 
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arra, hogy képviselje az Önkormányzatot? Nem félnek attól, hogy az is konfliktusok forrása lenne, miért 

nem választanak már egyből Fideszes képviselőt? Az eredeti javaslatban Pintér úr meg volt nevezve, az 

nem lesz már szükséges, nem lesz ebből sértődés valamelyik oldalon?  

 

Lőrincz László: Pintér úr még az előző ciklusban – én, mint képviselő szerepeltem akkor is – meg volt 

bízva a Samsung tárgyalásokkal, jegyző úrral ketten képviselték a várost, így a jogfolytonosság 

szempontjából mondjuk Pintér úr teljesen alkalmas lehet Samsung tárgyalónak, illetve Fülöp úrral 

kiegészülve. Akár ez a felállás is lehet, ha Fülöp úr magával viszi Pintér urat a tárgyalásokra, de ez Fülöp 

úrnak a saját privilégiuma, hogy eldöntse. Úgy gondolom, hogy szavazzunk a napirendi pontról.  

 

Balogh Csaba: Mindjárt szavazásra teszem, csak előtte még, hogy jegyzőkönyvbe vehessük: Jegyző úr 

akkor ezt a határozatot, ha elfogadja a Képviselő-testület többsége, akkor is érvényes-e – és ezt azért, 

hogy a lakosok is tudhassák, érthessék a szituációt – korlátozni nem lehet a képviselőt abban, hogy miről 

adhat nyilatkozatot? 

 

dr. Szinay József: Nem lehet. 

 

Balogh Csaba: Sem a polgármestert? 

 

dr. Szinay József: Nem lehet. 

 

Balogh Csaba: Sőt a polgármester - az Mötv. szerint - képviseli az ülések között, tehát ebben sem lehet 

korlátozni. 

 

dr. Szinay József: Igen.  

 

Balogh Csaba: Szavazzunk azokra a módosító javaslatokra, amik nem lettek befogadva. Vajda Viktória 

módosító javaslata nem lett befogadva, akkor legyen megnevezve Fülöp Zoltán mellett, ez lenne a 

módosító javaslat. Ilyen formában kéri a szavazást. Gépi szavazásra kéri fel a képviselőket.  

 

A Képviselő-testület 4 „igen”, 1 „nem” és 7 „tartózkodás” szavazati aránnyal elutasította ezt a 

módosító javaslatot.  

 

Balogh Csaba: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az eredeti javaslat módosító javaslatáról. (ülés 

közbeni kiosztású módosítás) 

 

Név szerinti szavazást kérnek: Vajda Viktória, Hlavács Judit, Balogh Csaba, Lőrincz László. 

 

dr. Szinay József: 11-es napirendi pont, Samsungnál való képviseletről, ezt írom az ívre. 

 

Andrejka Zombor Attila: „nem” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „nem” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „nem” 

Balogh Csaba: „nem”. 

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, 4 „nem” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozta: 
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161/2020. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

a Göd Város érdekeinek képviselete érdekében a következőket határozza el: 

 

A Göd Város hosszútávú érdekeiről szóló nyilatkozat szellemében újraindítja a tárgyalásokat a 

Samsung csoport képviselőivel, valamint a beruházással és a különleges gazdasági övezettel 

érintett partnerekkel, különösen ideértve a Beruházási Ügynökséget (HIPA) és a Pest Megyei 

Önkormányzatot. 

 

E tárgyban Göd Város képviseletével az Mötv. 32. § (2) e) pontja szerint megbízza Fülöp Zoltán 

képviselőt.  

 

Minden más tárgyalási felhatalmazást visszavon. Amennyiben szükséges, a tárgyalásokat vezető 

tegyen javaslatot, új jogi megbízások kiadására, vagy a meglévők módosítására.  

 

A Képviselő Testület elvárja tagjaitól, hogy a továbbiakban a Samsung SDI és a különleges 

gazdasági övezet tekintetében önállóan semmilyen nyilvános nyilatkozatot ne tegyenek. 

 

A képviselettel megbízott a közbeszerzési értékhatáron belül a Beszerzési Szabályzat II. Fejezet 2. 

pontja szerinti kivétel alá eső bizalmi tevékenységre szakértők megbízását kezdeményezheti. 

 

Forrás: 9. sz. melléklet Önkormányzat dologi kiadások 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: folyamatosan 

 

12. Pest Megye Önkormányzatával a 048/6 hrsz.-ú „Samsung feltáró”út tárgyában kötendő 

támogatási szerződés jóváhagyása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

  

Balogh Csaba: Az előterjesztésben olvashatják a tartalmát. Hosszan tárgyalt erről Pest Megye 

Önkormányzatának és Göd Város Önkormányzatának jegyzője, hogy megfeleljen ez jogilag is. Sikerült 

elérni azt, hogy a Pest Megye Önkormányzata olyan vállalást tett, hogy az önrészt vállalja, hogy kifizeti 

az Önkormányzatunk számára. Egy újabb „sikertelen” eredmény a tárgyalások során. 

 

Hlavács Judit: Minden előterjesztésnek a tényéről értesültünk a veszélyhelyzetben is, emlékszem, hogy 

polgármester úr külön felhívta a figyelmet a képviselőknek, hogy foglaljanak állást. Én egy viszonylag 

sok pontból álló javaslatot terjesztettem be, vagy javasoltam ehhez a szerződéshez. Polgármester úr 

pedig felkérte a jegyzőt, hogy ezzel foglalkozzon, illetve gondolom, hogy tárgyaltak a megyével az 

ügyben. Az eredeti megyei javaslathoz képest azt gondolom, hogy Göd városának lényegesen jobb 

feltételekkel, a kockázatokat lehetőség szerint minimalizálva sikerült ezt a szerződés-tervezetet 

megalkotni, úgyhogy én megköszönöm a munkáját annak, aki tárgyalt az ügyben.   

 

Vajda Viktória: Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a múlt heti ülésen tárgyalta ezt Pest Megye 

Önkormányzata és az elnök úr hozzátette a kérdésemre, hogy mi történik, ha esetleg túllépjük ezt a 39 

milliót, akkor hogyan tovább a fennmaradó összeggel, mert az építkezések során gyakran előfordul, 

hogy túlszalad ez az összeg. Azt ígérte az elnök úr, hogy ebben az esetben újra tárgyaljuk a kérdést, 

nyitott ebben az ügyben.  

 

Balogh Csaba: Kérdés, hozzáfűznivaló van? Nincs, akkor felkéri a képviselőket a szavazásra. (Gépi 

szavazás)  
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A Képviselő-testület tagjai 10 „igen”, 2 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozták:  

 

162/2020. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

jóváhagyja Pest Megye Önkormányzatával a Göd külterület 048/6 helyrajzi szám alatt felvett 

ingatlan útépítésére vonatkozó kivitelezést célzó támogatási szerződést a határozat melléklete 

szerint.  

 

Felhatalmazza Balogh Csaba polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Melléklet a 162/2020. (VI. 29.) Ök. határozathoz: 
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13. Közszolgáltatási szerződés megkötése a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel a 2020-as évre 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

Lőrincz László: Hosszú-hosszú ideje húzódó szerződés, amit úgy gondolom, hogy épp itt az ideje, hogy 

az év második felében aláírásra kerüljön. szerintem még anno is, meg időközben is erről rengeteg szó 

esett, úgyhogy szeretném, ha a Képviselő-testület elfogadná ezt az indítványt.  

 

Balogh Csaba: Megjegyezném, hogy nem volt jogilag ellenjegyezve a szerződés, a módosítóval sem 

tartom ezt tárgyalásra alkalmasnak. Külön meglepetés számomra, hogy ha már úgy is visszatették dr. 

Tóth Ágnest az ügyvezetői pozícióba, akkor miért szükséges a közszolgáltatási szerződés megkötésének 

az erőltetése, hiszen korábban dr. Tóth Ágnessel elő volt készítve közszolgáltatási szerződés, ami ellen 

volt jegyezve, csak dr. Tóth Ágnes nem írta alá, tehát igazából az ügyvezetőnek kellene vállalni nagyobb 

szerepet, felelősséget a kft.-nek az ügyvezetése kapcsán.  

 

Markó József: Én azt gondolom, hogy egy cég szerződése nem az ügyvezetőhöz köthető, hanem a 

céghez. Az Önkormányzat, illetve a testület év elején most is visszamenőleg 5-10 évre is mindig 

kifejezte a költségvetési rendeletében, hogy egy adott céget egész évben kíván üzemeltetni az adott 

feladattal. Nem egy-két-öt hónapra, hanem egész évre. A költségvetés egész évre szól. Ennek a 

szerződésnek egész évre kell megszületnie valamikor az év elején. Nem beszélve arról, hogy ameddig 

a költségvetési rendelet megszületik, addig az előző év költségvetési számaival egy úgynevezett előzetes 

felhatalmazással kell finanszírozni a céget. Tehát ezért a szerződésnek mindenképpen megkötésre kellett 

volna már kerülnie, függetlenül attól, hogy ki az ügyvezető. Azt javaslom, hogy kössük meg, és egész 

évre kössük meg és ne kéthavonta legyen megint probléma. A jogászokat mindig fizetni kell, mindig 

újabb szerződés, és állandó gondot jelent. Ebben az évben ez a testület szeretné ezt a céget a jelenlegi 

formájában – mindegy ki az ügyvezető – üzemeltetni, mert vannak feladatai, működik, ezt Ön is tudja, 

támogatja is gondolom. Ezért írtuk ki a pályázatot a vezetői posztra, mert valószínűleg hosszabbtávú 

elképzelések voltak.  

 

dr. Pintér György: Megerősíteni szeretném és az a javaslatom nekem is, hogy éves szerződés köttessék, 

ugyanakkor előre jelzem, hogy a pandémia miatt valószínűleg az éves támogatási összeg felülvizsgálatra 

fog kerülni, hiszen a bevételek nem vagy nem abban a mértékben érkeznek meg a kft.-nek, tehát 

nyilvánvaló ez a támogatási összeg módosításra fog kerülni, de a működéshez mihamarabb a támogatási 

szerződés megkötése szükséges.  

 

Kovács Krisztina: Igazából nem tudom, hogy mit javasoljak a Képviselő-testületnek. Egy dolog biztos, 

hogy a költségvetésben betervezett 37 millió forintból az elmúlt időszakban már működési 

támogatásként 33 millió forintot már kapott a Szolgáltató Kft. 4 millió forinttal magasabb összegre 

megkötni a közszolgáltatási szerződés tervezetét, ennek nem sok értelme van, 4 millió forint nem fog 

segíteni rajtuk a következő időszakban folyósított részletként. Vagy módosítani kellene az összeget, 

vagy dönteni arról, hogy erre valamilyen más megoldás születik. Ha beadnak egy javaslatot, arra 

vonatkozóan, hogy milyen működési költségekkel tudnak számolni, vagy bevételekkel, amit 

kiegészíteni szükséges az Önkormányzat részéről, de jelen pillanatban ezzel a 37 millió forinttal 

számoltunk. Mindenképpen azt gondolom, hogy nevesíteni kellene a szerződésben, hogy 33 millió forint 

kifizetésre került.  

 

dr. Szinay József: Nagyon bevételekkel nyilván nem számolhat a cég. 

 

Markó József: Ez természetes dolog. 

 

dr. Szinay József: Ezek tények. 

 

Balogh Csaba: Markó úrnak megjegyezném, hogy ezek nem természetes dolgok, hisz most jelenleg is 

jogi felülvizsgálatok folynak azért, mert – ahogy ezt korábban e-mailben is jeleztem a Képviselő-testület 

felé is – dr. Tóth Ágnes válaszolt is az e-mailre, tehát tudatosult benne: A saját SZMSZ-ük szabályaitól 

eltérően vezette a céget, tehát így a szabálytalansága miatt felül kell vizsgálni azt, hogy mennyire volt 
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jogszerű az a károkozás, amit ő tett. Meg kell vizsgálni már annak is a jogi megalapozottságát, úgyhogy 

ezért is sajnálom annyira, hogy dr. Tóth Ágnest így döntött ennyire határozottan a Képviselő-testület, 

hogy ő lenne a megfelelő személy, hogy ezt a céget vezesse tovább. Költségvetésileg így lehet, hogy 

kompenzálódni fog a cég, de az csak akkor működhet, hogy ha a Képviselő-testület például nem 

szabotálja azt, hogy kártalanítási per az végrehajtódhasson. Gyakorlatilag csak ismételni tudom azt, amit 

korábban mondtunk, hogy megvan a lehetősége a Képviselő-testületnek, hogy visszaéljen a jogaival, 

hanyagul gazdálkodjon, de az nem teszi azt attól jogszerűvé.  

 

Markó József: Polgármester úr, Önnek lehet egy csomó dologban igaza, én ezt elfogadom, de ettől még 

a cégnek magának működnie kell. Tehát az, hogy ilyen bizonytalanság legyen, hogy ne tudjon esetleg 

egy számlát kifizetni, vagy minden héten jöjjön ide és kérjen egy pár forintot, vagy előleget – és az, 

hogy van egy korlát, ez természetes. Csinálni kell egy költségvetést, szerintem, ha hárman leülünk az 

ügyvezető asszonnyal, Önnel, velem, akkor megcsináljuk két óra alatt. Az egész bevételt lenullázhatom, 

mert idén nem volt, nem lesz rendes vendégkör, ez látható. Vagy valamennyi azért lesz, és a maradékot, 

minden-minden tétel adott. Az előző év alapján lehet látni milyen rendszeres kiadások vannak. 

Gondolom millió apró dolog, ahogy a hivatalnál, a TESZ-nél, meg a többi helyen is. Ez elkészíthető, ha 

van akarat. Most, ha van ott gond, mert lehet, hogy van egy adott beruházással, lehet ennyit hallottam 

én is, mert hiszen itt döntöttük el, akkor azt külön kell venni, azt lehet vizsgálni, de itt egy 50 vagy 100 

milliós beruházás negatív tendenciái nem sújthatják a 20 milliós működést. Tehát nem lehet azt 

mondani, hogy valami olyanra ment el a pénz, ami nem volt indokolt, vagy nem volt jól csinálva, attól 

még a többi alapdolgait teljesíteni kell. Hullik a fáról a levél, vizet kell fizetni, WC-t kell üzemeltetni, 

béreket kell fizetni. Ezeket ettől még csinálni kell, ezek nem függhetnek össze. Önnek igaza van abban, 

hogy ha van egy olyan dolog, amit úgy érez, hogy nem jó, vizsgálja meg, de az egész működést ezért… 

Itt a hivatalt sem állítjuk meg azért, mert valami nem jól működik. Két külön eljárás. Ez így kicsinyesség 

látszatát kelti bennem. Ezen felül kell emelkedni, igen van egy hibás dolog, tessék megvizsgálni. Ha 

hibát követett el, meg kell büntetni, fel kell jelenteni, mint engem. Aztán megállapítja a rendőrség, hogy 

mi történt. Mert azért mondhatta volna a polgármester, hogy Markó, téged én feljelentelek. A peres 

ügyek között van egy ilyen, hogy valakit feljelentettünk, magamra vettem, hogy hátha én vagyok az, 

gondolom én vagyok az. 

 

Balogh Csaba: Nem, ismeretlen tettes ellen… 

 

Markó József: Hát ismeretlen tettes ellen, persze. Ha én jelenteném fel polgármester urat 

megmondanám, hogy ide figyelj, Csaba, majd én téged jól feljelentelek. Mert nekem egy ilyen úri 

heppem van éppen. És az megalapozott és kifizetem közpénzből, mert gondolom ügyvéd írta, mert azért 

csak levelet küldtek, volt egy papír. Tehát voltak költségek, amivel engem feljelentettél. Nem baj, csak 

nem elég úrias a dolog.  

 

Balogh Csaba: Megismételném, hogy ismeretlen tettes ellen ment a nyomozás. Abban az esetben, 

amikor jogorvoslattal éltem volna, például az alpolgármesterekkel szemben, mert, hogy 

szabálytalanságot követtek el, akkor pedig a Képviselő-testület azt azzal szabotálta, hogy nem vette még 

napirendi pontra sem. Úgyhogy azt hiszem, hogy a törvényesség betartatását, azt megpróbálják ott 

szabotálni, ahol lehet, ezen én nyilván nem változtathatok egyénileg, de megteszek minden tőlem 

telhetőt, ezt megígérhetem Markó úr. 

 

Andrejka Zombor: Ha jól értem Markó urat, akkor arra szeretne minket bíztatni, vagy kérni, hogy ne 

tegyük azt, amit éppen a TESZ-szel megtettünk ugye, hogy működőképtelenné tegyük egy időre? 

 

Markó József: Tegyétek, hát semmi akadálya. 

 

Andrejka Zombor: Csak kérdezem, hogy nevén nevezzük a dolgokat. Mert Ti megtettétek 8-an, hogy a 

városnak a legfontosabb cégét működésképtelenné tettétek és a folyamatban lévő…. elmondtam. Azért, 

mert a fű nincs lekaszálva most, a földutak nincsenek kijavítva, hát majd kíváncsian várom, hogy…. 

 

Markó József: Egyiket sem a TESZ csinálja. Tényleg nincsenek, csak nem a TESZ miatt. 
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Koditek Bernadett (Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. jelenlegi ügyvezetője): Ha már a testület 

megszavazta, hogy dr. Tóth Ágnes kerüljön vissza az ügyvezetői pozícióba, akkor célszerűnek tartanám, 

hogy ezt a közszolgáltatási szerződést vele kötné meg a testület, hiszen az év hátralévő részében ő fogja 

a céget irányítani. Gondolom, akkor ez így nem lenne helyénvaló, ha én döntenék ezeknek a pénzeknek 

a felhasználásáról. 

 

Lőrincz László: A Kovács Krisztina előbbi hozzászólásából arra következtetek, hogy ez az összeg fel 

lett használva, tehát innentől kezdve szerintem egyszerűbb lenne, ha ez az alapszerződés meglenne és 

az eddigi összegek is akkor egy szerződéshez lennének csatolva és utána dr. Tóth Ágnes ki tudja 

alakítani az elkövetkező időszakra a költségvetés részét, be tudja nyújtani a testület felé, hogy milyen 

költségekkel számol ezen felül, kifuttatjuk azt a részét, ami már amúgy ki lett fizetve, illetve biztos meg 

volt az a jogcím, ami előleg, vagy akármilyen jogcímen polgármester úr ezt oda tudta adni, de úgy 

gondolom, hogy ha a szerződés aláírásra kerül, akkor egy szerződés is lesz a kifizetések mögött és az 

nem biztos, hogy rossz. 

 

dr. Pintér György: Ügyvezető asszonyt megkérdezzük, hogy a következő 1 hónapban mennyi pénz kell 

ahhoz, hogy a cég működjön, és mond egy összeget, akkor túl sokat nem fogunk tévedni, ha ezt 

megadjuk és addig el tud készülni a tervezet költségvetés. Nem tudom, hogy az 5-8-10 millió forint, de 

hogy valamilyen összeg. 

 

Koditek Bernadett: Mikor történik meg a váltás, ezt pontosan tudni kellene, mielőtt megtörténne a 

közszolgáltatási szerződés megkötése.  

 

dr. Pintér György: Akkor 10 millió forintot javaslok még, hogy annyival kiegészítve kerüljön a 

támogatási szerződés megkötésre és amennyiben ez megtörténik, akkor utána az új költségvetés 

benyújtása után akár felül is tudjuk vizsgálni ezt az összeget és így akkor a folyamatos működés az 

biztosítva van. Forrásnak pedig a feladattal nem terhelt működési tartalékot jelölném meg.  

 

dr. Szinay József: Itt a pénteki feljegyzésemben a kollegák javaslatára tettem egy olyan észrevételt, hogy 

nincs olyan döntés, amely szerint a konyha, a büfé, étterem vállalkozásra nem használható. Tehát akkor 

gyakorlatilag ilyen döntés is szükséges.  

 

dr. Pintér György: Olyan típusú döntés nem született, hogy ott önálló, konyha, étterem működtetésre 

kerül, hiszen ott eddig volt egy konyha, ami bérbeadásra került, gyakorlatilag volt egy infrastruktúra, 

amit külső vállalkozó használt, így kiadásba nem került. Amennyiben ott étterem, büfé vagy bármi 

egyéb, az üzleti kockázata nyilván áttételesen az Önkormányzatot terheli, nekem meggyőződésem, hogy 

ott most – jelen körülmények között – nyereségesen működtetni nem lehet. Ilyen irányú döntés nem 

született, tehát azt gondolom, hogy ott saját hatáskörben büfé, illetve étterem üzemeltetés pillanatnyilag 

az ügyvezetésnek nincs lehetősége. Erről külön dönteni kellene. Ez tulajdonosi döntés szerintem, hogy 

milyen irányban fejlődik ez a cég, illetve az ingatlanon hogyan működik. 

 

Lőrincz László: Pintér úr módosítóját befogadom, az eredeti előterjesztésbe és azzal együtt javaslom a 

testületnek elfogadásra a közszolgáltatási szerződést, illetve igen egyetértek azzal is, hogy a testületi 

döntésre lesz szükség a kft. további tevékenységével kapcsolatban. 

 

dr. Nagy Atilla: Ma van utoljára Koditek Bernadett. A névcserét azt befogadja az előterjesztő? 

 

Lőrincz László: Jó, befogadom ezt is. 

 

Markó József: Két dolgot szeretnék mondani, az egyik, hogy a konyha, mint olyan, azért túlzott 

várakozásokat ne keltsen. Tehát ha el is készül egy konyha viszonylag jól felszerelve, túl nagyba ne 

gondolkodjunk, mert nem lesz üzemeltethető gazdaságosan vagy nyereségesen. Ne képzeljünk ide egy 

Ilkát, vagy egy Belgát. A másik, hogy az ügyvezető asszony ne szűnjön meg holnap, mert ha a 

polgármester úr a mai, vagy tegnapi döntéseket – 3 nap gondolkodás után - megkifogásolja, aztán még 
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15 nap eltelik, akkor 18 napig ne legyen a cég cégvezetés nélkül, tehát Koditek Bernadett legyen szíves 

és valahogy, valamilyen konstrukcióban külön megfizetve csinálja ezt, mert ott ember kell, aki csinálja 

ezt, tehát ne hagyjuk teljesen magára a céget. Ha csak a polgármester úr holnap nem írja alá azt a döntést. 

Rajtad múlik, hogy ez hogyan alakul, de ha nem írod alá, akkor a Detti hadd csinálja ezt addig, ameddig 

lesz valami helyzet. 

 

Balogh Csaba: Örülök neki, hogy eljött az a pont, amikor Markó úr elkezd aggódni a 

működésképtelenség miatt is, és embereknek a sorsa miatt. Megadom a szót ügyrendi javaslatára Vajda 

Viktóriának.  

 

Markó József: Nem én kezdtem el kirugdosni az embereket ronda indokokkal, és mocskos módon, nem 

én kezdtem el, mindjárt a választás után. Nem én zavartam el Szabó Zsófit olyan módon, ahogy 

csináltátok, valamennyien. Ilyet ne hánytorgassunk fel. 

 

Vajda Viktória: Ezt ma még nem mondtam, de szavazzunk. 

 

(jegyzőkönyvvezető határozati javaslatot kér) 

 

Lőrincz László: A közszolgáltatási szerződés kerüljön aláírásra és a 37 m Ft-ot Pintér úr javaslatára 

befogadom, akkor plusz 10 millióval 47 millió forintra emelve, ennek a forrása a feladattal nem terhelt 

dologi tartalék, felelős legyen a Kft. aktuális ügyvezetője.  

 

Koditek Bernadett: Amennyiben még így a következő havi fizetésnek a kiutalása még az én időmre 

esnek, akkor mindenképpen szeretnék valami forrást, ha meghatározzuk a szerződés aláírására jogosult 

személyt, akkor ezt szeretném, ha figyelembe vennék.  

 

dr. Pintér György: A felelős a polgármester.  

 

Lőrincz László: A felelős: polgármester, illetve Koditek Bernadett helyett az ügyvezetők, tehát ne 

legyen névvel megjelölve, az legyen, hogy a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője. 

 

Balogh Csaba: Még fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a közszolgáltatási szerződésnek az 

ellenértékét nem tartom mértéktartónak, felmerül bennem a hanyag gazdálkodásnak is a lehetősége, 

hogyha ennyire egyoldalú szerződést kötnénk meg.   

 

Markó József: Azt tartanám helyesnek, hogyha az ilyen jellegű szerződéseket, amikor a testület eldönt 

valamit, hogy milyen formában, hogyan és mit szeretnénk. Amikor megszületik a döntés polgármester 

úr, elkészítik a hivatal emberei a szerződés szövegét – gondolom, hogy jogászok – és akkor az nem 

mindig egyezik a testületi szándékkal, valószínűleg véletlen, vagy nincs eléggé kifejtve, tehát én azt 

javasolnám, hogy az ilyen szerződések kerüljenek vissza az azonnali lehetséges testületi ülésre és ott 

hagyjuk jóvá szó szerint, és utána azt kelljen aláírni. Ne utána egy valamilyen más tartalommal szülessen 

meg, nem szándékoltan, hanem ugye nem ismerve, vagy nem értve egészen a szándékot. Minden 

testületi ülésen, amit most ma is csináltunk, a szándékot kell nézni, lehet akadályozni, de a szándék a 

lényeg, hogy mi a szándéka a testület egészének, vagy többségének. Ne változzon meg, mert év elején 

is úgy gondoltuk, hogy egész éves szerződéseket kötünk és nem pedig két – három hónaposokat. A 

következőn napirendi pont a Gödi Körkép lesz, ami pont erről szól. Harminc éve van minden hónapban 

Gödi Körkép, és most ebben az évben három is hiányzik.  

 

Lőrincz László: Ha polgármester úr úgy gondolja, hogy hanyag gazdálkodást fejt ki ez a szerződés, 

akkor természetesen visszahozza a Képviselő-testület elé, és nem írja alá, mivel, hogy semmiféle 

bűncselekményre való felbújtásra a Képviselő-testület nem jogosult, tehát polgármester úrnak, ha azt 

mondja a Képviselő-testület, hogy ugorjon fejest az üres medencébe, valószínűleg nem fogja megtenni, 

de nem is mondhat ilyet. Tehát, ha úgy gondolja, akkor visszahozza a testület elé és ezt is majd a 

kormányhivatallal és a hasonló szervekkel majd futtatjuk, természetesen akkor ne írja alá, csak egyet 

polgármester úr, az eszébe erőteljesen próbáljon meg bevésni, hogy a testület munkájának a hátráltatása 
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az egy idő után kimeríti azt a bizalmatlanságot a testület részéről, amit a polgármesterrel szemben 

támaszthatna. Így arra kérem a polgármester urat, hogy próbáljon a testület határozataival együtt élni és 

ezeket megpróbálni elfogadni, természetesen, hogy ha aggályok vannak benne, akkor fegyvert senki 

nem tesz a fejéhez, hogy alá kelljen írni.  

 

Balogh Csaba: Igyekszem elfogadni a többségi döntéseket természetesen, de e felett áll még továbbra is 

a törvényesség, mert még mindig jogállamban élünk, ezen sajnos Lőrincz László a többségében sem tud 

változtatni, úgyhogy ha egy előterjesztés nincs ellenjegyezve jegyző által, az akkor továbbra is egy 

jogellenesen előterjesztett napirendi pont, amit természetesen névre szólóan meg tudott szavazni a 

Képviselő-testület és most névre szólóan szeretném majd javasolni a szavazást, hogy név szerint 

dönthessen a képviselők összessége, hogy ő mennyire akar részese lenni egy ilyen egyoldalú 

szerződésnek, megvan a lehetősége és természetesen nekem is megvan a lehetőségem, hogy 

visszahozzam jogorvoslattal élve. De attól még az elhatározása a képviselőnek az felelősségteljes 

döntés, és ezért lenne most az a felelősségteljes döntés legalább a képviselőktől, hogy ha 

tartózkodnának, hisz az előterjesztés úgy lett előterjesztve, hogy jogi ellenjegyzést nem tudott megkapni.  

 

Hlavács Judit: Szöget ütött a fejembe Markó úrnak az a fejtegetése, ez a szándék dolog. Én azt 

gondolom, hogy a Képviselő-testület szándéka a mai ülésből elég egyértelműen látszik, és hál’ Istennek 

és a sok név szerinti szavazás miatt az egyéni szándékok is elég jól látszanak, de egy kérdésem van 

valójában a szándékkal kapcsolatban. A fejtegetésed arra utalt, hogy a közszolgálati szerződést 

polgármester úr hozza még egyszer vissza a testület elé, és hagyja jóvá a testület, vagy most akkor az, 

ami van, az van. 

 

Markó József: Attól függ. Ha van egy testületi szándék, hogy a kft. működjön, mert működik sok éve 

és van kötelezettségünk ott, működjön. Ha polgármester úr egyetért és ez a szándéka, akkor nincs gond, 

mert akkor ő is meg fogja kötni, mert mi azt szeretnénk, hogy egész évben működjön, mert nincs értelme, 

hogy júniusig működjön, vagy májusig, mert most erről van szó, hogy mindig egy kis pénzt adok és 

működik még két hónapot, az egész évet kell nézni. Az év hátralévő részében ezeken a helyeken nincs 

bevétel egyértelmű, hogy azokat a költségeket most kell meghatározni, mert szeptembertől egy büdös 

fillért nem keresnek, mert nincs vendég, csak kiadás van. Tehát ezt lehet látni, most pontosan mennyi 

pénz kell erre az évre, oda kell adni, és nem kell vele többet foglalkoznunk. Ha vállalja azt a 

polgármester, hogy a mi szándékunkat a szerződésben nem írja át és nem csinál megint egy kéthónapos 

szerződést, akkor ne hozza. Kösse meg egész évre becsületesen, tisztességesen és ha van valamilyen 

gyanúja, azt később keresse meg, gazdálkodásra, vagy ilyenekre, de ezek itt vádaskodásnak és nincs 

mögöttük valós tény vagy valós tartalom. Lehet, hogy így gondolja, de hát azért hónapokig ezt nem 

lehet tartani így. És ez mindenre vonatkozik, minden ügyre, amit kivizsgálunk. Volt olyan ügy, amit mi 

itt kifogásoltunk, aztán mondta erre a polgármester, hogy ezt kivizsgáljuk, aztán nem vizsgálta ki. Most 

nem akarok előjönni vele, mert most már nem ildomos és nem is akarok másokat bántani, de ez 

előfordul, hogy szokta mondani, hogy ezt kivizsgálom. Mindent ki kell vizsgálni, csak le kell zárni a 

dolgokat és működni kell, nem olyan apróságokkal foglalkozni, ami rutinszerű és év elején elhatározzuk, 

hogy mennyi pénzt adunk. Gödi Körkép, hát az volt a szándéka a testületnek, hogy a Gödi Körkép megy 

előre. Lehet átalakítani a struktúrát, újabb dolgokat csinálni, korszerűeket, üdvözöljük, jó dolog, sok 

mindent csinál polgármester úr jó dolgot, de a Gödi Körkép egy hagyomány, egy tradíció, 30 éves 

tradíció, akkor változtassuk meg, amikor a másik már nagyon jó. Mikor ott ezrével jelentkeznek a neten 

és olvassák és jegyzik, de mi tizenketten, tizenöten, meg huszan látogatnak meg egy bejegyzést, akkor 

az még nem váltja ki a nyolcezer fős … és az idősek többsége, az nézi a Gödi Körképet, nem látja a 

netet, nincs is internete. Tehát kell még az az újság, be lehet zárni, csak nem így. Hogy azt mondom, 

hogy ne jelenjen meg három szám. Ha én ilyet csináltam volna – az akkori nagyon harcos ellenzék, 

Lőrincz úr volt akkor az ellenzék – azt mondták volna, hogy korlátozom a lakosság tájékoztatását. A 

sajtót berekesztem, milyen alapon van jogom berekeszteni a sajtót. Akárkinek, senkinek sincs joga, csak 

a testületnek. A Gödi Körképnek meg kell jelennie. Hirdetők vannak, szerződései vannak nyomdával 

van szerződése, és erre is kell most pénzt adnunk, mert a következő két szám, az 3 millió forint mondjuk. 

De ha most a hirdetők elmaradnak, mindjárt kiesik mondjuk félmillió forint, ami a hirdetésből bejött 

volna egyébként, ha nem csináljuk azt, hogy megjelenik, nem jelenik meg, megírom, hogy nem jelenik 

meg, mert máson dolgozunk. Milyen alapon? Ki dönthet ebben? Hát ez a testület dönthet.  
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Hlavács Judit: Én ezzel nem kötözködni akartam, de számomra most ebből a fejtegetésből sem derült 

ki, hogy ezt a szerződést írja alá a polgármester úr, vagy mielőtt aláír valamit, hozza vissza ide. Illetve 

van közben ez a „nézzük meg mire, mennyi pénzre van szüksége a Kft.-nek” – tehát tényleg mit 

javasolsz Te? 

 

Markó József: Hát azt, hogy nézzék meg megfelelő emberek, pénzügyi bizottság, polgármester úr, Fülöp 

úr, képzett ember leülnek, kiszámolják pillanatok alatt, hogy idén mennyi pénz kell ahhoz, hogy 

alapműködés legyen. Ki lehet számolni.  

 

Hlavács Judit: Értem, tehát számolják ki, hozzák vissza.  

 

Markó József: Hozzák vissza, vagy kösse meg a szerződést, de a szándék legyen meg, hogy meg akarja 

kötni, most úgy érzékelem, hogy nem akarja megkötni.  

 

Balogh Csaba: Biztos elveszett a fonal, valahol félúton, de van szándék, sőt nekem ott van…Alá van 

írva a szerződésünk, jegyzői ellenjegyzéssel, pénzügyi ellenjegyzéssel.  

 

Markó József: Akkor miért hozták be napirendi pontként ezt? 

 

Balogh Csaba: Hát ez a nagy kérdés. 

 

Markó József: Nem tájékozódnak? Nem járnak be a hivatalba? 

 

Balogh Csaba: Igen. 

 

Markó József: Nincs kulcsuk ezek szerint…. 

 

dr. Pintér György: Lehet-e fizetést adni, van-e annyi pénz itt a kft.-nek a számláján, magyarul, ha két 

hét múlva van testületi ülés, addig ráér a szerződés megkötése és mindenki megnyugodhat, hogy látja a 

testület, vagy viszonylag, pedig itt viszonylag sürgősen kell. 

 

Koditek Bernadett: Viszonylag sürgősen kell. A beruházással kapcsolatban már egyeztettünk a Pénzügyi 

osztállyal, polgármester úrral is korábban. Keletkeztek a kft.-ben olyan számlák, amelyek a 

konyhaberuházással kapcsolatosak, de a konyhaberuházás az nem a kft. projektje, amennyire én tudom, 

ez az Önkormányzatnak a projektje lenne, és hogyha ezeket a számlákat tovább számlázhatnánk és az 

Önkormányzat ezt ki tudná fizetni, illetve a 37 millió forint már megszavazott támogatási összeg erejéig 

még megkaphatnánk a hátralevő összeget, anélkül, hogy akkor az év hátralévő szakaszára újabb 

szerződést kötnénk, akkor szerintem ebből az összegből így kijönnénk, hogyha nem húzódik el nagyon 

ez az ügyvezetőváltás, de most ezt én csak saccolom, és nyilván egy konkrét számítás kellene erre.  

Andrejka Zombor: Akkor eleve eldöntöttük, hogy az étterem az semmilyen hasznot nem fog hozni, a 

nyaralóházak nem fognak hasznot hozni, és akkor majd beszélünk egy újságról, hogy a Tuzson úr majd 

tudja a marketingjét tolni, hogy a legutolsó Tóth Ágnes féle példányt veszem alapul.  

 

dr. Pintér György: Az a kérdés, mert szerintem most az a legfontosabb, hogy kapjanak az alkalmazottak 

bért, ez egy alapkérdés, ergo, ha megvan a szándék, hogy a 37 millió forintos szerződés aláírásra 

kerüljön, akkor szerintem ez a rész rendben van, az a kérdés, hogy van-e akadálya, ezeknek a konyhával 

kapcsolatos beruházási számláknak az átvállalására. Amennyiben ez fizetési határidő előtt itt most 

kijelentésre kerül, hogy az átutalásra kerül, az akkor ezek szerint rendben van, de ezt szeretnénk Öntől 

hallani polgármester úr, vagy jegyző úr, de ha nem, akkor fenntartom a javaslatomat a plusz 10 millió 

forint kiegészítésével, most még fizetésnap előtt kerüljön megkötésre, akár egy ideiglenes szerződés és 

utána pedig a következő testületi ülésre kerüljön be az új, akár magasabb összegű támogatási szerződés.    
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Balogh Csaba: Én sajnos nem tudom erre azt mondani, hogy át lehet utalni, mert jelenleg is 

felülvizsgáljuk azt, hogy a beszerzési eljárás az hogyan zajlott le pontosan. Még mindig nem kaptuk 

meg minden információt ahhoz, hogy a közbeszerzési tanács az erről határozott álláspontot tudjon 

mondani.  

 

dr. Pintér György: Akkor fenntartom a javaslatomat, emeljük meg ezzel az összeggel, forrást 

megjelöltem, a javaslatot megtettem, kérem szavazni, hogy ha lehet. 

 

Balogh Csaba: A módosítást befogadja-e az előterjesztő? 

 

Lőrincz László: Befogadom. 

 

Vajda Viktória: Azt javaslom, hogy ezt a konyha kérdést, ezt ne most nyissuk ki, mert ez a szelence, ez 

olyan, hogy nem tudom, hogy mi fog kijönni belőle, ezt nem szeretném itt most, és azt hiszem, hogy 

senki sem. Viszont ami a másik kérdést illeti, megvolt az indoklása a korábbi ügyvezető leváltásának, 

én azt szeretném látni majd a következő ciklusában, ami elkezdődik szerdán, vagy nem tudom, hogy 

mikor, hogy ezekhez a pénzügyi feltételekhez mérten, amikről itt beszélünk, illetve milyen számításokat 

végez a hivatal, illetve Koditek Bernadett a cégen belül, ennek megfelelően fog az a gazdálkodás úgy 

működni, hogy az felelős és legkevésbé sem hűtlen kezelés fog megvalósulni.  

 

Hlavács Judit: Csak gratulálni szeretnék, hogy a képviselő-testületi többségének ahhoz, hogy 

visszahelyez a pozíciójába egy olyan ügyvezetőt, aki – hát nem tudom, hogy tudta-e, hogy 100 millió 

forint van az Önkormányzat költségvetésében arra, hogy beruházások, felújítások történjenek a 

nyaralóházakban, mégis a kft. költségvetéséből rendelt meg dolgokat és most azon kell gondolkodnunk, 

hogy azokat a számlákat milyen módon lehet kifizetni. Én Pintér urat nagyon nagy tiszteletben tartottam 

mindig is, amiatt, hogy rettentően kényes a precíz ügymenetre és a jogszerű gazdálkodásra, és nagyon 

bízom benne, hogy most is majd oda tud arra figyelni, hogy ezek a számlák, ez a 10 millió forint. Én azt 

gondolom, hogy nem ördögtől való egyébként az, hogy a 100 milliót azt ne a Beruházási osztály, vagy 

a hivatal költse el, hanem maga a kft. Nincsen ezzel semmi gond, de ezt meg kell alapozni valamilyen 

módon. Hát kívánok sok szerencsét ennek a kibogozásához.  

 

Balogh Csaba: Név szerinti szavazást kezdeményeznék. Vajda Viktória, Andrejka Zombor, Hlavács 

Judit, Lőrincz László csatlakozott.  

 

dr. Szinay József: 13-as napirendi pont: Közszolgáltatási Kft. megkötése a Gödi Szolgáltató Nonprofit 

Kft.-vel: 

Andrejka Zombor Attila: „tartózkodom” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „tartózkodom” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen” 

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László Lajos: „igen” 

Vajda Viktória: „tartózkodom” 

Balogh Csaba: „nem”. 

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, 3 „tartózkodás”, 1 „nem” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozta: 
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163/2020. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

felkéri a Polgármestert, hogy az 1. sz. mellékletben csatolt közszolgáltatási szerződést a Gödi 

Szolgáltató Nonprofit Kft-vel írja alá. 

 

forrás: a feladattal nem terhelt működési tartalék 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester, a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Határidő: azonnal 

 

1. sz. melléklet a 163/2020. (VI. 30.) Ök. határozathoz: 
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(Jegyzőkönyvvezető-váltás: Muhi Adrienn) 
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14. Gödi Körkép 2020. júliusi és augusztusi számának kiadása 

Előterjesztő: Markó József képviselő 

 

Balogh Csaba kéri az előterjesztőt mutassa be javaslatát. 

 

Markó József: A szövegben, amit írtunk egyértelmű. Azt szeretném kérni, hogy az év hátralévő részében 

a Gödi Körkép az elmúlt 30 évhez hasonlóan havi rendszerességgel, a megszokott színvonalon jelenjen 

meg. Minden hónapban szolgálja ki a hirdetőket és a lakosságot az év hátralévő részében. Az indoklás 

pedig az, hogy a testület döntsön ilyen kérdésekben. Támogatjuk a korszerű megoldásokat, minden 

jónak támogatói vagyunk.  

 

Balogh Csaba: Pintér úr szeretné közölni a Pénzügyi Bizottság döntését ebben az ügyben? 

 

dr. Pintér György: Emlékezetem szerint egész évre köttessük meg a támogatást, a forrás rendelkezésre 

áll.  

 

Balogh Csaba: Én is úgy tudom, hogy a Pénzügyi Bizottság nem támogatta a döntést. Van valakinek 

még hozzáfűznivalója? 

 

dr. Pintér György: Szavazzunk rendesen, szerintem géppel.  

 

Balogh Csaba: Egyetértek, szavazzunk géppel. Pintér úr azt mondja, hogy fontosnak tartja, hogy a 

szerződésben… 

 

dr. Pintér György: A szerződés az arról szól, hogy a megvásárlásról és nem a lapkiadásról szól a döntés. 

A szerződés köttessék meg egész évre, minden hónapra a Gödi Körkép megjelenésére.  

 

Balogh Csaba: Előterjesztés ezt tartalmazza, Jegyző úr? 

 

dr. Szinay József: Igen. 

 

A Képviselő-testület 8 „igen”, 4 „tartózkodik” szavazati arány mellett az alábbi döntéseket hozta: 

 

164/2020. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

megbízza az önkormányzat saját tulajdonában álló Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.-t, hogy a Gödi 

Körkép 2020. évi lapszámait a szokásos módon készítse el és juttassa el a lakosságnak. 

 

Felelős. Gödi Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Koditek Bernadett főszerkesztő 

Határidő: azonnal 

 

 

165/2020. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

felkéri a polgármestert, hogy az 1. sz. mellékletben lévő adásvételi szerződést a Gödi Szolgáltató 

Nonprofit Kft.-vel írja alá. 

 

Forrás: Feladattal nem terhelt működési tartalék sor 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 
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1. sz. melléklet a 165/2020. (VI. 30.) Ök. határozathoz: 
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15. Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója 

Előterjesztő: Tót Zoltán tű. őrnagy, mb. tűzoltóparancsnok 

 

Balogh Csaba: Őrnagy urat nem tudom hibáztatni azért, hogy nincs itt. Az előterjesztést olvasta a 

képviselő-testület. Van kérdés a tűzoltóság beszámolója kapcsán? 

 

Hlavács Judit: Olvastam a tájékoztatóban, hogy ők foglalkoznak megelőzéssel, tájékoztatással. Két 

témát is felvetettek, a szabadtéri tűzeseteket és a szénmonoxid-mérgezést is. Azt javaslom a képviselő-

testületnek, vagy a Gödi Körkép főszerkesztőjének, hogy adjunk lehetőséget a tűzoltóságnak a 

tájékoztatási, megelőzési feladataikban. 

 

Balogh Csaba: A felkérést polgármesterként továbbítom.  

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

166/2020. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját 

elfogadja. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

16. Maximális csoportlétszámok átlépése az óvodákban 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

dr. Nagy Atilla: Ez már a módosított, a Humánügyi Bizottság ülésnek a kiegészített változata. A számok 

sokat mondanak.  

 

Balogh Csaba: Egyetértek. A gyerekenként 2 nm kötelezése egy igen fontos dolog, amit figyelembe kell 

venni és elég nagy számban kell majd növelni a csoportok számát. Valószínűleg így a rövid távon és a 

költségvetés módosítások alatt majd kérem a képviselő-testület, hogy úgy csoportosítsuk át a 

beruházásokra szánt keretet, hogy az elsősorban az óvodabővítési célokra kerüljön. Ez az előterjesztésen 

módosítást nem jelent, ezt csak szerettem volna megjegyezni.  

 

dr. Nagy Atilla: Fontos, hogy amikor majd visszahozzuk, ha időközben jön még majd gyerek, de az 

óvodavezetőknek biztonságérzetet jelent. 

 

Balogh Csaba: Kérem szavazzunk a csoportszámok elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 

167/2020. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy 

 

1. engedélyezi a Gödi Kastély Óvoda 12 csoportjában a férőhelyek túllépését összesen 39 

fővel. A csoportonkénti létszámtúllépést az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
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2. engedélyezi a Gödi Kincsem Óvoda három csoportjában a férőhelyek túllépését összesen 

6 fővel. A csoportonkénti létszámtúllépést az 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Karaszek Ernőné óvodavezető 

Kocsis Katalin óvodavezető 

 

167/2020. (VI. 30.) Ök határozat 1. sz. melléklete 

 

Kérelem 

óvodai csoportlétszám átlépésnek engedélyezése iránt 

 

Fenntartó neve:  Göd Város Önkormányzata 

Intézmény neve: Gödi Kastély Óvoda 

Székhelyének címe: 2131 Göd, Béke út 3. 

Alapító okirat szerinti csoportok száma:  16 csoport 

Alapító Okirat szerinti összesített férőhely: 369 fő  

 

Ssz. Csoport  

elnevezése 

Csoport-

szoba 

alapterülete 

(m2) 

Csoport-

szoba 

férőhelye 

(fő) 

Tényleges 

létszám 

(fő) 

2-es 

szorzóval 

számítan-

dó SNI 

gyermekek 

száma (fő) 

3-as 

szorzóval 

számítan-

dó SNI 

gyermekek 

száma (fő) 

Számított 

gyermek-

szám 

(fő) 

Kérelme-

zett 

létszám-

túllépés 

(fő) 

Székhely, Főépület (2131 Göd, Béke u. 3.) 

1. Hold 47,6 24 27 0 0 27 3 

2. Mackó 43,8 22 25 0 0 25 3 

3. Katica 46,2 23 27 0 0 27 4 

4. Micimackó 43,8 22 26 0 0 26 4 

5. Halacska 43,8 22 22 0 0 22 0 

6. Napsugár 38,2 19 26 0 0 26 7 

7. Csillag 51,9 25 28 0 0 28 3 

Hétszínvilág telephely (2131 Göd, Jávorka S. u. 12.) 

8. Süni 37,8 19 24 0 0 24 5 

9. Mókus 36,3 18 19 0 0 19 1 

Fácán telephely (2131 Göd, Rákóczi F. u. 23.) 

10. Csiga 58,9 25 26 1 0 27 2 

11. Pillangó 49,9 25 25 0 0 25 0 

12. Béka 51,1 25 25 0 0 25 0 

13. Pitypang 50,2 25 18 0 0 18 0 

14. Ibolya 50,2 25 27 0 0 27 2 

15. Tulipán 50,2 25 27 1 0 28 3 

16. Hóvirág 50,2 25 27 0 0 27 2 

Intézmény összesen 369 399 3 0 401 39 

 

Kérem a Tisztelt fenntartót (Göd Város Önkormányzata), hogy a fenti kimutatás alapján engedélyezzék 

az utolsó oszlopban szereplő csoportlétszám túllépéseket. 

 

Kelt: Göd, 2020. június 23.  

P.h. 

            

        _____________________________ 

                óvodavezető 
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167/2020. (VI. 30.) Ök határozat 2. sz. melléklete 

 

Kérelem 

óvodai csoportlétszám átlépésnek engedélyezése iránt 

 

Fenntartó neve:  Göd Város Önkormányzata 

Intézmény neve: Gödi Kincsem Óvoda 

Székhelyének címe: 2132 Göd, Lenkey u. 13-17. 

Alapító okirat szerinti csoportok száma:  18 csoport 

Alapító Okirat szerinti összesített férőhely: 440 fő  

 

Ssz. Csoport  

elnevezése 

Csoport-

szoba 

alapterülete 

(m2) 

Csoport-

szoba 

férőhelye 

(fő) 

Tényleges 

létszám 

(fő) 

2-es 

szorzóval 

számítan-

dó SNI 

gyermekek 

száma (fő) 

3-as 

szorzóval 

számítan-

dó SNI 

gyermekek 

száma (fő) 

Számított 

gyermek-

szám 

(fő) 

Kérelme-

zett 

létszám-

túllépés 

(fő) 

Székhely, Főépület (2132 Göd, Lenkey u. 13-17.) 

1. Méhecske 50,2 25 25 0 0 25 0 

2. Napocska 50,2 25 25 0 0 25 0 

3. Halacska 50,2 25 24 1 0 25 0 

4. Csillag 50,2 25 25 0 0 25 0 

5. Csiga 50,2 25 25 1 0 26 1 

6. Margaréta 50,2 25 26 1 0 27 2 

7. Pillangó 50,2 25 25 0 0 25 0 

8. Szívecske 50,2 25 25 0 0 25 0 

9. Mókus 50,2 25 25 0 0 25 0 

10. Cinke 50,2 25 25 0 0 25 0 

11. Pingvin 50,2 25 25 0 0 25 0 

Székhely, Régi épület (2132 Göd, Lenkey u. 13-17.) 

12. Katica 41,4 21 20 0 0 20 0 

13.  Süni 63,7 25 25 0 0 25 0 

14. Pitypang 33,7 17 20 0 0 20 3 

Csalogány telephely, (2132 Göd, Ady Endre út 14.) 

15. Bóbita 50,5 25 25 0 0 25 0 

16. Montessori 50,5 25 25 0 0 25 0 

Kék Duna telephely, (2132 Göd, Kék Duna u. 34.) 

18. (passzív) 50,1 25 0 0 0 0 0 

19. (passzív) 50,1 25 0 0 0 0 0 

Intézmény összesen 438* 390 3 0 393 6 

* Az alapító okiratban szerelő számtól való eltérés régebbi mérési hibából ered, mihamarabb 

javítandó! 

 

Kérem a Tisztelt fenntartót (Göd Város Önkormányzata), hogy a fenti kimutatás alapján engedélyezzék 

az utolsó oszlopban szereplő csoportlétszám túllépéseket. 

 

Kelt: Göd, 2020. június 23.  

P.h. 

            

        _____________________________ 

                óvodavezető 
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17. Helyi lakásrendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor hatósági osztályvezető távollétében dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

dr. Nagy Atilla: Elég sok vitát kavart ez a napirendi pont az előkészítő bizottságoknál. A lényeg az, hogy 

az önkormányzat tulajdonában, ha lakó ingatlan van, akkor az csak a lakástörvény hatálya alatt tudja 

bármilyen módon hasznosítani. Simán polgárjogi hasznosítás kizárt. Ha bármilyen módon lakásként 

akarjuk hasznosítani, akkor lakástörvény hatálya, illetve helyi lakásrendelet hatálya alá kell helyezni. 

Ha ezt nem tesszük meg, akkor nem is tervezhetünk vele. Akkor áll, de lakót nem helyezhetünk bele. 

Ez a jelenlegi döntés semmi másról nem szól, mint ezeket az új szerzeményeket, Oázis környéki három, 

valamint ez a leendő szolgálati lakás, most beemeli a lakásrendeletünk hatálya alá azzal, hogy a 

mellékletében feltünteti, mint lakást, vagyon. Hogy azon belül melyikbe soroljuk be vagy sorolják be 

Önök, az szinte mindegy, a fontos, hogy kerüljön be. Anélkül nem tudunk tervezni. Ezek a puffer-

lakások, amik a Samsung mellett vannak, azokra nem várnak, nincs közvetlen célunk, de a szolgálati 

lakás célú Lenkey utcai ingatlanra ez a policy már régóta húzódott, hogy szolgálati lakással vonzzuk 

magunkhoz a hiányszakmát képező óvodapedagógusokat. Nincs eldöntve, hogy ki megy oda, a pályázati 

kiírásban 9 álláshelyet kell betölteni. Örülünk, ha a felét be tudjuk tölteni, olyan hiányszakmának 

minősül és az alkalmas óvodapedagógusokért gyakorlatilag verseny van a piacon. Két 

óvodapedagógusnak lenne alkalmas. A többieknél is jó lenne, ha besorolódnának.  

 

dr. Pintér György: A bizottságon elhangzott és fontos kiegészítés, önmagában az, hogy lajstromba 

veszünk egy lakást, az rendben van. Az, hogy milyen kategóriába megy be, az azt jelenti egyfajta lejtőre 

le is tesszük. Tehát besoroljuk szolgálati lakás, vagy havária lakás vagy bármi egyéb. Innen ágazott 

tovább a bizottságba a gondolkodás, hogy egy koncepció kellene. Tudni kellene, hogy hány havária 

lakás, az fel van töltve, melyiknek mi a sorsa, ráadásul van olyan lakás, amiben laknak is. Szeretnénk 

ezt a történetet továbbvinni, szívem szerint valami átmeneti kategóriát létesítenék a rendeleten belül és 

onnantól kezdve lehet ezt továbbtenni. Nyilván a Lenkey utcai lakásnál ez nem kérdés, deha most nem 

döntünk arról, hogy ez szolgálati lakás csak egy épp egy hónap múlva, akkor sem történik semmi, mert 

felújítási munkálatokat kell végezni az ingatlanon. Tehát maga a hasznosítás biztos nem szenved hiányt. 

Nekem az volt a problémám, hogy ne soroljunk be azonnal, mert onnantól kezdve egyfajta döntési 

mechanizmus, egyfajta hasznosítási mechanizmus el fog indulni.  

 

dr. Nagy Atilla: A három Samsung melletti lakás átmeneti kategóriába kerül, ami a terminológiánk 

szerint bajba került embereknek, de ezek átmenetileg üresen szoktak állni. A Lenkey utcai azért lenne 

hasznos, mert addig nem tudja meghirdetni az óvodavezető az álláshelyet, hogy igény esetén szolgálati 

lakás van, márpedig szükséges lenne. Június utolsó napját írjuk és neki augusztusba be kellene állítani 

dolgozókat. Ameddig nem kerül be és nem kapja meg tőlünk a lehetőséget, hogy valóban tervezhet és 

javasolhat majd bérlőt – a bérlőkijelölési jog, majd a képviselő-testületé lesz, ha jól tudom - addig el se 

tudja indítani. Egymást követő döntések és mozzanatoknál nincs sok idő már.   

 

Vajda Viktória: Pintér úr azt mondta, hogy ez a rendeletmódosítás ebben a formában túl sok 

kötelezettséget vetít elő és olyan kérdéseket hoz be, ami egészen más kérdéseket fog kinyitni. Ezzel 

egyet tudok érteni és ezért nem értem miért lett az SZMSZ-módosítás megszavazva. Ez ugyanaz az 

analógia. Ott is elénk lett téve egy olyan, ami még nincsen kitalálva, meg nincsen ember rá, még nincs 

átgondolt struktúra benne. Miért jobb az egyik, mint a másik?  

 

dr. Pintér György: Nem kíván válaszolni. 

 

Hlavács Judit: A VKB ülésen is tárgyaltuk ezt a rendeletet és Kármán Gábor hatósági osztályvezető 

arról tájékoztatott, hogy akkor lehetne ezeket a szövegszerű javaslatokat, koncepciót megalkotni, ha 

politikai szándékok megfogalmazódnának, de a döntési pontokat, elképzeléseket ők már felvázoltak, 

illetve. jó régen elkezdődött a TESZ által a lakások felmérése még Lőrincz László alpolgármester úr 

kezdeményezésére. Több esemény ezt megakasztotta, tudom, hogy a TESZ-nél már az új igazgató is 

részt vett talán ebben, minden irányból kezdenek összeállni az adatok ehhez a koncepcióhoz. A VKB 

javaslatot is tett arra, hogy a képviselő-testület esetleg hozzon létre egy munkacsoportot ennek a 
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koncepciónak az összeállítására. Mindenki ugyanazt szeretné. Mi azért javasoltuk a munkacsoport 

létrehozását, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem elkezdődjön a konkrét munka. Ezzel együtt én a 

hivatal álláspontját osztom, hogy ezeket a lakásokat érdemes lenne besorolni. Lehet, hogy a Zrínyi utcai 

lakásokat még az előző testület vásárolta meg, nem tudom volt-e rá koncepció, hogy mi történik velük. 

A Leneky utcait kifejezetten azzal a szándékkal vásárolta a testület, hogy szolgálati lakás legyen belőle. 

Annak a berendelése ebbe a táblázatba azt gondolom, hogy mindenképp indokolt. Lehet módosítókat 

tenni, hogy vagy az az ingatlan kerüljön ki a táblázatból, de legalább, amiről tudjuk, hogy mit akarunk 

kezdeni azt azért tegyük oda.  

 

Lőrincz László: Ha jól emlékszem Kármán Gábor Humán bizottságon felszólalására, akkora a Zrínyi 

utcai ingatlannal van probléma, hogy azt nem tudják jogszerűen kiadni az ott lakónak. Ez volt az 

árverezésen megvásárolt. Annak a jogi helyzetét kellene mindenképp rendezni, illetve a Lenkey utcait, 

ha azzal a céllal lett megvásárolva, hogy ott szolgálati lakás lesz. 

 

Hlavács Judit: Ne felejtkezzünk meg benne a „Pacsi Park”-ról sem. A VKB-hoz bejött. Nem tudom mi 

történt közben. Nem tudom, miért nem volt nálatok. Azt is szándékkal vásároltátok meg, teljesen 

méltányolható jószándékkal. Én most konkrét javaslatot tennék, hogy a „Pacsi Park” a nem lakás céljára 

szolgáló helységekbe kerüljön be. A Zrínyi utcai, árverésen vásárolt ingatlan az átmeneti lakások közé, 

mert ha szociálisba tesszük, akkor beláthatatlan ideig lehet lakható eléggé meghatározott alacsony áron, 

illetve a Lenkey utcai pedig szolgálati lakásként. A többi szerintem nem életbevágó, én javasolnám az 

átmenetibe, de azt gondolom, ha arról nem is döntünk, abból nem lesz baj, de erről a háromról szerintem 

lehetne. 

 

Balogh Csaba: Technikailag hozzátenném, hogy a Zrínyi utcában lévő ingatlannál, ha a szociálist 

határozná meg a képviselő-testület, akkor ellen menne a korábbi döntésével, amiben már a bérleti 

szerződésre jogosultságot adott, mert az ott lakók szociális támogatásra nem jogosultak. Ezért annak 

átmeneti lakásnak kell lenni, mert átmeneti lakásként viszont nincs meghatározva, hogy szociálisan 

rászorulónak kell-e lennie, csak hogy rövid távú bérleti szerződést lehet csak megkötni ebben.  

 

Lőrincz László: Felveti bennem itt azt a kérdést, hogy abban az esetben, ha átmeneti lakások, a bérleti 

szerződés milyen áron lesz, ezt ki határozza meg? Testület, bizottság? Egy-két ilyen jogi kérdés van 

ezzel kapcsolatban, hogy a polgármester úr által sokat emlegetett hűtlen kezelés és hasonló ne valósuljon 

meg. Mit tudunk tenni, hogy ez jogszerű legyen. 

 

Balogh Csaba: A Képviselő-testület már hozott döntést a bérleti díjról korábban, amikor az árverés az 

egyáltalán szóba került.  

 

dr. Pintér György: Azt gondolom, hogy a Lenkey, illetve a „pacsi” az egyértelmű. A Zrínyivel én egy 

kicsit bajban vagyok, mert önmagában egy kérdés, hogy egy átmeneti ingatlanba, hogy kerülhet be 

valaki, ha besorolom. Pillanatnyilag bent vannak, de azért ez izgalmas precedens is ráadásul, hogy 

megveszünk egy ingatlant és egyszer csak besoroljuk őket oda. Ezt valami egyéb típusú rendezéssel 

kellene kezelni.  

 

dr. Szinay József: Nem lehet kiadni, ezért módosul, hogy bekerüljön a rendeletbe. 

 

dr. Nagy Atilla: Úgyis visszakerül a téma a lakásügyekért felelős bizottsághoz, ami nemsokára az új 

nevű Szociális és Egyészségügyi Bizottság lenne, de jelen pillanatban még üres a rubrikája a tagságán, 

igazából ez nem alkalmas, ha nincs bizottság, akkor bizonyára majd a testület. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2020. (…...) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2018. 

(VII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörben, illetve a lakások helyiségek bérletére, valamint 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 

(a továbbiakban: Ltv.) 3. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § Az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2018. 

(VII.4.) önkormányzati rendelet 2.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

2. § Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 Polgármester        Jegyző 

 

1. melléklet a 23./2020.(VI. …) Ök. rendelethez 

 

2. melléklet a 23/2018. (VII. 4.) Ök. rendelethez 

 

a) Szociális bérlakások: 

 

Ingatlan 

helyrajzi száma 
Ingatlan címe 

Ingatlan 

megnevezése 
Komfortfokozat 

Alapterület 

(m2) 

38/A/1 
2131 Göd, József 

Attila u. 1. 
lakás félkomfortos 61,34 

435/A/3 2131 Göd, Béke út 6. lakás félkomfortos 62,16 

1203/3/A/8 

2131 Göd, Nemeskéri-

Kiss Miklós út 72. 8. 

ajtó 

lakás komfortos 43,2 

1203/6/A/4 

2131 Göd, Nemeskéri-

Kiss Miklós út 78. 5. 

ajtó 

lakás félkomfortos 27 

2052/23/A/1 
2131 Göd, Zimpel 

Károly u. 4/B. 
lakás komfortos 69 

5148/18 
2132 Göd, Széchenyi 

u. 87. 1. ajtó 

lakóház, udvar 

(5 lakás) 
komfortos 31,5 

5148/18 
2132 Göd, Széchenyi 

u. 87. 3. ajtó 

lakóház, udvar 

(5 lakás) 
komfortos 31,5 

5148/18 
2132 Göd, Széchenyi 

u. 87. 4. ajtó 

lakóház, udvar 

(5 lakás) 
komfortos 31,5 

5148/18 
2132 Göd, Széchenyi 

u. 87. 5. ajtó 

lakóház, udvar 

(5 lakás) 
komfortos 31,5 

5148/19 
2132 Göd, Széchenyi 

u. 89. 1. ajtó 

lakóház, udvar 

(4 lakás) 
komfortos 31,7 

5148/19 
2132 Göd, Széchenyi 

u. 89. 2. ajtó 

lakóház, udvar 

(4 lakás) 
komfortos 31,7 

5148/19 
2132 Göd, Széchenyi 

u. 89. 3. ajtó 

lakóház, udvar 

(4 lakás) 
komfortos 46 

5148/19 
2132 Göd, Széchenyi 

u. 89. 4. ajtó 

lakóház, udvar 

(4 lakás) 
komfortos 48,9 
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b) Átmeneti lakások: 

 

Ingatlan helyrajzi 

száma 
Ingatlan címe Ingatlan megnevezése Komfortfokozat 

Alapterület 

(m2) 

6447/1 2131 Göd, Zrínyi u. 24. lakóház, udvar összkomfortos 90 

6447/2 
2131 Göd, Zrínyi u. 

24/a. 
lakóház, udvar összkomfortos 130 

6440/1 2131 Göd, Zrínyi u. 14. lakóház, udvar összkomfortos 109 

 

c) Szolgálati lakások: 

 

Ingatlan helyrajzi 

száma 
Ingatlan címe Ingatlan megnevezése Komfortfokozat 

Alapterület 

(m2) 

378 
2131 Göd, Petőfi 

Sándor u. 51. 
lakás összkomfortos 71,38 

394/A/3 
2131 Göd, Petőfi 

Sándor u. 48. 
lakás összkomfortos 39 

394/A/4 
2131 Göd, Petőfi 

Sándor u. 48. 
lakás összkomfortos 51 

394/B/2 
2131 Göd, Petőfi 

Sándor u. 48. 
lakás összkomfortos 29 

3243/A/2 2132 Göd, Regős u. 36. lakás komfortos 30,9 

4750/9/A/1 
2132 Göd, Rózsa u. 33. 

földszint 1. ajtó 
lakás összkomfortos 73 

4750/9/A/2 
2132 Göd, Rózsa u. 33. 

földszint 2. ajtó 
lakás összkomfortos 54 

4362/B/5 
2132 Göd, Ifjúság köz 

1-3. 
lakás összkomfortos 56 

4362/B/6 
2132 Göd, Ifjúság köz 

1-3. 
lakás összkomfortos 77 

5616 
2132 Göd, Lenkey utca 

11. 
lakás összkomfort 56 

 

d) Nem lakás célú helyiségek: 

 

Ingatlan 

helyrajzi száma 
Ingatlan címe Ingatlan megnevezése Komfortfokozat 

Alapterület 

(m2) 

4750/9/A/7 
2132 Göd, Rózsa u. 

33. 
garázs --- 19 

4750/9/A/10 
2132 Göd, Rózsa u. 

33. 
garázs --- 19 

8754 
2132 Göd, Pacsirta u. 

1. 
közösségi ingatlan  ---- 40 
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18. Álláshelyek létesítése a Gödi Kincsem Óvodában 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

dr. Nagy Atilla: Ezt is több bizottság tárgyalta. Az üléseken újra számoltuk a projektet és az idei 

fedezetre az óvoda bérmegtakarításából kigazdálkodható az idei fejezete. Igaz ez nem érinti azt, amit 

elsősorban Pintér elnök úr mondott, hogy ok, de ez több évre kiható döntés. Összesen 4 álláshely, az 

indokoltságot leírtuk. Idei évre van rá pénz, jövő évre be kell tervezni. Ezzel módosulna az Önök előtt 

ismert változat, nem az a sor jön, hogy be kell tervezni, hanem bérjellegből. (HB határozatot felolvassa) 

Tehát tisztáztuk a fedezetet, idén nem kell pluszban tervezni. 

 

dr. Pintér György: Hogy érezzük az ilyen döntések súlyát. Azt számoltuk, hogy ezek az álláshelyek 

évente kb. 15 millió forintba kerülnek, tehát a következő 10 évre 150 millió Ft terhet vállalunk be egy 

ilyen döntéssel. 

 

Balogh Csaba: A 150 millió ijesztőnek tűnhet, a költség maga a működést meglátásaim szerint nem 

veszélyezteti, viszont enélkül a működése az óvodaellátásnak veszélyeztetve lenne.  

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 

168/2020. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Gödi Kincsem Óvodában a következő álláshelyeket hozza létre: 

 

1. Egy fő óvodai gyógypedagógus álláshelyet 2020. szeptember 1. napjától határozatlan 

időre, 2020. évre 1.144.919.-Ft személyi kiadással,  

2. egy fő pedagógiai asszisztens álláshelyet 2020. augusztus 1. napjától határozatlan időre, 

anyagi fedezete 2020. egész évre már biztosított, 

3. egy fő udvari munkás-karbantartó álláshelyet 2020. augusztus 1. napjától határozatlan 

időre, anyagi fedezete 2020. egész évre már biztosított, 

4. egy fő takarítói álláshelyet 2020. szeptember 1. napjától határozatlan időre, 2020. évre 

624.531.-Ft személyi kiadással. 

 

Az álláshelyek fedezetét az intézmény a 2020. éves költségvetés bérmaradványából biztosítja. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: értelemszerűen 

 

19. Javaslat a Lenkey u. 11. sz. alatti (5616 hrsz.-ú) ingatlan szolgálati lakás kialakítása céljából 

történő belső felújítására  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Ujlaki Anikó: Korábbi napirendi pontban említésre került a Lenkey utcait szolgálati lakás céljára 

szeretné besorolni a Képviselő-testület Ennek a lakásnak a felújítására készült egy költségterv. Az 

előterjesztésben láthatják pontosan, milyen költségterv alapján számolta ki a beruházási osztály. 

10.200.000 forint keretösszeget szeretnénk biztosíttatani ennek a lakásnak a felújítására.  

 

dr. Pintér György: Megkaptuk és ez volt az első nagyobb, 10 milliós nagyságrendű forrásigénylés a 

pandémia után és akkor volt a kérdés feltéve, hogy hogy állunk pénzügyileg. Egyeztettem a beruházási 

osztállyal és abban maradtunk, hogy azt a módosító javaslatot fogom első körben előterjeszteni, hogy 

1.511.000 forintot biztosítsunk. Azt mondta erre Anikó, hogy ebből a kerítésáthelyezés megvalósítható, 

tehát a közel 1000 nm-es ingatlan, amit megvettünk, ott a zöld terület ily módon hozzácsatolható az 
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óvoda zöldterületéhez és akkor ennek a kialakítása megvalósulhat addig, ameddig az óvoda átadásra 

kerül. Utána forrásigényében majd megindítjuk a felújítást. 

 

Balogh Csaba: Csodálkozom, hogy a műfüves sportpálya kialakításán kapcsán nem volt kétség, de az 

óvodai álláshelyek biztosításához szükséges, azt elősegítő szolgálati lakásnak a felújítása az kétségeket 

von maga után.   

 

Lőrincz László: A műfüves sportpályát, mint már oly sokszor, most ismételten elmondom. Attól, hogy 

indulunk a pályázaton, még nem kötelező azt meg is építeni. A Pest Megyei Labdarugó Szövetség 

elnöke világosan informált arról, hogy amennyiben nem fogjuk a pályázatot megcsinálni, megépíteni a 

pályát, mert olyan gazdasági helyzetben van az Önkormányzat, hogy azt nem vállalja be a Képviselő-

testület, semmiféle jogi következménye nincs. A legnagyobb következménye az, hogy két évig ezen a 

pályaépítési programon nem tudunk indulni. Illetve az 50 millió a műfüves pályához, mivel TAO gyűjtés 

van, 99,9%, hogy nem ebben az évben lesz rá szükség, csak indulunk a pályázaton.  Sőt nem is biztos, 

hogy nyerni fogunk. Lehet, hogy nem fogjuk tudni megépíteni a pályát. Egy lehetőség van. 

Összességébe, ha az itt említett pályázatokat nézzük, akkor az önrész és a nyert támogatás hozzá, 

arányában egy nagyon jó befektetésnek számít, ha a testület úgy dönt, hogy valóban megépíti, nyer, 

megépíti és a pénzt oda fogja adni. Egyelőre csak pályázunk. 

 

Balogh Csaba: Az én olvasatomban, bár nem volt elég idő a sürgősségi előterjesztésnek a mi volt, miért 

utánajárni, hogy ezt élőben le tudjam nyilatkozni, de a pályázaton való részvételnek az egyik feltétele 

volt, hogy az 50 milliós önrészt, azt be kell fizetnünk és abban az esetben, ha elállunk a pályázattól, 

akkor nem is kapjuk vissza.  

 

Lőrincz László: A pályázat előkészítésére az Önkormányzatnak 3 hónapja, de 2 biztos volt. Ilyen 

információt nekem polgármester úr nem is küldött. Illetve a Pest Megyei Labdarugó Szövetség 

elnökével folytatott beszélgetésen erről a témáról ilyet nem említett és nem merült ilyen fel. Ha 

polgármester úrnak erről fix adatai vannak, akkor legyen szíves és ossza meg az ügyért felelős emberrel, 

aki jelen esetben ennél a pályánál én voltam. Nem tudom, miért nem jutott el hozzám ez az információ.  

 

Ujlaki Anikó: Pintér úrnak a módosító javaslatát befogadom, hogy legalább a kerítés áthelyezése 

megtörténhet és akkor a lakásfelújításra szeretnénk a későbbiekben egy új előterjesztést beterjeszteni. A 

költségeket tekintve műszaki kollégánk számolta ki, a beruházási osztálytól származnak az adatok. Nagy 

valószínűséggel ezek helytállóak. Az említett tervezői költségtervnél az utas kollégánk, aki le tudta 

volna ellenőrizni, táppénzen van és ezért történhetett egy ellentmondás, ezért kell visszahívni a 

Berzsenyi Dániel utcának a pályázatát és szeretném majd a rendkívüli ülésre lehetőséget biztosítsanak.  

 

Hlavács Judit: Nem szeretném több ingyen szakértő munkáját alkalmazni, ellenben azt azért elmondom, 

hogy több költségvetését ellenőriztem az elmúlt hetekben a beruházási osztálynak, az egyik az 

Alapszolgáltatási Központ bővítésének a tervezése, ami szintén rettentő magasnak tűnt első ránézésre, 

de közben kiderült, hogy amiatt, hogy önkormányzati tulajdonú ingatlan bővítéséről van szó, törvény 

szerint komplett energetikai fejlesztést kell végrehajtani és a tervezés emiatt lett ilyen magas összeg. 

Illetve megnéztük a Lenkey utcai járda költségvetés-kiírását, ami a Szemper Plusz Kft-vel fennálló 

keretszerződés összegeivel van feltöltve, kiszámolva. Itt vannak túlárazottnak tűnő tételek, de ez egy az 

Önkormányzat által közbeszerzésen nyert árajánlat, ez annyi, amennyi. Ilyen alapon én azért nem 

ellenőrizném le, mert ilyen külsős tervező munkájával akad probléma, de a beruházási osztály 

ellenőrzött munkáit én tökéletesen rendben találtam.  

 

Balogh Csaba: Anikó befogadta ennek ellenére a módosítást, a képviselők szeretnék-e visszavonatni. A 

módosító indítványt szavazásra bocsátom. Az utolsó mondatot én benne hagynám, mert, akkor ellentétes 

a határozat, ha korábbi hatályba lép.  

 

Fülöp Zoltán: Akkor módosító indítványt teszek, hogy vegyük ki. 
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A Képviselő-testület 8 „igen”, 2 „nem”, 2 „tartózkodás” mellett elfogadta Fülöp Zoltán módosító 

indítványát. 

 

Balogh Csaba: Az utolsó mondat kivételével és azzal a módosítással, hogy csak a kerítés beruházáshoz 

szükséges keretet biztosítjuk, kérem a képviselő testületet, hogy szavazzon: 

 

A Képviselő-testület 12 ”igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 

169/2020. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Göd, Lenkey utca 11. (5616 hrsz.) számú ingatlanon a kerítés áthelyezés céljára 

szükséges összeget biztosítja.  

 

Forrás: Göd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése 2020. évi Tartalék 3. Beruházási 

tartalék sora. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

20. GÖDCK-20 pályázatok és támogatási kérelmek jóváhagyása 

Előterjesztő: Vajda Viktória HB elnök 

 

Vajda Viktória: Túl sok ragoznivaló ezen a kérdésen nincsen, a Humánügyi Bizottság javaslatait, 

határozatát figyelembe véve készült ez a táblázat, ami az előterjesztésben látható. Általában ismert, már 

előző években is támogatott alapítványok, 1-2 új kivételével. 7 igennel fogadta el a Humánügyi 

Bizottság ezeket és most képviselő-testületi megerősítésre van szükség hozzá. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozza: 

 

170/2020. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

jóváhagyja a Alsógödi Szent István Alapítványt (képviseli: dr. Bednarik Zsófia elnök; adószáma: 

18662670-1-13; bankszámlaszáma: 11742104-20021207-00000000) összesen 250.000,- Ft összegű 

támogatási összeg kifizetését. 

 

Fedezete: 2020. évi költségvetés „Humánügyi Bizottság pénzügyi kerete” költségvetési sor  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

171/2020. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

jóváhagyja a Jövőformáló Közhasznú Alapítványt (képviseli: Horváth Ferenc kurátor; 

adószáma: 18714155-1-14; bankszámlaszáma: 10700653-44168005-51100005) összesen 300.000,- 

Ft összegű támogatási összeg kifizetését.   

 

Fedezete: 2020. évi költségvetés „Humánügyi Bizottság pénzügyi kerete” költségvetési sor  
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Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

172/2020. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

jóváhagyja a Gyerünk Meglesz Alapítványt (képviseli: Dr. Mikessy Orsolya kuratóriumi elnök; 

adószáma: 18975257-1-13; bankszámlaszáma: 10402166-50526876-69741000) 300.000,- Ft 

összegű támogatási összeg kifizetését.  

 

Fedezete: 2020. évi költségvetés „Humánügyi Bizottság pénzügyi kerete” költségvetési sor  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

173/2020. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

jóváhagyja a Boldogságcseppek Alapítványt (képviseli: Szőke Krisztina elnök; adószáma: 

19037181-1-13; bankszámlaszáma: 10403253-50526881-56511001) 500.000,- Ft összegű 

támogatási összeg kifizetését.  

 

Fedezete: 2020. évi költségvetés „Humánügyi Bizottság pénzügyi kerete” költségvetési sor  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

174/2020. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

jóváhagyja a Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány Gézengúzok színjátszó Csoportját (képviseli: 

Hamarné Kismartoni Adrienne elnök; adószáma: 19179849-1-13; bankszámlaszáma: 64200052-

10001899-00000000) 230.000,- Ft összegű támogatási összeg kifizetését.  

 

Fedezete: 2020. évi költségvetés „Humánügyi Bizottság pénzügyi kerete” költségvetési sor  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

175/2020. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

jóváhagyja a Lámpás 92 Közhasznú Alapítványt (képviseli: Varga Zoltán kuratóriumi elnök; 

adószáma: 18662041-1-13; bankszámlaszáma: 11713005-20421030-00000000) 300.000,- Ft 

összegű támogatási összeg kifizetését.  

 

Fedezete: 2020. évi költségvetés „Humánügyi Bizottság pénzügyi kerete” költségvetési sor  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 
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176/2020. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

jóváhagyja a Minden Állatért Alapítványt (képviseli: Grabow Nikolett kuratóriumi elnök; 

adószáma: 19156477-1-13; bankszámlaszáma: 16200230-10030431) összesen 400.000,- Ft összegű 

támogatási összeg kifizetését.  

 

Fedezete: 2020. évi költségvetés „Humánügyi Bizottság pénzügyi kerete” költségvetési sor  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

177/2020. (VI. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

jóváhagyja a Violin Kulturális Alapítványt (képviseli: Fülöp Károly Imre kuratóriumi elnök; 

adószáma: 18710429-1-13; bankszámlaszáma: 10700505-43190805-51100005) 600.000,- Ft 

összegű támogatási összeg kifizetését.  

 

Fedezete: 2020. évi költségvetés „Humánügyi Bizottság pénzügyi kerete” költségvetési sor  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

21. Egyebek 

Előterjesztő: Lenkei György képviselő, Markó József képviselő 

 

Lenkei György: Informálódtam közben az illemhely ügyében, olyan információt kaptam a TESZ-től, 

hogy ez a szabadstrandhoz tartozik, akkor nem kellene működtetni. Olyan információim is vannak, a 

rév menetrendjéhez is tartozik, kérem a polgármester urat, hogy kérje fel a jegyző urat, hogy milyen 

szerződéssel vagyunk kötelesek azt működtetni. A protokollját a koszorúzásnál, nem hiszem, hogy 

különösen vita tárgya, vagy ellenvetés lenne. Ezt is kérem, szavazzuk meg. Amit még nem említettem, 

de kiderült, hogy egy ház leégett, egy ikerháznak a teteje. Idáig az volt ilyenkor a gyakorlat, hogy kiment 

az Önkormányzat képviseletében valaki, megkérdezte tudunk-e segíteni. Ha nincs biztosítása, 

felajánlottunk egy azonnal felvehető segélyösszeget. Gondolom ezt a gyakorlatot tovább kellene 

folytatni.  

 

Balogh Csaba: Igen, ez a gyakorlat továbbra is megy. Lenkei úr az Alapszolgáltatási Központ 

képviseletére gondol, hogy ők kimentek felmérni, környezetvizsgálatot is végeztek és ez alapján tettek 

javaslatot.  

 

Lenkei György: Általában minden évben 1-2 tűzeset van. Ilyenkor kimegyünk, ha olyan az anyagi 

körülmény, akkor vissza szokták utasítani, ha nem, akkor 50.000 forintos segélyt szoktunk adni, amit 

másnap felvehettek, hogy ruhát vegyenek, vagy bármi mást. Meggyőződni, hogy el tudnak-e 

helyezkedni, gyerekekkel ne kerüljenek az utcára. Azonnali gondoskodás.  

 

Balogh Csaba: Lényegében ez történt eddig is. Utána fogok járni. Még egyebek között volt Markó úr 

kérése, hogy Felsőgöd felső csücskénél szeretné, ha lenne térerő. Azt szeretné, ha beruházási lehetőséget 

nyernénk vagy milyen formában támogatta volna? 
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Markó József: Szolgáltatókkal folyamatos egyeztetés sok éven keresztül ment. Építettek is tornyot, de 

kell még több. Épülnek új házak, változik a terepviszony és romlik a helyzet.  

 

Balogh Csaba: Igyekszem majd az ilyen típusú tárgyalásokat is felvenni a feladataim közé. Már ha 

megmarad még ilyen jellegű hatásköröm. Akkor egyebek is tudomásunkra jutott, el fogunk járni. A nyílt 

napirendi pontoknak vége van.  

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal elrendeli, hogy a 22., 23., 24., 25., és 26. számú 

napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja. 

 

Balogh Csaba a nyílt ülést bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Balogh Csaba  dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 


