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Iktatószám: 09/52-14/2020. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 31. napján 11:30 órakor 

kezdődő rendkívüli (nyílt) ülésén, a Polgármesteri Hivatal üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (A Képviselő-testület minden tagja jelen van.)  

 

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 

 

Balogh Csaba: Szeretettel köszöntök mindenkit, aki el tudott jönni, az élő közvetítés követőit, a kedves 

kollegákat és a Képviselő-testületet. Megnyitom a testületi ülést, megállapítom, hogy határozatképesek 

vagyunk, teljes létszámmal jelen van a testület. Napirendi pontok előtt szeretnék felszólalni.  

A választást megelőzően rengeteget dolgoztunk azért, hogy elnyerjük a választók bizalmát és ránk 

szavazzanak az októberi választáson. 2019. október 13-a, az egy legmeghatóbb nap volt számomra, mert 

megválasztottak engem polgármesterüknek, és 7 ellenzéki képviselőt a testületbe. 

Viszont az elmúlt időszakot tragédiák sorozata követte. Először a képviselő-testületen belüli 

konfliktusok láttak napvilágot, majd - ha ez nem lett volna elég - a Kormány támadta meg Gödöt, elvéve 

területének egyötödét, és költségvetésének egyharmadát. Talán minden gödi nevében mondom, hogy 

elég volt. Göd lakosai nem azért választottak meg minket, hogy a folyamatosan a balhét hallgassák. 

Nem azért kaptuk meg több mint 4000 gödi polgár bizalmát, hogy aztán ezt eljátsszuk. Azért kaptuk 

meg, hogy véget vessünk annak a mentalitásnak, amit az előző városvezetés hozott. Nekünk a Kormány 

és a Samsung érdekei helyett a lakosok érdekeit kell figyelembe vennünk.  

Amíg nincs csatorna, és járhatatlanok az utak Neveleken, amíg nem tudjuk megoldani az illegális 

munkásszállók kérdését, amíg nincs átlátható és naprakészen működő hibabejelentő rendszer a polgárok 

számára, amíg a lakosok helyett egy gyáróriás diktál a politikusoknak, addig nem hoztunk változást. Mi 

pedig a választásokon arra tettünk ígéretet, hogy a gödiek által vágyott változásért dolgozzunk. 

Mutassuk meg a gödieknek, hogy lehet máshogy is! Mutassuk meg azt, hogy méltóak vagyunk a 

bizalmukra, és képesek vagyunk az önös érdekeinken felülemelkedve értük dolgozni! Hogy ha akadnak 

is köztünk ellentétek, félre tudjuk ezeket tenni azért, hogy a nekik tett ígéretünkhöz hűek legyünk! 

Ébredjünk fel, a politika őróluk szól, nem mirólunk! Váltsuk be az ígéreteinket, mert én komolyan 

gondoltam őket. Bízom abban, hogy önök is. Egy modern, családbarát, fejlődő Gödért dolgozzunk 

együtt! A balhék nem pótolják a közös munkát. 

Kérdezem a frakcióvezetőket, kívánnak-e hozzászólni? 

 

Lenkei György: Először is tisztelettel köszöntöm Imre Zsolt urat, a Járási Hivatal vezetőjét a körünkben. 

Remélem, a személye garancia lesz arra, hogy mindenféle törvénytelen dolog ne történhessen meg a 

testületi ülésen. Polgármester úr felrakott a Facebookra egy rövid kisfilmet, nagyon szépen lekaszált 

gyeppel a háta mögött Bócsán. Köszönöm szépen, remélem minél többször fogjuk látni Bócsán, mert 

ahányszor megjelenik, akár lakossági fórumon, akár ilyen kis filmecskénél, akkor le van kaszálva a 

játszótér egy része. Egy része, mert csak az, amit lát a kamera, a másikat a helyi lakók kaszálják le. Én 

javaslom legközelebb a harangláb mellé álljon, mert ott egy jó másfél méteres fű van már. Az évtizedek 

alatt, amit mi itt megtapasztaltunk: volt MDF-es, MIÉP-es, MSZP-s, FIDESZ-es, vállalkozó 

polgármester, soha nem volt ilyen káosz, mindenkor tudtunk együttműködni, dacára annak, hogy 

komoly ellentétek is voltak köztünk. Nagyon helytelennek tartjuk az országos politikát ide lehozni. A 

legelején, a választások után mi jeleztük és polgármester úr is csatlakozott hozzá, hogy megvolt a 

választás, tegyük félre a politikai ellentéteket, dolgozzunk együtt a városért. Ehhez képest ezen a 

kisfilmen mást sem mond, hogy a FIDESZ-szel nem lehet együttdolgozni és nem is szabad 

együttdolgozni. Ahhoz képest, hogy mi olyan bizalommal voltunk ön felé, hogy megszavaztuk a 

költségvetést egészen egyedülálló módon és kaptunk érte, eszerint most már látom, jogos kritikát. Én 

nagyon elgondolkoznék polgármester úr helyében azon, ha 8 ember egymástól függetlenül abszolút más 

karakterrel, más világnézettel, valamilyen dologról egyformát gondolt, akkor esetleg nem én tévedek. 
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Mindenesetre a FIDESZ-nek az az álláspontja most is: politika nélkül dolgozzunk együtt a városért. 

Ügyek mellett állást foglalunk, és aki ezt támogatja, aki velünk van, azzal együtt fogunk működni, ha a 

városnak az az érdeke, de a városnak nem az az érdeke, hogy konfliktusba kerüljünk a világgal, és 

körkörös védelemre rendezkedjünk be, nem az az érdeke, hogy dudáljunk és harcoljunk, hanem, hogy 

tárgyaljunk. Üljünk le tárgyalni, nyilvánvalóan csak a tárgyalás viszi előre a város dolgát.  

 

Balogh Csaba: A többi frakció vezetője, vagy ezzel megtörtént a frakció tájékoztatója? 

 

Fülöp Zoltán: Nem terveztem szólni. Azért nem terveztem, mert azt gondolom, hogy nem szócsatázni 

kell, hanem dolgozni. A polgármester úr utolsó mondata viszont sajnos szólásra kényszerít. 

Polgármester úr megint megpróbál összemosni mindent mindenkivel, megint megpróbál ellenségeket 

generálni. Egész egyszerűen nem erről van szó. Arról van szó, hogy szócsaták helyett dolgozni kellene, 

nekem nem szóvivőm sem Lenkei úr, sem senki más a testületből. A frakció véleményét, hogy ha van 

erre igényünk, akkor ezt el fogom mondani, de kifejezetten kérném polgármester urat, hogy ezeket az 

összemosás, sejtetés stb. dolgokat… ezek az ön gondolatai, nyugodtan lehet önnek ilyen gondolata, 

akkor a nézők tájékoztatására elmondom, hogy az ön gondolatai nem az enyémek. 

 

Balogh Csaba: Akinek nem inge, ne vegye magára. Én igazából azért kérdeztem ezt, mert 

tájékoztatásnak én közölném, mert a rendkívüli ülés nem kötelez rá, de mégis jó tudniuk azt, hogy a 

jegyzőkönyvnek az elkészítése igen hosszadalmas volt, de ennek ellenére bizonyos részeket már ki is 

hirdettünk, mert a fegyelmi eljárást ki tudtuk hirdetni a Képvisel-testület igénye szerint, az SZMSZ is 

megköttetett, azért változott meg az ülésrend is, Borbíró Mihály szerződését is 30 napos határidővel 

megszűntettem, az egyéb döntések végrehajtása még folyamatban van.  

Két napirendi pontunk van, szeretném szavazásra bocsátani, az egyik nyílt, a másik zárt ülés. Van-e 

ehhez szóbeli módosító javaslata bárkinek? Nincs hozzászólás, ezért felkérem a testületet a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 10 „igen”, 2 „tartózkodás” szavazati aránnyal elfogadták az alábbi napirendi 

pontok tárgyalását. 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Ismételt tárgyalás kezdeményezése a Képviselő-testület 185/2020. (VII. 17.) 

önkormányzati határozata tekintetében (a polgármester felfüggesztése fegyelmi eljárás 

idejére tárgyú határozat) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester   

 

2) Javaslat a „Kóczán Mór Díj Göd” kitűntető cím 2020. évi adományozására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Vajda Viktória HB elnök   

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) Ismételt tárgyalás kezdeményezése a Képviselő-testület 185/2020. (VII. 17.) önkormányzati 

határozata tekintetében (a polgármester felfüggesztése fegyelmi eljárás idejére tárgyú határozat) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Megadom a lehetőséget a lakosoknak, hogy kifejtsék a véleményüket, mert eleget terjedt 

már a hír az interneten. A lakosok körében volt erről egy tüntetés is ennek kapcsán, úgyhogy azt hiszem 

ez a legkevesebb, amit a lakosok megérdemelnek jelen körülmények között. Szilágyi Lászlónak 

megadom az ügyrendi szót. 

 

Szilágyi László: Jegyző úrtól kérem, az SZMSZ 14. §-áról adjon tájékoztatást.  
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dr. Szinay József: Idézem az SZMSZ 14. § (1) bekezdése: „Az ülés vezetésére az Mötv. 45. §-a az 

irányadó. (2) bekezdés: Az ülés megnyitásakor a polgármester megállapítja a határozatképességet, 

határozatképtelenség esetén az ülést elnapolja, s gondoskodik annak 15 napon belüli összehívásáról. (3) 

bekezdés: (3) A polgármester a) tájékoztatást ad az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, 

b) tájékoztatást ad az ülésen és az azt követően felmerült olyan kérdésekről és interpellációkról, melyek 

további vizsgálatot, intézkedést igényelnek, (c) bekezdés: közli a települési képviselők által előzetesen 

írásban benyújtott kérdések, interpellációk tárgyát…” stb. 

 

Szilágyi László: Szerintem itt most a 10. bekezdés lenne a lényeges.  

 

dr. Szinay József: (10) bekezdés: A nyilvános ülésen résztvevő hallgatóság nem rendelkezik 

tanácskozási joggal, az ülés ideje alatt köteles minden, az ülést zavaró vagy befolyásoló 

megnyilvánulástól tartózkodni. 

 

(Az ülésterem nézőteréről erős taps hallatszik.) 

 

Balogh Csaba: Remélem így egyértelművé vált Szilágyi Lászlónak, hogy a lakosok felszólalására igen 

is a polgármester adhat lehetőséget. Jegyző úr ki van zárva az, hogy a lakosok felszólalhassanak? 

 

(nézőtérről bekiabálás: Van véleményünk és el szeretnénk mondani, mert elegünk van abból, hogy….) 

 

Balogh Csaba: Kérem, fáradjon ki a mikrofonhoz, megadom a szót. 

 

Apagyi Melinda: Apagyi Melinda vagyok, 1974 óta gödi lakos, magyar állampolgár. Gondolom, hogy 

ez nem sokukat érdekel, de nem is ez a lényeg, mert el szeretném mondani, hogy rendkívül rossz a 

közérzetem és nagyon el vagyok keseredve. Ebben a korban az ember már bármelyik pillanatban 

földobhatja a pacskert, - bocsánat a kifejezésért - és nem mindegy nekem, hogy milyen Magyarországot, 

milyen Gödöt hagyok itt, vagy marad itt utánam, amikor elmegyek az örök vadászmezőkre. Gödön végre 

létrejött, - ami nem jellemző Magyarországra – egy összefogás, melynek eredményeképpen a gödi 

lakosok megválasztották Balogh Csabát polgármesterüknek és az itt jelenlévő képviselőket a körzetek 

élére, hogy a lakosság érdekeit képviseljék. Nagyon szomorúan vesszük tudomásul, hogy nem sokkal a 

megválasztásuk után az összefogás eredményeképpen, következményeképpen pozícióhoz jutottak, 

rögtön elkezdtek fáradozni azon, hogy ezt az együttműködést felrúgják és hadjáratot indítsanak a 

polgármester ellen. Véleményem szerint ez tisztességtelen és árulás. Ideje lenne a képviselő uraknak 

végre Gödért dolgozni és figyelembe venni a gödi polgároknak az igényeit és kéréseit és nem azzal 

foglalkozni, hogy hogyan viszálykodnak egymás között. A gödi lakosság megválasztotta 

polgármesternek Balogh Csabát, szereti őt és bizalmat szavazott és szavaz neki. Köszönöm, hogy 

meghallgattak.  

 

(Az ülésterem nézőteréről erős taps hallatszik.) 

 

Balogh Csaba: Ügyrendi szót kért Fülöp Zoltán.  

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm. Én idézném az SZMSZ 15. § (1) bekezdés e) pontját: „az adott napirendi 

ponthoz fűződő hozzászólás lehetőségéről jelentkezés esetén a polgármester a napirendi pont tárgyalását 

követően, a szavazást megelőzően dönt. A napirendi pontokhoz nem fűződő hozzászólásról az egyebek 

tárgyalását követően a polgármester egyedileg dönt. Döntését képviselői indítványra a képviselő-testület 

vita nélkül felülbírálhatja. A hozzászólás időtartama maximum 2 perc lehet.” Kérdezném a jegyző urat, 

hogy akkor hogyan van itt ezzel a szó megadással? 

 

dr. Szinay József: A polgármester annak adja meg a szót, akinek jónak látja. A képviselőkre vonatkozik 

a 2 perc, akkor itt – ha a polgármester megadja valakinek a szót, akkor törekedjenek arra, hogy 2 percben 

maximálva mondják el a hozzászólásukat. 

 

Balogh Csaba: Makai Viktort kérdezem, hogy 2 percre be tudja állítani a rendszert. 
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Makai Viktor: Csak a képviselők esetében. 

 

Balogh Csaba: Akkor figyelni fogom az időt. Megadom a szót Lukács Istvánnak. 

 

Lukács István: Lukács István vagyok, szintén gödi polgár, mégpedig olyan régen, hogy ebből a nagy 

többség még nem is élt akkor, amikor én már gödi polgár voltam. Ahogy végignézek a testületen, 

időnként az a lovas jut az eszembe, aki nézi a menetirányt, de nem látja a ló fejét, csak a farkát, 

egyszerűen azért, mert fordítva ül a lovon. Felhívnám mindenkinek a figyelmét, aki úgy érzi, hogy ez 

vonatkozik rá is, hogy nem önök, a képviselők választottak meg minket gödi polgároknak, hanem mi 

választottuk meg önöket, és ettől kezdve önöknek az lenne a kötelességük, hogy a választók érdekeit és 

a választók önökben érzett bizalmát megszolgálják, és hogyha a gödi lakosság jelentős része úgy 

gondolta, hogy változásokra van szükség és a változásoknak a lehetőségét az Összefogásban találták 

meg, akkor az Összefogás résztvevőinek az kötelességük, hogy az az Összefogás megmaradjon, még ha 

akkor is, ha vitás kérdések vannak. Ezt meg kell oldani, de megmaradjon az Összefogás. Az lenne az 

elvárás, hogy megfeleljenek ennek a bizalomnak. Csatlakozom az előttem szólóhoz annyiban, hogy 

megbízzunk az Összefogásban, megbízzunk Balogh Csabában, és hogy ha vannak olyanok – már 

elnézést, ha talán kicsit erősen fogalmazok – akik csak azért álltak az Összefogás mellé, hogy ezeket a 

székeket elfoglalhassák, és utána pár hónapra rá az első adandó alkalommal szembefordulnak az 

Összefogással, azok mélységesen szégyelljék magukat.  

 

(Az ülésterem nézőteréről erős taps hallatszik.) 

 

Balogh Csaba: Megadom a szót Kecskés Krisztinának. 

 

Kecskés Krisztina: Először is szeretném megköszönni, hogy Fülöp úr és néhány képviselő mindent 

megtesz azért, hogy a lakosság egyáltalán már meg se szólalhasson lehetőség szerint ezeken az üléseken, 

mi viszont egyre jobban figyelünk, és egyre jobban követjük az eseményeket, ezt nehezen fogják majd 

a jövőben megakadályozni. Kecskés Krisztina vagyok és én és a családom 20 éve költöztünk Gödre, 

hogy ebben a szép, békés kisvárosban a gyermekeink egészséges környezetben, zöldben nevelkedjenek. 

Szerencse, hogy már felnőttek és visszaköltöztek a fővárosba, így nekik már nem kell az egészségre is 

veszélyes Samsung súlyos árnyékában tölteniük gyermekkorukat. Én azonban köszönőviszonyba 

vagyok a Samsunggal. Minden reggel és este üdvözölhetem, mielőtt a szép kis utcánkba bekanyarodok, 

és ilyenkor vele együtt kívánom a pokolra az összes olyan politikust, aki titokban a nyakunkra hozta ezt 

a rettenetet. Soha ilyen fontos nem volt, hogy mi lesz Gödön a választások kimenetele. Amikor az 

Összefogás, Balogh Csaba vezette koalíciója győzött, úgy éreztük, hogy amit mi gödi lakosok tehettünk, 

megtettük, de mostanra kiderült, hogy a képviselők fele, akiket a várost iparosító FIDESZES vezetés 

ellenében választottunk, éppen azokkal szövetkezik, akik ellen bő fél évvel ezelőtt az Önkormányzatba 

küldtük őket. Elfelejtették, hogy mi nem pártpolitikusokat, hanem képviselőket választottunk? A várost 

sújtó bajok, problémák megoldóit, és nem generálóit. Göd a változásra szavazott. Az itt élőknek elege 

volt a mutyikból, a titkos alkukból, az ukrán táblából. Végre fejlődést és a várost fenyegető ipari 

beruházás kárainak enyhítését szerettük volna látni. Több ezer tonna tűzveszélyes, egészségre különösen 

ártalmas alapanyag és veszélyes hulladék, további háromezer külföldi munkavállaló, újabb erdőírtások 

vannak kilátásban. Ezzel kellene foglalkozni, nem a politikai pozíciók és mind nagyobb anyagi előnyök 

megszerzésével. Követelni a Kormánnyal való tárgyalásokon a gödi lakosok egészséghez és nyugodt 

pihenéshez való alkotmányos jogát, visszaszerezni az adóbevételeket, elkészíteni a védelmi tervet, 

telepíteni a véderdőt és megőrizni Göd város kultúráját. És mi történik ehhez képest? A FIDESZ-szel 

szövetkező képviselők elküldik a katasztrófavédelmi referenst és a város működtetéséhez 

nélkülözhetetlen kiváló szakembereket, csak azért, mert a polgármester döntött a kiválasztásukról. 

Kedves képviselő urak, fejezzék be a pártpolitázálást, fejezzék be a haditervek készítését, és hagyják 

dolgozni Balogh Csabát. Vegyék fel a kapcsolatot a körzetükben élőkkel és kezdjék el megoldani a 

problémáikat. A városért pedig hagyják dolgozni Balogh Csabát. Fejezzék be a soron kívüli 

napirendeket, a szégyenletes cirkuszokat az önkormányzati üléseken, vizsgálgassák inkább saját 

magukat, vizsgálják meg különösen alaposan a lelkiismeretüket és hagyják dolgozni a városért Balogh 

Csabát. Köszönöm szépen. 
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(Az ülésterem nézőteréről erős taps hallatszik.) 

 

Balogh Csaba: Köszönöm. Ügyrendi szót kért Fülöp Zoltán.  

 

Fülöp Zoltán: Ha jól érzékelem akkor a képviselők között hozzászólási szándék nincsen, úgyhogy 

ügyrendi javaslatom, hogy zárjuk le a napirend vitáját és szavazzunk.  

 

Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak. 

 

Hlavács Judit: Csak azért kértem szót, mert szeretném Markó József volt polgármester úr jó példáját 

ajánlani Fülöp Zoltán figyelmébe, aki, amikor lakosként jöttem ide és szót kértem, igenis végighallgatott 

és nem próbálta belém fojtani a szót. Köszönöm. 

 

(Az ülésterem nézőteréről erős taps hallatszik.) 

 

Balogh Csaba: Pont erre akartam volna én is felhívni a figyelmet, hogy Markó úr is megadta a 

lehetőséget, sőt Pest megyénél is, az egyértelműen FIDESZ-es többségben lévő megyei 

önkormányzatnál, ott is, az elnök úr is megadta a lehetőséget, hogy ha valaki fel akart szólalni és az 

Mötv.-t, ha már ennyire idézgeti Fülöp Zoltán, akkor én is tudok idézni belőle. Az alapvető 

rendelkezések között van a 2. §, ami kimondja, hogy: „A helyi önkormányzás a település, valamint a 

megye választópolgárai közösségének joga, melynek során érvényre jut az állampolgári felelősségérzet, 

kibontakozik az alkotó együttműködés a helyi közösségen belül. A helyi önkormányzás a helyi 

közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi 

közakaratot.” Van még tovább is, a 32. §-nál is tudnám idézni azt, hogy az önkormányzati képviselőknek 

milyen kötelezettségei vannak, hisz az is kifejti azt, hogy köteles kapcsolatot tartani a 

választópolgárokkal. Amennyire hozzám eljutott az az információ, sok panasz érkezett arra, hogy nem 

lett kikérve a lakosok véleménye, és egyértelműen ellenkező döntések születtek meg itt a testületen, 

úgyhogy továbbra is kitartok amellett, - jegyző úr is mondta, hogy erre van lehetőség – megadom a szót 

a lakosoknak.  

 

(Az ülésterem nézőteréről erős taps hallatszik.) 

 

Eke Krisztina: Eke Krisztina vagyok, 1971. születésem óta lakom a városban. A Lenkei úr 

hozzászólásához azt fűzném, hogy a lekaszált mezővel kapcsolatban, hogy kampányképük egy erdő 

volt, miután huszonegynéhány hektár erdőt kiirtottak itt Gödön, úgyhogy azt gondolom, erkölcsi alapja 

– bár igaza van - ezzel a lekaszált fűvel kapcsolatban, de azt gondolom, hogy erkölcsi alapja ezek után 

nincs. Ezt gondolom, erről ennyit. Köszönöm. Én azt hiszem, hogy nagyon sokan csalódottak vagyunk 

ebben a városban, már évek óta csalódottak vagyunk, mióta – Lenkei úr azt mondta, hogy itt nem az a 

lényeg, hogy a pártjaikhoz hűek legyenek, hanem Göd lakosságához, na most nem ezt bizonyította az 

elmúlt évek cselekedetei, nem tudom, hogy esetleg Markó Józsefnek a sírásók című kis YouTubeű-

hangfelvételhez van-e hozzáfűznivalója? Mert az nem azt bizonyítja, hogy a lakosok érdekeit 

képviselték, hanem a FIDESZ-t. De esetleg a szemembe nézne Markó úr, vagy nem? Nem. Jó, oké, ez 

is jelent valamit, ahogy az előttem szóló hölgynek a szemébe sem tudott igazán nézni senki, ami nekem 

elég beszédes. A csalódáshoz visszatérve, nem csak az előző városvezetésben csalódtunk – Markó úr 

továbbra sem néz a szemembe. 

 

dr. Pintér György: Elő van írva, hogy hová nézzünk? 

 

Eke Krisztina: Nem, csak ha megszólítom a Markó urat, akkor esetleg rámnézhetne, nem? Ez egy 

alapvető, ezt talán a gyerekek is tudják. 

 

Markó József: Megnéztem, eltároltam. Köszönöm szépen. 

 

Eke Krisztina: Jó, ez fenyegetés, vagy mi? Mi akar lenni? 
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Markó József: Többet nem kell néznem, tudom, ki beszél.  

 

Eke Krisztina: Jó, és nincs esetleg hozzáfűznivalója a gödi sírásók hangfelvételhez? 

 

Markó József: Polgármester úr, ez személyeskedés, nem tartozik ide. Én most itt nem polgármester 

vagyok, hanem egy képviselő…. 

 

Eke Krisztina: De minden mindenhez hozzátartozik! 

 

Markó József: Maradjon csendben legyen szíves. Polgármester úr, tartson rendet.  

 

Eke Krisztina: Nem csak kibújni kell a kérdések elől.  

 

Markó József: Természetesen megfelelő helyen, megfelelő időben, nem egy testületi ülésen. 

 

Eke Krisztina: De mikor? De mikor?! 

 

(A nézőtérről többen egyszerre hangosan bekiabálnak.) 

 

Balogh Csaba: Lejárt a 2 perc, kérem, maradjanak csendben. Sajnos így nem lehet folytatni ezt az ülést, 

ez megzavarja sajnos a képviselőket. 

 

(A jelenlévők hangosan kiabálnak egymással.) 

 

Eke Krisztina: Nem tudunk már mit tenni, ez a helyzet. A nagy többségnek ez volt a véleménye.  

 

Balogh Csaba: Lejárt a 2 perc. 

 

Eke Krisztina: Szeretném elmondani, hogy csalódottak vagyunk az Összefogásban és azt gondolom, 

hogy nem csak az Összefogásból kilépett képviselők hibásak azért, hogy ez idáig fajuljon, hanem 

mindenki az Összefogásban.Azt hiszem, ezt jobban össze kellett volna tartani ezt a csapatot. Iszonyatos 

kommunikációs problémák vannak és ugye azt, hogy az összefogásból kilépett képviselők… Elnézést, 

figyelnének, mert önökhöz is szól. Tehát a FIDESZ megválasztott képviselői…. 

 

Balogh Csaba: Elnézést, de most már meg kell vonnom a szót, mert lejárt az idő és meg kell, hogy adjam 

Fülöp Zoltánnak az ügyrendi szót. 

 

Eke Krisztina: Ezt még el kell, hogy mondjam. Szeretném befejezni, mert olyan indulatok vannak az 

emberekben és annyira nem tudjuk kiengedni sehol a gőzt, hol lehetne, ha nem itt és most? Tehát akkor 

én többször két percet szeretnék kérni.  

 

(Az ülésterem nézőteréről taps hallatszik.) 

 

Eke Krisztina: Tehát nem erre szavaztunk, rám figyelnének esetleg, megtennék?  

 

Balogh Csaba: Azt hiszem, hogy nem fognak figyelni…. 

 

Eke Krisztina: Rám figyeljenek. Tehát, hogy ebben a kialakult helyzetbe, amihez önök asszisztálnak, 

ebbe a FIDESZ nagyon-nagyon szépen a zavarosban el tud horgászni, és hogy ha az ő malmukra hajtja 

a vizet és ha ezt nem veszik észre, akkor ez meg pláne problémás, mert a gödi lakosok nagy többsége 

nem erre szavazott. Nem arra, hogy 8:4 arányban a FIDESZ-szel…. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen a véleményét, de most már meg szeretném adni a szót Fülöp 

Zoltánnak.  
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Eke Krisztina: De én meg szeretném még befejezni, mert szétrobbanok, hogy ha leállok… elnézést 

polgármester úr. De azt hiszem, hogy önnek is egy kicsit másképp kellene kommunikálni a képviselő 

társaival, tehát mindenkinek egy kicsit másképp kéne…. 

 

Balogh Csaba: …. ezt megértettem. 

 

Eke Krisztina: Nem megy úgy, hogy önök itt ezt a sárba ragadt kereket nem tudják kimozdítani és egyre 

mélyebbre süllyed, akkor esetleg a pártvezetőjük segítségét kérjék, mert ez itt botrányos, ami Gödön 

megy. Tehát azért viselkedem én is most itt botrányosan, mert ez az egész helyzet botrányos, és nincs 

alkalmunk arra, hogy szót kérjük, és ezt mindenki meghallja. Nincs erre alkalmunk, és ezért szeretnénk 

mi most, hogy valami történjen, valami tényleg egy olyan dolog, az Összefogást valahogy mégis 

összekovácsolni, leülni, ha kell, akkor a pártvezetők segítségét kérni, de valami történjen.  

 

Balogh Csaba: Teljes mértékben szimpatizálok az ön érzéseivel, abszolút átérzem ezt a fájdalmat, én 

ráadásul belülről látom ezt a szituációt. Teljesen megértem, de most meg kell kérjem arra, hogy 

elveszem a szót és Fülöp Zoltánnak adom meg. 

 

(Eke Krisztina részéről folyamatos beszéd hallatszik.) 

 

Eke Krisztina: Önnek is máshogy kellene viselkednie, és nem csak a többieknek.. 

 

Balogh Csaba: Igen, erre vissza is térhetünk, állok elébe. Sosem tagadtam meg ezt. Hogy ha bárki civil 

szervez, bármilyen fórumot, szívesen ott leszek, de most Fülöp Zoltán kért ügyrendi szót.  

 

Eke Krisztina: Folytathatom? 

 

Több képviselő: nem 

 

Fülöp Zoltán: Még egyszer felhívnám polgármester úr figyelmét – mai napon utoljára – az SZMSZ 18. 

§ (2) bekezdésére, fel is olvasom, hogy ne kelljen keresni: ügyrendi javaslatról a testület vita nélkül 

határoz. Ön ezt az ügyrendi javaslatról való határozatot nem tette fel szavazásra.  

 

(Jelenlévők hangosan, bekiabálva mondják a véleményüket.)  

 

Balogh Csaba: Kérem azt, hogy ha valaki fel kíván szólalni, akkor majd a megfelelő sorrendben álljon 

a mikrofonhoz. Most Lenkei úrnak adtam meg a szót.  

 

Lenkei György: Polgármester úr, az a kérésem, hogy vegyük magunkat komolyan. Az egész város arról 

beszél, hogy ez nem képviselő-testületi munka, hanem egy bohóckodás, egy „muppet show”…  

 

(Hangos bekiabálás a nézőtérről.)  

 

Kérem, oldja meg, hogy lehessen beszélni. Köszönöm. Tehát az a kérésem, hogy vezesse úgy ezt a 

testületi ülést, ahogy egy polgármesternek kell. Egy megszervezett klakkot próbáljon meg úgy 

fegyelmezni…. 

 

(Nézőtérről több személy véleménynyilvánítása hallatszik.) 

 

… egyszerűen kikérjük magunknak, gondolom a Markó úr nevében is…. Magam részéről az a kérésem 

polgármester úrhoz, hogy zárjuk le a vitát, vezesse komolyan az ülést és szavazzunk a napirendi pontról. 

Utána itt lehet maradni beszélgetni, aki akar…  
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(Hangos bekiabálás a nézőtérről.) 

 

….. mi szavazzunk.  

 

Balogh Csaba: Őszintén sajnálom, hogy bohóckodásnak látja ezt. Amikor azt mondja, hogy bohóckodás 

a testületi ülés, az egy mérhetetlen nagy sérelem számomra, mert itt jelenleg én azt hiszem, hogy teljesen 

professzionálisan tartjuk most a testületi ülést, és amikor a lakosok felszólalnak, az nem arról szól, hogy 

ők bohóckodnának, a véleményüket fejezik ki, nem lennének most itt, hogy ha önök meghallgatnák 

őket, nem lennének itt, hogy ha őket képviselnék. Értem azt, hogy tőlem azt kéri, hogy önöket védjem, 

de én a lakosokat védem.  

 

(Az ülésterem nézőteréről erős taps hallatszik.) 

 

dr. Szinay József: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jelenlévők! Elsősorban 

önökhöz szólnék. Azt szeretném önöktől kérni, hogy láthatóan önök nagy többségben szimpatizálnak a 

polgármester úrral és kérem, ne hozzák őt nehéz helyzetbe, mert ha nem tudja a rendet fenntartani, akkor 

gyakorlatilag neki intézkedéseket kell tenni, egészen addig, hogy ki kell vezettetni azt a teremből, aki 

nem tartja be a szabályokat. Én kérem, hogy nyugalomban legyenek.  

 

(Nézőtérről több személy véleménynyilvánítása hallatszik.) 

 

Eke Krisztina (nem kapott szót, a nézőtérről beszél): Azt gondolom, hogy ahol a korrupció működik, ott 

minden működik, ahogy az előző városvezetésnél is. Ahol a korrupció nem működik, vagy csak részben 

működne, ott ezt eredményezi. Azt hiszem, hogy polgármester úr mindent megtesz a korrupció ellen, 

aminek ez az eredménye. Mert eddig minden jel erre mutat. Az előző városvezetés, ugye nagyon sokan 

azt rebesgetik, hogy működött a korrupció, minden működött is, nem volt hangos, mert mindenkinek be 

volt fogva a szája igazából. Nekem ez a véleményem erről. Iszonyú sok indulat van bennünk, elnézést, 

hogy ilyen botrányosan viselkedünk, de maga ez az egész kialakult helyzet…. 

 

Balogh Csaba: …bocsánat, megadom a szót Szilágyi Lászlónak, aki ügyrendi szót kért. 

 

Szilágyi László: Én a hölgynek szeretnék válaszolni. Annyira megtesz mindent a polgármester, hogy a 

Berzsenyi utcában – még a Hlavács Judit is elismerte, hogy – 20 millió forint túlárazás van. Ha megnézi 

a határozatokat, akkor volt egy olyan határozat, hogy elfogadta 52 millió forinttal, csak aztán rájöttek, 

hogy elfelejtették, hogy plusz ÁFA-t is kell kifizetni, és utána visszajött volna 48 millió forinttal. 

 

Balogh Csaba: Szilágyi úr, mielőtt belemenne bármi gyanúsítgatásba… 

 

Szilágyi László: …. csak a korrupcióra szerettem volna válaszolni.  

 

Balogh Csaba: Pont ezért kezdtem el mondani, hogy mielőtt gyanúsítgatásokba menne, akkor hadd 

hívjam fel a figyelmét arra, hogy egy mindössze két hétig tartó vizsgálat sorára 3 millió forintot tettek 

félre a legutóbbi ülésen, hogy amíg fel leszek függesztve, fegyelmi eljárást indítanak, 3 millió forintért 

kell kivizsgálniuk azt, amiben az indíték nem ad semmilyen okot. Egyszerűen, amit kifejtettek alapos 

gyanú emlegetése van benne, de nincsen semmi konkrétum benne. Azért kell talán ilyen sok pénz, hogy 

tudjanak valamit készíteni, ami alapján tudnak ítéletet hozni. Megadom a szót Vajda Viktóriának. 

 

Eke Krisztina (nem kapott szót, a nézőtérről beszél): Ezen kívül tudna még valamit mondani, ami a 

polgármester ellen szól? Mert szeretnénk tudni, hogy mi az, amiben az Önök munkáját polgármester úr 

akadályozza. Mi az?  

 

Vajda Viktória: Köszönöm a szót. 

 

Eke Krisztina (nem kapott szót, a nézőtérről beszél): Elnézést kérünk, de egyszerűen nincs más 

lehetőségünk. Ön még tudna mondani valamit, amiben az ön munkáját a polgármester úr akadályozza? 
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Vajda Viktória: Köszönöm a szót. Elmondom gyorsan, amit szeretnék mondani és igyekszem tartani a 

2 percet. Nem terveztem hozzászólni, de az a 2 perc annyit megér. Valószínűleg ez az új hely itt a szélén, 

ez hozta meg bennem az inspirációt ahhoz, hogy hozzászóljak. Szeretnék gratulálni ehhez az apró, piti 

lépéshez és az új SZMSZ-hez is, ami lehetővé teszi, hogy ilyen lépések megtörténjenek, hogy ki legyen 

húzva egy sorral az, hogy a lakosok felszólalhassanak. Hogy odaültetünk bárkit, ahová akarunk. Mert 

avval majd biztos megoldódik valami, hogy én ide kiültem a szélére és rendkívül messze kerülök a nem 

tudom melyik főasztaltól. Gratulálok. Nem erről szeretnék beszélni, arról szeretnék beszélni, hogy 

elhangzott az a szó, ne politizáljunk. Mi az, hogy politizálás? Én ismereteim szerint a politizálás az a 

közügyekkel való foglalkozás. De hol van itt a köz? Nem terveztem verset sem mondani, mert erre is 

már megkaptam a kellő kritikát, de akkor mégiscsak mondanék egy sort. „Hol van itt az ember, hát hiába 

teremtett elő, csak az vész el, ami a lényeg a köz, az ember.” Én azt gondolom, hogy a politizáláshoz 

kellene mégis csak visszatérni és a közügyekről kellene beszélni, a közről kellene beszélni és nem 

félreültetni a kispadra, hogy csendben maradjon. Köszönöm szépen. 

 

(Az ülésterem nézőteréről erős taps hallatszik.) 

 

Eke Krisztina (nem kapott szót, a nézőtérről beszél): Ez a 8:4, ez a legújabb kincsünk tagjai szavazták 

meg, hogy a lakosság ne szólhasson? A lakosság … 

 

Balogh Csaba: Megadom a szót Hlavács Juditnak.  

 

Hlavács Judit: Én csak azért kértem szót, hogy kérlek… ez így nagyon nem jó. Értelek érzelmileg, meg 

minden, de… 

 

Eke Krisztina (nem kapott szót, a nézőtérről beszél): Ez nagyon nem jó így, ahogy van. 

 

Hlavács Judit: Persze, hogy nem jó. Azt akarom mondani, hogy ez a bekiabálás… tudom, hogy nagyon 

nehéz uralkodni magadon, de próbáld meg.  

 

Balogh Csaba: Szót lehet kérni, kedves Krisztina. 

 

Hlavács Judit: Tudsz szót kérni, tehát a Csabának nagyjából nincs más lehetősége, mint hogy megkérni, 

hogy menj el, ha mindig bekiabálsz. És ilyen értelemben nyilván igaza van az ott hőbörgő képviselőknek 

abból a szempontból, hogy ilyenkor a Csabának a dolga az, hogy tegyen valamit s gondolom nem 

szívesen küldene ki téged, meg vezettetne ki. Meg kivel? Hív egy rendőrt, vagy nem tudom ezt így 

elképzelni. Úgyhogy én csak azért kértem szót, hogy megkérjelek. Jó? Én is szót kértem, nekem 

könnyebb, mert megnyomok egy gombot és akkor ott villog.  

 

Balogh Csaba: Megadom a szót aljegyző úrnak. 

 

dr. Nagy Atilla: Azért kértem csak szót, mert itt elhangzott, hogy a karzaton ülők szólhatnak az ülés 

alatt. Tehát gyakorlatilag a rendelkezés régi rendelkezés, ez most nem módosult. Felolvassa: A 

nyilvános ülésen résztvevő hallgatóság nem rendelkezik tanácskozási joggal, az ülés ideje alatt köteles, 

minden az ülést zavaró, vagy befolyásolni, megnyilvánulásoktól tartózkodni. Nem rendelkezik joggal, 

az azt jelenti, hogy nem jár neki, ugyanakkor viszont kaphat, hogy ha a polgármester úgy mérlegeli, 

viszont erre mondta a főjegyző úr, hogy ha a képviselőknek fő szabályként két perc jár, a 

frakcióvezetőknek 5 perc, azért több talán nem jár. A demokráciának az elsődleges érvényesülése fő 

formában a képviselők útján történik. A legitimációt, ilyesmit igazából érezzük, de nem politizálnék 

egyébként, bocsánat, ezzel együtt elsődlegesen a képviselő-testület munkájának kellene mennie. Nem 

politizálok, nem tehetem, de a politikai felelősség és a politikai elszámolás nagy napja, igazából a 

választás az urnáknál szokott történni. A polgármester joga és kötelessége a rendfenntartás, ezért, ha 

kapnak szót, azt becsüljék meg. A hangnem és a jegyzőkönyvvezetés miatt egyszerre csak egy szólaljon 

fel. Három szólamban kiabáltak, nem tudom, hogy mi szerepel benne. Köszönöm szépen.  
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Balogh Csaba: Az előterjesztés szövegét most nem olvasnám fel, viszont az előterjesztéshez annyit 

tennék én hozzá, hogy a legutóbbi testületi ülésen Fülöp Zoltán – és szó szerint szeretném idézni – azt 

mondta, hogy a helyettesítése rendkívüli nehézségeket jelentett volna. Kérdezném Fülön Zoltánt, hogy 

el tudja-e mondani, hogy hogyan gondolja azt, hogy ha nehézségeket fog jelenteni, rendkívüli 

nehézségeket fog jelenteni az én helyettesítésem az elkövetkező két hétben, akkor hogyan készült fel rá 

és miért tartja még ezt mindig annyira rendkívül fontosnak, hogy akkor a város működését 

megnehezítse, csak azért, hogy a felfüggesztésemet elrendelhessék? 

 

Fülöp Zoltán: A dologban az az édes, hogy egészen más kontextusban hangzott el. Az Mötv. elég 

egyértelműen rendelkezik a helyettesítésről, teljesen mindegy, hogy milyen nehézség van, vagy milyen 

nehézség nincsen. A továbbiakban ehhez így különösebben semmit nem szeretnék hozzáfűzni. 

Változatlanul azt kérem, hogy ha nincs több hozzászóló a Képviselő-testületből, akkor zárjuk le a vitát 

és szavazzunk. Köszönöm. 

 

Balogh Csaba: Tehát nem kívánja kifejteni azt, hogy hogyan készült fel a helyettesítésre, vagy hogy 

akkor kifejtené azt, hogy miért állította azt, hogy rendkívüli nehézségeket okoztam önnek azzal, hogy 

nem hívtam meg a vezetői megbeszélésekre? 

 

Fülöp Zoltán: Polgármester úr a múltkori ülésen is és már korábban is jeleztük, hogy ez nem bírósági 

vagy rendőrségi kihallgatás, ez egy testületi ülés. A testületi ülésen bármelyik képviselő, polgármester, 

alpolgármester annyi indokolást fűz az indítványhoz, amennyit ő maga jónak lát. Én a szükséges 

indokolásomat a múlt alkalommal elmondtam, ehhez tovább mást hozzáfűzni most nem kívánok. 

 

Balogh Csaba: Tényleg egyszerűen csak a lakosságot tudnám idézni, hogy fordítva üli meg a lovat.  

 

Vajda Viktória: Csak információt szeretnék kérni azzal kapcsolatban, hogy ugye két hete tart a fegyelmi 

eljárás, szeretnék érdeklődni, hogy milyen intézkedések történtek ez alatt a két hét alatt, milyen iratokat 

kértek ki, milyen dokumentumokat vizsgáltak át, kiket hallgattak ki? Tehát, hogy mi történt eddig a két 

hétben? Erre lennék kíváncsi. 

 

Szilágyi László: Folyamatban lévő dologról nem lehet tájékoztatást adni, és egyébként ott ül mellette a 

másik bizottsági tag, akitől bármikor információt kérhet arról, hogy mi történt eddig. 

 

Balogh Csaba: Tehát nem történt semmi? Jól hallottam? Bocsánat, csak recsegett a mikrofon. 

 

Szilágyi László: Folyamatban van. Folyamatban van, nem adhatok tájékoztatást, rendőrségi ügynél 

sincsen semmilyen tájékoztatás. Majd a végén lesz egy határozat, az nyilvános lesz.  

 

Hlavács Judit: Csak egy kérdésem van, hogy adhatnék én tájékoztatást? Ha te nem, akkor mi volt ez a 

felvetés, hogy akkor kérdezzen engem? 

 

Szilágyi László: Bocs, téves. 

 

Hlavács Judit: Köszönöm. 

 

Balogh Csaba: Azt hiszem megint csak az ujjal mutogatás megy, ahelyett, hogy együtt dolgozzunk. 

Megadom a szót Andrejka Zombornak. 

 

Andrejka Zombor: Ha jól értem, ez a vizsgálóbizottság nem adhat ki információt az átlag képviselő 

számára sem, tehát akkor, aki úgy fog szavazni, hogy a polgármester urat felfüggeszti, az úgy érzi, hogy 

az eddigi vizsgálatok alapján a vizsgálati eredmények – ugye információt nem kaphattunk – az indokolja 

azt, hogy a polgármester úr fel legyen függesztve. Ha esetleg a vizsgálóbizottságnak valamely tagja nem 

támogatja a polgármester úr felfüggesztését, akkor úgy érzi, hogy az eddigi vizsgálatok a félidőnél nem 

biztosítanak kellő alaposságot ahhoz, hogy a polgármester úr fel legyen függesztve és ilyen értelemben 

a hivatal működése is kérdésessé váljon.  
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Balogh Csaba: Megadom a szót Sipos Istvánnak.  

 

Sipos István: Jó napot kívánok, Sipos István vagyok. Itt mindenki mondta, hogy milyen új, meg régi 

lakos, én kettő között vagyok. A családom már nagyon régen itt lakik, én visszaköltöztem. A gyerekeim 

ideszülettek. Most jelenleg abban a helyzetben vagyunk, hogy amikor én elkezdtem futni, nem volt 

Oázis-tábla Gödön. Nagyon jó volt, élveztem, ott van az Oázis-tábla, nem zavar. Elkezdtem futni, 

hátrafelé átmentem. Nem élvezem, hiszen ott van a Samsung, amit az önök segítségével telepített ide a 

Kormány, nem tettek ellene semmit. Nem kérdezték meg, hogy mit kéne csinálni. Nem élvezem a 

mostani helyzetet, hisz én egy összefogásnak segítettem, pont annak a négy embernek is, aki kiszállt. 

Nem élvezem a helyzetet, hisz olyan lépésekre akarják elszánni magukat, amire még nincs precedens 

Magyarországon, felmenteni egy polgármestert. Ezt még a FIDESZ se merte megtenni eddig, most 

ehhez akarnak asszisztálni, csak azért, hogy két hét alatt olyan döntéseket tudjanak átnyomni, amit 

amúgy nem engedné meg például Balogh Csaba? Mert önöknek gazdasági érdekük fűződik ahhoz, hogy 

valamit alá tudjanak írni abba a két hétbe? Vagy nem akarnak csinálni semmit abban a két hétben? 

Akkor meg minek? Miért akarják meglépni ezt a lépést? Ki lesz a következő polgármester, míg Balogh 

Csaba nincs itt? Fülöp Zoltán? Akit kétszázhét fő választott meg egy körzet képviselőjének. Balogh 

Csaba helyett, akit négyezertizenkét fő választott meg polgármesternek? Hogy képzelik azt, hogy Göd 

lakosságának 1 %-a által megválasztott ember el tudja igazgatni azt, amit nem tud eligazgatni 20 % által 

megválasztott ember? És azok az emberek nem tudtak választani, akiknek a gyerekei nem tudtak 

választani, helyettük nekem kellett választanom. Ha azt is hozzáadom, hogy hány olyan szülő választott, 

akinek sok kisgyereke van, akkor nem 20 % fog kijönni, hanem sokkal több. Köszönöm szépen, ezt 

szerettem volna mondani. 

 

(Az ülésterem nézőteréről erős taps hallatszik.) 

 

Fülöp Zoltán: Andrejka képviselő urat tájékoztatnám, hogy jelen napirendi pont egy két héttel ezelőtti 

napirendi pont újratárgyalása. A két héttel ezelőtti napirendi pont nem a fegyelmi bizottság 

előrehaladásától vagy előre nem haladásától, hanem az adott helyzetben született, mint előterjesztés. És 

viszonylag kevés mozgásterünk van, hogy erről beszélgessünk. A polgármester úr ezt a döntést 

megvétózta, és az Mötv. 68. § -a alapján a felfüggesztett határozatról a testület 15 napon belül dönt. 

Most vagyunk itt ezen a ponton, hogy az Mötv. 68. §-a alapján 15 napon belül döntenünk kell. Az eredeti 

indítvány szellemében vagyunk itt. Ismét ügyrendi javaslatot teszek: zárjuk le a vitát. Úgy látom, hogy 

képviselő úr szót kér, e hozzászólás után javaslom, hogy zárjuk le a vitát és döntsünk.  

 

Andrejka Zombor: Nekem még mindig az a bajom ezzel az egésszel, hogy hivatkozunk itt többféle 

törvényre, rendeletre, miközben az előző testületi üléseken a jegyző úr által ellen nem jegyzett 

előterjesztések voltak, sőt – ha és amennyiben pontosan emlékszem – a lefolyására az előző testületi 

üléseknek, számos olyan előterjesztés volt, amikor a jegyző úr kifejezetten a jogszerűségét kifogásolta, 

vagy kérdőjelezte meg az adott előterjesztésnek és mégis többségi szavazattal el lettek fogadva akkor. 

Így, ilyen értelemben, hogy most jogszabályokra hivatkozzunk, most éppen, hogy a lakosságot 

meghallgassuk, vagy sem, miért ne hallgatnánk meg? Szerintem hajnalig van időnk.  

 

(Az ülésterem nézőteréről erős taps hallatszik.) 

 

Balogh Csaba: Ha nincs több hozzászólás, akkor szavazásra bocsátom a felfüggesztést. Név szerinti 

szavazást kérek, támogatja Hlavács Judit. Ügyrendi szót kért Pintér úr. 

 

dr. Pintér György: Sokszor történik hivatkozás az Mötv.-re. Az Mötv. 48. § 3-as pontja szerint: 

ugyanazon döntés esetében egy alkalommal lehet név szerinti szavazást javasolni. A múltkor név szerint 

volt a szavazás.  

 

dr. Szinay József: Ez egy újratárgyalás. 

 

dr. Pintér György: Ez nem ugyanaz a javaslat? 
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dr. Szinay József: Nem, ez egy másik javaslat. Felolvasom. A határozati javaslat a következő: „Göd 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt az ismételt tárgyalást követően, hogy a 

185/2020. (VII. 17.) számú határozatát hatályba lépteti.” Azaz a 185/2020. (VII. 17.) volt a 

felfüggesztés.  

 

Balogh Csaba: Tehát név szerinti szavazást javaslok, melyet Hlavács Judit és Markó József támogat. 

 

dr. Szinay József: Felkéri a képviselőket a név szerinti szavazásra. 

 

Andrejka Zombor: Bocsánat, nincs előttem a pontos szövegezés.  

 

Fülöp Zoltán: Most olvasta fel. 

 

Andrejka Zombor: Ha nemmel szavazok, akkor nem támogatom a polgármester úr felfüggesztését. 

 

dr. Szinay József: Így van. 

 

Andrejka Zombor: Akkor „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”. 

 

(Nézőtérről több személy véleménynyilvánítása hallatszik.) 

 

dr. Szinay József: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 „igen”, 4 „nem” ellenében hatályba 

léptette. 

 

A Képviselő-testület 8 „igen” és „4” nem szavazati aránnyal az alábbi döntést hozták: 

 

219/2020. (VII. 31.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt az ismételt tárgyalást követően, hogy a 185/2020. (VII. 17.) számú határozatát hatályba 

lépteti.  

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Balogh Csaba: A következő napirendi pont zárt ülés, ezért kérem a Képviselő-testületet, hogy 

szavazzunk a zárt ülés megkezdéséről. 
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A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal dönt arról, hogy a következő napirendi pontot zárt 

ülésen tárgyalják meg. (Javaslat a „Kóczán Mór Díj Göd” kitűntető cím 2020. évi adományozására) 

 

Balogh Csaba: Megköszöni a részvételt és a nyílt ülést bezárja.  

 

  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 Balogh Csaba  dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 


