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Ügyiratszám: 09/52-17/2020. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 5. napján 19.15 órakor 

kezdődő rendkívüli ülésén a Duna-part Nyaralóházak Színháztermében (2132 Göd, Jósika utca 14.). 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Balogh Csaba polgármester jelenléte időpontjában polgármesteri 

tisztségéből felfüggesztett) 

 

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 

 

Jegyzőkönyvvezető: Imre Anikó 

 

Fülöp Zoltán: Köszöntöm a megjelenteket. Tájékoztatom a képviselőket, hogy az ülésen szavazás 

kézfeltartással történi, a szavazógép nemlett kitelepítve. A kitelepülés oka az, hogy a nagyteremben 

esküvők vannak a Polgármesteri Hivatalban. A képviselők számára egy napirendi módosító javaslatot 

küldött ki, melynek elkészítője Lőrincz László. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testületből Pintér György hiányzik, jelezte távolmaradását. A testület 

ülésen a polgármester úr a felfüggesztés miatt a határozathozatalban nem vesz részt, 10 fő a 

határozathozatalhoz a résztvevő. A Képviselő-testület határozatképes. Az SZMSZ szerint 22 óráig 

tartható az ülés, ez után elnapolás lesz és dönteni kell a továbbiakról. A napirendhez érkezett egy 

módosító javaslat és kiegészítéseképpen majd lesz egy sürgősségi indítvány is. A megküldött napirendi 

módosító javaslat egy sorrend javaslat, a sorrend változtatás, befogadom. A sürgősségi indítványról 

külön szavazást kérek, arról kell dönteni, hogy az új óvoda épület berendezéshez szükséges, hogy a 

közbeszerzési eljárásokat lezárjuk, nyertest hirdessünk és tudjunk új szerződést kötni. A hivatalban némi 

jogi aggályt fejeztem ki, abban tekintetben., hogy a szerződést én egyszemélyben polgármesteri joggal 

felruházva aláírhatom -e. Az aljegyző úrral arra jutottunk, hogy felhatalmazás hiányában nem lenne ez 

megfelelő, a közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetésére jogosult a Képviselő-testület. Külön 

szavazzunk arról, hogy a sürgősségi indítványt napirendre vesszük, ha a Képviselő-testület egyetért, ezt 

a sürgősségi indítványt vegyük fel, és a kiküldött napirendi módosító javaslat 5. pontja után vegyük fel.  

 

Ujlaki Anikó: Javaslom, hogy zárt ülésen tárgyalják meg. 

 

Fülöp Zoltán: Az ügy sürgősségére való tekintettel ne szakítsuk meg a nyílt ülést ezzel. A sürgősségi 

napirendi pont zárt, de az ügy sürgőssége miatt javaslom, hogy maradjunk az 5. napirendi pont utáni 

beillesztésnél. Kérem a képviselőket, szavazzunk, hogy elfogadják-e a sürgősségi indítvány felvételét a 

napirendbe. 

10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felvettük a napirendi javaslatba.  

A napirend előtti felszólalásra a frakcióvezetők kívánnak-e hozzászólni? Nem. A napirendhez kíván-e 

valaki hozzászólni?  

 

Szilágyi László: Én szeretnék, csak nem a napirendhez feltétlenül, bár egy része igen. Egyik az, hogy 

három előterjesztést küldtem be a hivatalnak, mindhárom zártként lett beküldve, de azonban 

menetközben mégis nyílt üléssé változott. Ennek következtében védett adatok kerültek ki, szerintem 

GDPR-nak megfelelően védett információk kerültek ki a lakosokkal kapcsolatosan. Ezt kérem 

kivizsgálni a hivatalnak, hogy lehetett az, hogy felkerültek a lakosok védett adatai. Jelzem továbbá, hogy 

a szúnyog-gyérítéssel tegnap jeleztem a Képviselő-testületnek, hogy Göd keleti felére kérik a lakosok, 
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ez folyamatban van, úgy néz ki, erre lesz megoldás még ez idén, hogy a keleti térségben is legyen. 

Továbbá jelezném, hogy a közterületi fűvágások tekintetében katasztrofális állapotok vannak a jelenlegi 

szolgáltatóval, kérem ennek kivizsgálását a hivatal által, és a szerződés felülvizsgálná a Képviselő-

testület. Megköszönöm a hivatalnak, hogy a Duna utcai lámpák végre működnek, és tudomásom szerint 

ezzel kapcsolatosan Hives Gábor is sokat telefonált, hogy végre működjön a lámpa. 

 

Hlavács Judit: A napirenddel kapcsolatban szomorúan látom, hogy jelenleg többségben lévő Göd 

fejlődéséért frakciónak fontosabb a saját személyes harcuk, mint a város ügye. Szilágyi László 

beszámolójához hozzáfűzöm, hogy a szúnyog gyérítést már tárgyalta a Városfejlesztési Bizottság, 

amikor még volt, de nem történt meg az, amiről akkor döntöttünk. Éni is szorgalmaztam az ügyet, de 

nyilván kellett egy beszerzési eljárás lebonyolítása. Szeretném megvédem a hivatali dolgozókat, akik 

már két hete telefonálgattak a lámpák ügyében. Azt a dicsőséget ne arassuk le, amiért mások dolgoztak 

meg. 

 

Fülöp Zoltán: Az a kérésem, hogy a napirendhez kapcsolódó hozzászólásokat tegyük meg.  

 

dr. Nagy Attila: A Szilágyi László által leadott napirendekhez kapcsolódóan elmondom, hogy a sok sok 

leadott anyag miatt kevés időm volt az átnézésre. Gyakorlatilag én voltam az, aki a tárgyát tekintve nem 

lehet zárt ülés, arra sajnos nem volt időm átnézni, hogy a mellékletek, a szerződések között akadt néhány 

adat, a vevők és az eladók között, amely védendő lehet, mert a lakcím és a név adatok nem titkosak, de 

a születési adat védendő. Állok elébe bárminek. A honlapról azóta már levették ezeket az 

előterjesztéseket. 

 

Andrejka Zombor: Ha jól értesültem, a Pénzügyi bizottság ülése ma elmaradt. Azoknak a pontoknak 

tárgyalása, amelyek a pénzügyi bizottság tárgyalását igényelnék, elmaradt. Aggályosnak tartom, hogy 

szakmai vita és megbeszélés nem előzte meg ezeknek a tárgyalását és döntünk komoly pénzügyi 

dolgokról. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm az észrevételt. Azt javaslom, hogy menjünk végig, és majd, ha a napirendben 

olyan témához érünk, amit ez érint, döntünk, mert több szempont is felmerülhet. Az biztos, hogy ennek 

nincs halasztó hatálya vagy feltétele. 

 

dr. Nagy Atilla: A Képviselő-testület bármilyen jogkört magához vonhat. 

 

Hlavács Judit: Jogi szempontból is felmerülhet aggály. 

 

Fülöp Zoltán: Kérdezem a testületet, hogy a módosítót és a sürgősségi indítvánnyal kiegészített 

napirendi javaslatot elfogadják-e?  

 

A Képviselő-testület 7 „igen” és 3 „nem” szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadja el. 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Göd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

 

2) Bizottsági tagok eskütétele 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 
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3) Településellátó Szervezet rendezése 

     Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

4) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatások teljes körű ellátása 

     Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

5) A Gödi Kincsem Óvoda alapító okiratának javítása 

     Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

6) Javaslat „Gödi Kincsem Óvoda részére eszközbeszerzés három önállóan megajánlható 

részben” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 1. ajánlati részben (bútorok beszerzésre) az 

eljárást lezáró döntés megerősítésére és a vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyására (zárt 

ülés) 

     Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

 

7) Javaslat „az Önkormányzat tulajdonában lévő Göd, Bartók B. u. 1. sz. (352/1 hrsz.) alatti 

leszakadt erősáramú elektromos kábelek rögzítése a meglévő oszlopokra, hálózat helyreállítás, 

mérési jegyzőkönyvek elkészítése és az ELMŰ hálózatra való visszakapcsolás biztosítására” 

vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyására 

     Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

8) Javaslat Göd város Önkormányzat tulajdonában lévő Göd, Pesti út 81. sz. alatti ingatlan (Gödi 

Polgármesteri Hivatal) erősáramú elektromos felülvizsgálati munkáinak elvégzésére 

vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyására 

     Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

9) Javaslat „Földgázbeszerzési tanácsadás megrendelése Göd Város Önkormányzata részére” 

tárgyú megbízási szerződés jóváhagyására 

     Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

10) Javaslat a „Göd 048/6 hrsz. északi bekötőút építése” tárgyban, a Penta általános Építőipari  

Kft.-vel 2019. október 08-án kivitelezési szerződés módosításának jóváhagyására 

     Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

11) Városi utcák, utak építéséhez, felújításához tervezési standardok kidolgozása 

        Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

 

12) Lakossági partneri program kidolgozása a közterületekről elfolyó csapadékvizek kezelésére 

       Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

 

13) Balogh Csaba polgármester szabadságának bejelentése 

       Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

 

14) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsöne visszafizetési határidejének 

módosítása 

       Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 
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15) A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. és a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

2019. évi beszámolójának elfogadása 

      Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

 

16) A 2020. augusztus 20-ai ünnepségek felülvizsgálata 

       Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

 

17) Ingatlanvásárlás Mayerffy utcában 

       Előterjesztő: Szilágyi László képviselő 

 

18) Ingatlanvásárlás Zrínyi utcában 

       Előterjesztő: Szilágyi László képviselő 

 

19) Szakértői szerződés fegyelmi vizsgálathoz 

       Előterjesztő: Szilágyi László képviselő 

 

20) Javaslat Göd város 2020. évi költségvetésének módosításáról I-II. 

        Előterjesztő: dr. Pintér György képviselő 

 

21) Az önkormányzati képviselő, valamint a nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíjáról és egyéb 

juttatásairól szóló 32/2019 (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítása, továbbá 

mindezekhez forrás biztosítása 

        Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

22) Fejlesztési tervezések összegyűjtése a 8. sz. körzetben 

        Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

23) Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának 

jóváhagyása 

        Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

24) Göd város oltási programjának előkészítése 

        Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

25) Óvodai csoport indításának lehetősége az Oázis lakóparkban 

        Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

26) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő helyszíneken 

hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárást 

megindító dokumentumok jóváhagyására és a fedezet biztosítására (zárt ülés) 

       Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

27) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő helyszíneken burkolt 

árkok, csapadékelvezető rendszerek, iszapfogó aknák takarítása” tárgyú közbeszerzési 

eljárást megindító dokumentumok jóváhagyására és a fedezet biztosítására (zárt ülés) 

       Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
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28) Javaslat „Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására” vonatkozó megbízási szerződés 

jóváhagyására (zárt ülés) 

       Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

29) A 180/2020. (VI. 30.) önkormányzati határozat (Gödi Polgárok Egészségéért Díj – 2020) 

kijavítása (zárt ülés) 

        Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

30) Gödi Kastély Óvoda óvodavezetője kiválasztásáról szóló döntés módosítása az illetmény 

tekintetében (zárt ülés) 

       Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

31) Gödi Kincsem Óvoda óvodavezetője kiválasztásáról szóló döntés módosítása az illetmény 

tekintetében (zárt ülés) 

       Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

 

Fülöp Zoltán: Tekintettel arra, hogy én most helyettesítő jogkörben vagyok hétfő óta, sok intézkedés 

nem történt, csak annyi, hogy a zöldfelület kezelés, fűkaszálás ügyben határozott intézkedéseket 

indítottunk. Ennek az eredményéről remélem rövidesen be tudunk számolni. 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) Göd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása       

     Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

 

Fülöp Zoltán: Az SZMSZ-szel kapcsolatban az előző üléseken sok kérdés volt, ezek közül többet 

megfontoltunk, illetve a hivatal felajánlása alapján ezeket módosításra javasoljuk. A szakmai munkában 

sokat segített a hivatal, számos vitatott pontot sikerült rendezni. Néhány fontosabbat kérem emeljen ki 

az osztályvezető úr. 

 

dr. Kármán Gábor hatósági osztályvezető: A tanácsnokok feladatköreinek meghatározása került. 

Néhány technikai dolog, kikerült a függelékből, a főtanácsnok nem szerepel benne, csak a tanácsnok 

szerepel a táblázatban ill. a perrel kapcsolatos képviselő-testületi döntési jogkör került még bele, ezek a 

főbb pontok. A többi módosítás csak technikai jellegű volt, bekezdések, számozások, jogkör, 

mellékletek számozása. 

 

Hlavács Judit: A technikai és jogszerűséget javító módosításban az 1. § a perekhez kapcsolatos 

polgármesteri jogkört megnyirbálták. Nyilván nem merülhet fel, ha a polgármester visszakerül a 

pozíciójába, a Samsunggal kapcsolatban a Képviselő-testület nélkül dönthessen. A 2. §, nem tudom 

mennyiben technikai, az, hogy a személyi kérdéseket kötelezően zártan kell tárgyalni, és az érintett 

nyilatkozatát is 48 órával hamarabb be kell szerezni. Ez annak a fényében furcsa vagy lehetetlen, hogy 

az alpolgármester urak 24 órával az ülés előtt küldik ki az anyagot, teszik meg az előterjesztéseket, így 

nehéz lesz 48 órával előbb beszerezni a nyilatkozatot az érintettől. A 3. § teljesen rendben van, a 4. §-

ban tévedés vagy komoly az a szándék, hogy a bizottságokhoz egyszerű képviselő nem nyújthat be 

javaslatot, mindenki más igen, az osztályvezetőktől a főépítészig. Képviselő többet bizottsági javasaltot 

nem nyújthat be? Ez kérdés vagy kiegészítési javaslat. 
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Fülöp Zoltán: Akkor szövegszerű kiegészítést, javaslatot teszel arra, hogy a képviselő bekerüljön? 

 

Hlavács Judit: Teszek szövegszerű javaslatot. A 4. § (6) bekezdésében a felsorolást kérjük kiegészíteni 

azzal, hogy az alpolgármesterek után a képviselők is tehetnek javaslatot. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm, befogadom. 

 

Fülöp Zoltán: A zárt vagy nem zárt ülésre a meglátás teljesen helyes. Ez egy megszorító feltétel személyi 

kérdésekben ennyire előre kell gondolkodni. Be kell szerezni. Az érintettnek 48 órája van arra, hogy 

reagáljon.  

 

dr. Nagy Atilla: A hibalehetőséget próbáljuk becsukni. Nehogy véletlenül még az előtt kikerüljön anyag, 

mielőtt ő nyilatkozatot tett volna. Így modelleztük le. 

 

Vajda Viktória: Írtam hétközben egy levelet a Képviselő-testületnek, jegyző uraknak, hogy az egykor 

volt Humánügyi Bizottság és másik két bizottság külső tagjait mikor, milyen formában és hogyan kell 

értesíteni a megbízatásuk megszűnéséről. Erre nem kaptam választ. Ez lenne a minimum, hogy ha valaki 

kilenc hónapot teljesít, szolgál a városáért, akkor ne a Facebookról a god.hu-ról és egyéb fórumoktól, 

pletykából tudja meg, hogy ezentúl nem fog dolgozni a városáért, nem fog bejárni az ülésekre.  

 

dr. Nagy Atilla: A jegyző úr szabadságon van, én viszem a hivatalt, és nem jutottam el még a levél 

elolvasásához sajnos. Az a döntés, amellyel megszűnt a pozíció, az SZMSZ-nek az a módosítása, amely 

megszüntette a bizottságot, arról a döntésről valóban hivatalosan kell értesítést küldeni nekik. Ezt 

pótolni fogjuk az összes tag felé, akit érint. 

 

Andrejka Zombor: Próbálom az új képviselő-testületi többség logikáját megérteni, hogy két közterület-

felügyelőt nem vettünk fel, pedig komoly gyakorlati indokai lettek volna, és a jegyzői kabinetbe sem 

vettünk fel jogi segítséget, az indokok legerősebb része az volt, hogy a költségeket nézzük. Megértem, 

hogy a mai pénzügyi bizottsági ülés elmaradt, az SZMSZ-t is át kellett volna beszélni és értelmezni 

szerintem. Nem látom a praktikus okát ennek, a három bizottságban voltak a tagok, belső és külső tagok. 

a mostani tanácsnoki rendszer személyi állománya kb. a duplájára nő, mi ennek a költsége. Fontos lenne 

megértenem, hogy milyen kalkuláció van erre, mit várunk ettől a tanácsnoki rendszerről, mennyire látjuk 

majd a tanácsnokok munkáját, mennyibe fognak kerülni, és mennyivel lesz ez jobb, mint az eddigi 

bizottsági struktúra. Erre nem kaptam senkitől magyarázatot a pénzügyi bizottságtól sem a többségtől, 

akik az SZMSZ módosítást akarják megszavazni. 

 

dr. Nagy Atilla: A pénzügyi osztályvezető- helyettes készített egy analitikát, látható, hogy a havi összeg 

280 ezer Ft, plusz járulékai, ezzel lesz több a költség.  

 

Andrejka Zombor: Ez 3 millió forint, elég jelentős tétel. 

 

Vajda Viktória: Azt látom, hogy a tanácsnoki rendszerre vonatkozóan üres a táblázat. Mikor és milyen 

formában lesz feltöltve ez a táblázat, addig ki látja el a tanácsnokok által elvégzendő munkát, a 

városfejlesztés, környezetvédelem, sport, területén? 
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Fülöp Zoltán: Az SZMSZ módosítás miatt most nem lehet technikailag sem feltölteni a tanácsnokokat, 

a tanácsnokok megnevezéséről, felkérésről rövidesen egyeztetés lesz, hogy mihamarabb ezt meg 

lehessen tenni. 

 

Andrejka Zombor: Nem kaptam választ arra, hogy a tanácsnoki rendszerben, hogy fog az elvégzett 

munkákról a lakosság tájékoztatást kapni. Miben lesz ez más, mint az előző bizottsági rendszer? 

 

Fülöp László: Ezek a viták már lefolytak az előző üléseken megpróbáljuk valamivel hatékonyabbá, 

gyorsabbá és jobbá tenni a szakmai munkát. Ha nem válik be, nyilván el kell gondolkodni rajta. 

 

Hlavács Judit: Válaszolnék Andrejka Zombor kérdéseire. Úgy látom, hogy míg egy bizottságban 

előterjesztések készülnek, az ülések is nyilvánosak, a lakosság részt tud venni a döntéshozatali 

folyamatban, a rendszer átlátszó. Ehhez képest a tanácsnokok azt csinálnak, amit akartnak, azt hoznak 

nyilvánosságra, amit akarnak, és ezt a testület semmilyen módon nem kell figyelembe vegye. Régen a 

Városfejlesztési Bizottság véleményét ki kellett kérni, most egy városfejlesztési tanácsnok, ha akar, tesz 

javaslatot, ha nem akar, nem tesz javaslatot, a tanácsnokot nem kötelezi semmire. Kevesebb 

átláthatóság, kevesebb nyilvánosság, kevesebb kötelezettség, több pozíció. 

 

Andrejka Zombor: Köszönöm a választ, éves szinten 3,5 M Ft többlet költségre lesz egy olyan rendszere 

az Önkormányzatnak, ami még átláthatatlanabb, mint az eddig volt, és az eredmények gyakorlatilag 

teljesen a tanácsnokok kényére lesz bízva, hogy kapunk-e valamilyen visszajelzést. Én az átláthatóságot 

szeretném megszavazni. 

 

Markó József: A tartalom a lényeg, hogy akarunk-e dolgozni benne vagy sem. Mindkét megoldás jó, a 

tanácsnoki rendszert nem ismerjük sosem alkalmaztuk, nem is mi vagyunk az előterjesztők. Dunakeszin 

működik ez a rendszer, de erről nincs információm. A bizottsági elnök itt Gödön nem minden esetben 

volt szakértő, odatette az akkori rendszer, több ilyenről tudok. A bizottsági elnök, a bizottságot vezeti, 

akinek nem kell érteni a témához, vezeti az ülést. A tanácsnok ennél jóval több. a tanácsnoknak a 

témában kell valamilyen szakértőnek lenni és a Képviselő-testületnek be kell számolnia a munkájáról, 

mit tűz ki, milyen feladatot magának, és azt hogyan hajtja végre. A testületi ülésen ezt nyilvánosan 

elmondja. A bizottsági rendszerben a tagok sem szakértők, mert oda teszik őket. A tanácsnoknak 

személyes felelőssége van az emberekért, akit megválaszt maga mellé. Minkét rendszer működik, most 

kipróbáljuk, működőképes lehet, ha megfelelő emberek megfelelő affinitással csinálják a feladatot.  

Hlavács Judit képviselő asszony milyen alapon szólítja meg a Fidesz frakciót, hogy mit akarunk és mit 

nem, már rögtön az elején ezt tette. 

 

Lenkei György: Szavazzunk erről. 

 

Fülöp Zoltán: Lenkei képviselő úr ügyrendi javaslata, hogy bocsássuk szavazásra a kérdést. 

 

Hlavács Judit: Az előterjesztőt szólítottam meg, Markó úr, Önök szavazták meg ezt az SZMSZ-t.  

Tartalmilag szerettem volna hozzászólni. A tanácsadókat is a testület fogja megválasztani, a bizottsági 

elnököket is, a tanácsnokok tanácsadóit is. Ha az emberek alkalmatlanok, ugyanúgy lehetnek 

tanácsnokként, mint ahogy bizottsági elnökként. 

 

Fülöp Zoltán: Kérem szavazzunk az ügyrendi indítványról.  
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Az ügyrendi indítványt 6 „igen”, 3 „nem” és 1 „tartózkodik” szavazat mellett elfogadta a Képviselő-

testület. 

 

A Képviselő-testület tagjai 7 „igen”, 3 „nem” szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2020. (…) 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. § 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 33/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) 5. § az 

alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Az alábbi perbeli nyilatkozatok megtételéhez a képviselő-testület külön határozatba foglalt előzetes 

jóváhagyása szükséges:  

a) per megindítása (keresetlevél benyújtása) 

b) jogról való lemondás iránti nyilatkozat 

c) eljárás szünetelése iránti kérelem 

d) fellebbezés benyújtása (beleértve a fellebbezési ellenkérelmet és a csatlakozó fellebbezést is) 

e) perújítás és felülvizsgálati kérelem benyújtása.”  

 

2. § 

 

Az SZMSZ 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) A települési képviselők a munkaterv szerinti ülés előtt - 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. Személyi kérdések tárgyalása esetén az 

érintett zárt ülés elrendelésével kapcsolatos nyilatkozatát – az ülést megelőző 48 órával – be kell 

szerezni. Amennyiben az érintett a megjelölt határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell venni, hogy zárt 

ülésen való tárgyalást kér.  

 

3. § 

 

Az SZMSZ 13. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(3) A meghívónak tartalmaznia kell: 

a) az ülés helyét és kezdési időpontját, 

b) a javasolt napirendi pontokat, 

c) a napirendi pontok előterjesztőit, 

d) a polgármester aláírását - akadályoztatása esetén a gazdasági-műszaki külkapcsolati területért felelős 

alpolgármester aláírását.” 

 

4. § 
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Az SZMSZ 21. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„21. § (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 Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság (rövidítve: SZELB) 

(3) A Képviselő-testület tanácsnokai 

a) Városüzemeltetési tanácsnok 

b) Sport és vízügyi tanácsnok 

c) Környezetvédelmi és városfejlesztési tanácsnok 

c) Kulturális tanácsnok 

(4) A bizottsági tagok, valamint a tanácsnokok és tanácsadó testületi tagok névsorát e rendelet 6. sz. 

melléklete tartalmazza 

(5) A Képviselő-testület – bármely általa meghatározott feladatra – ad hoc (ideiglenes) bizottságot, vagy 

munkacsoportot hozhat létre.  

(6) A bizottságok feladatkörébe utalt ügyekben a bizottságokhoz írásos előterjesztést a polgármester, az 

alpolgármester(ek), a képviselők, a bizottság elnöke, alelnöke, a jegyző, aljegyző, főépítész, főkertész, 

valamint az osztályvezetők, illetve az osztályvezetők megbízása alapján az általuk kijelölt ügyintézők 

nyújthatnak be.  

(7) A bizottságok működésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat a polgármesteri hivatal látja el.  

(8) A bizottságot a bizottság elnöke – akadályoztatása esetén – alelnöke, vagy a polgármester hívja 

össze. A bizottság szükség szerint, de negyedévente legalább egy ülést tart. A bizottság ülésén részt vesz 

a szakterületért felelős hivatali vezető vagy ügyintéző, illetve a napirendi pont előterjesztője.  

 

5. § 

 

Az SZMSZ II. fejezet 7. alcímének helyére az alábbi alcím kerül: 

 

„7. Vagyonnyilatkozati, méltatlansági, összeférhetetlenségi eljárás” 

 

6. § 

 

Az SZMSZ az alábbi alcímmel és 37. §-sal egészül ki: 

 

„11. A tanácsnokok működése 

 

37. § (1) A Képviselő-testület az általa meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátásának 

felügyeletére tanácsnokokat bíz meg. A tanácsnok a Képviselő-testület által meghatározott, a város 

életében kiemelten jelentős ügycsoportokat felügyeli.  

(2) A tanácsnokok munkáját tanácsadó testületek segítik. A tanácsnoki tanácsadó testületek két 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 tanácsnoki tanácsadó testületek tagjainak megbízására, illetve megbízásuk meghosszabbítására a 

képviselő-testület jogosult. A megbízásuk legfeljebb két 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 tanácsnokok irányítják. 
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(5) A tanácsadó testületeket havonta legalább egy alkalommal össze kell hívni, kivéve azon nyári 

időszakot, amikor a képviselő-testület ülésszünetet tart. 

(6) A tanácsadó testületek az őket irányító tanácsnokokat a feladatkörükbe tartozó kérdések megoldására 

irányuló, konkrét lépéseket, feladatokat meghatározó javaslatokkal látják el. 

(7) A tanácsnokok a tanácsadó testületi ülést követő 15 napon belül a (6) bekezdés szerinti javaslatot 

eljuttatják a Gödi Polgármesteri Hivatalhoz. A Hivatal a javaslatokról tanácsadó testületenként külön 

nyilvántartást vezet (Javaslatok könyve). 

(8) A tanácsadó testületi tag munkájáról írásbeli kivonatot kell készíteni. Az írásbeli kivonat tartalmazza 

a javaslatot és a javaslat tárgyát képző kérdéskör rövid összefoglalóját. 

(9) A tanácsnokok minden év december 31-ig a képviselő-testület elé terjesztik a következő évre 

vonatkozó éves munkatervüket. Amennyiben a tanácsnokok megbízatása év közben kezdődik, a 

megbízatás kezdetétől számított három hónapon belül kell a munkatervet elkészíteni. 

(10) 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 

(11) A tanácsnok részt vesz önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyek javaslattételi vagy véleményezési 

jogkörében zajló döntés-előkészítésben, és a meghozott bizottsági, polgármesteri vagy jegyzői döntés 

előkészítő iratot javaslatával, véleményével látja el. A tanácsnok kifejezi, hogy részt vett a döntés 

előkészítése során az ügyet megismerte, egyetért a meghozott döntéssel. A tanácsnok véleménye nem 

minősül a döntés érvényességi kellékének. 

 

7. § 

 

Az SZMSZ 37. § számozása 38. §-ra változik.  

 

8. § 

 

(1) Az SZMSZ mellékletei a jelen rendelet 1.sz. mellékletével egészül ki. 

(2) Az SZMSZ 2. sz. mellékletében szereplő Szociális és Egészségügyi Bizottság elnevezés „Szociális, 

Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság” elnevezésre változik. 

(3) Az SZMSZ 6. sz. mellékletének helyébe ezen rendelet 3.sz. melléklete kerül.  

(4) Az SZMSZ ezen rendelet 2. sz. mellékletben foglalt 8. sz. melléklettel egészül ki.  

(5) Az SZMSZ 3.sz. függelékében található  

„Főtanácsnok és tanácsnokok: 

 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 

„ szövegrész hatályát veszti.  

9. § 

 

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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 Balogh Csaba Dr. Szinay József  

 polgármester címzetes főjegyző 

2) Bizottsági tagok eskütétele 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

 

Fülöp Zoltán felkéri dr. Nagy Attilát az eskütétel lebonyolítására. 

 

dr. Nagy Attila: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ-szel módosításával név szerint 

szerepel benne a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság külsős tagja is, így most ő is 

megszavazásra került. Tehát összesen három bizottsági tag tesz esküt. Előolvasom az eskü szövegét és 

utána mondják a tagok. Felolvasom az eskütévők nevét: dr. Vadász Klaudia, Pappné Pattke Mária 

mindketten a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság külsős tagjai, Kocsis József, a 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság külsős tagja. 

 

A megjelent bizottsági tagok az alábbi esküt teszik:  

 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági 

tagi tisztségemből eredő feladataimat Göd város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 

teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

A bizottsági tagok az esküt letették, az esküokmányt aláírták. 

 

3) Településellátó Szervezet rendezése   

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

Lőrincz László: Már kétszer is volt a Kt. előtt ez a napirendi pont, többször is megtárgyaltuk ezt. Két 

része van a határozatnak, az egyik, amit már anno meg is szavaztunk, a jelenlegi vezető próbaidő alatti 

szerződésének felbontása, a másik a Tesz SZMSZ módosítása, amely a felmerült aggályokat teszi 

rendbe, ilyen a helyettesítés problémája, ha a gazdasági igazgató, vagy a vezető betegállományban, vagy 

szabadságon van.  Most erről, a helyettesítés sorrendjéről fog rendelkezni az SZMSZ. 

 

Vajda Viktória: A frakció álláspontját Hlavács Judit ismerteti. 

 

Hlavács Judit: Amikor ez a téma előkerült, az, ami most is indok, hogy Balogh Csabának nem volt joga 

dönteni, az nem áll meg, hiszen a veszélyhelyzetben gyakorolta a testület jogait, és az SZMSZ 

módosításokat, amelyeket az elmúlt időszakban tettek, 17 óra után küldte meg a legutóbbi változatot 

Lőrincz László nekünk, hogy majd ettől minden működőképes lesz. Idézni szeretnék a június 29-i 

jegyzőkönyvből. Amiket fel fogok olvasni, egyértelműen azt bizonyítják, hogy itt szó sincs arról, hogy 

munkajogi szempontból megalapozott döntést szeretne hozni a Képviselő-testület, és nagyon súlyos 

bírságokat, kártérítéseket kockáztatunk, ha ezt meglépjük. (Markó József hozzászólását idézi.) Az a 

lényeg, hogy pályázatot irtunk ki. A pályázatról nem lehet olyan alapon dönteni, hogy ki kihez kötődik, 

milyen elveket vall, vagy hogy ki kinek az ismerőse. Elképzelhetetlen, hogy egy esetleges per esetén a 

Képviselő-testület ne legyen elmarasztalva. Volt egy óránk elemezgetni az SZMSZ-t, mégis mire 
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gondolt az előterjesztő, hogy lesz egy pénzügyi referens, meg egy új kis szervezeti ábrácska. Mivel ilyen 

személyek nincsenek a Tesz-ben, ez egy új pozíció, amit most hozunk létre, ez nem fog segíteni abban 

a helyzetben, hogy a város legfontosabb szervezetet továbbra is működőképtelen marad, hogy ha Lantos 

Péter nincsen ott. Láttam, hogy milyen ötletek merültek fel a tegnapi nap folyamán arra, hogy hogyan 

oldják meg ezt a dolgot. Felmerült, hogy Lőrincz László irányítja önkormányzati biztosként havi 300 e 

forintért a Teszt. Ezt nem lehet a Kjt. alapján végrehajtani. Lehet, hogy a legutóbbi variációt, amit 

beadott a Lőrincz úr, végre lehet hajtani, de senki nem tud rá garanciát vállalni, hiszen nem lehetett 

jogász, aki ezt átvizsgálta szerintem. A szervezeti ábra 1 órával ezelőtt érkezett meg, ki tudja 

megmondani, hogy ez alkalmas-e arra, hogy a mostani döntésünk végrehajtható legyen. 

 

Lőrincz László: Legutóbb gazdasági vezetői pozíciót megszavazta a testület. A gazdasági vezető 

pályázatát a polgármester vétózta meg, igy az a pályázat nem lett időben kiírva. Ha aggódsz a Tesz 

gördülékeny működéséért, ezt akkor miért nem vetetted fel, amikor a polgármester megvétózta a 

pozíciót és 18 nappal később tudott a testület erről dönteni. Az SZMSZ-ben való változtatás 

mindenképpen szükséges, hogy a helyettesítési pozíciók meglegyenek, Lantos maradásától függetlenül. 

Szó nincs arról, hogy bárki ki van nevezve a Tesz élére, egy pályázat kiírás is mellékelve van az 

előterjesztéshez, ami az átláthatóság és a tisztesség mentén fog megtörténni. A legutóbbi pályázat a 

Képviselő-testület következő ülésére, de ez most nincs benne az előterjesztésben, mert anno erről nem 

tudtunk szavazni, viszont most, ha csak nem lesz olyan kormány döntés, hogy megint ugye a 

polgármester kezébe kerül egyszemélyben a város irányítása, akkor biztos vagyok benne, hogy a 

Képviselő-testület fog majd döntés hozni ez ügyben és ezt el is fogadja. Én voltam, aki anno a 

polgármesternek levelet írt, aki akkor is kérte, hogy szavazzanak a képviselők róla, tehát hogy ne 

egyszemélyes döntés legyen. Amikor ez meg volt hozva, akkor megoldott volt a vezetés a Tesz-ben. A 

polgármester megvárhatta volna a veszélyhelyzet végét a döntéssel, és akkor a Képviselő-testület 

dönthetett volna ebben az első ülésén. 

 

Fülöp Zoltán: Kérek mindenkit, hogy kívülről ne szóljon bele az ülésbe. 

 

Vajda Viktória: Szeretnék felolvasni egy levelet. 

 

A levél szövege: „Mivel én nem tehetem, kérem, hogy valaki olvassa fel a testületi ülésen. 

Tisztelt Képviselő-testület!  

2020. május 18- és június 25 között sokára, de vége úgy éreztük, hogy nem csak a szokásos jól bevált 

dolgokat működtetjük, hanem előremutató nyitott célokat is láthatunk magunk előtt. 

Hosszú idő után végre igazgató került a TESZ élére. Senki sem ismerte az intézménynél és ez jó jel volt. 

Nagyon sok dolog vette kezdetét, amiket az aktuálisan feltörő ad-hoc feladatok sem tudtak megállítani. 

Bő egy éve húzódó trafó ügyet három hét alatt megoldotta és beszélhetnék, arról kinek lett volna a dolga 

ezen időszak, illetve az elmúlt húsz harminc év alatt. Lényeges az, hogy azért küzdött, hogy a 

dolgozóknak ne kelljen kényszerszabadágra menni és hogy a szolgáltatás helyreálljon a gödi lakosok 

számára és bevételt teremtsen a városnak. Mindeközben gondoskodott arról, hogy a csapadékos 

időjárás miatt elhúzódó munkák mihamarabb befejeződhessenek (medencecsempézés). 

Naphosszat egyeztetett az igazgatóhelyettessekkel, akik június 25-ig kiváló szakembernek tartották és 

örültek hogy ilyen szaktudású felkészültségű emberel dolgozhatnak együtt. . Folyamatos egyeztetéseket 

tartott a karbantartás dolgozóival vezetőivel a több mint fél éve kialakult személyes ellentétek, 

nézeteltérések széthúzás miatt. Miért június 25? Ekkor jelent meg a napirend melyben Lantos Péter 

visszahívását kéri három képviselő.  
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Június 29 után, Lantos Péter azt mondta, ha már elkezdte, befejezi a trafó ügyet, hogy működjön a 

szolgáltatás. Reggel 7-kor és este 7-kor a strandon felügyelte a munkát, közben intézte a napi teendőket 

és azóta is intézi, versenyt futva az idővel.  

Nehezített a terep, mert elment a gazdasági igazgatóhelyettes, valamint a műszaki igazgatóhelyettes 

hetek óta szabadságon volt és van.  Bár ez a bizalom jele is Lantos felé ilyen helyzetben. A TESZ teszi a 

dolgát és előre tekint. 

Új étkeztetési nyilvántartási és fizetési rendszer lehetséges használatán dolgozunk, hogy jövőre már 

gördülékenyebb legyen. Új diétás beszállító került szó szerint felkutatásra, mert a régi beszüntette 

tevékenységét. (Mivel senki nem jelentkezet a felhívás személyesen keresett fel cégeket, hogy egyáltalán 

szülessen ajánlat, hogy kapjanak étkezést azok is, akiknek speciális étkeztetés szükséges. Ezt is szabályos 

beszerzési eljáráson keresztül.)” 

 

Hlavács Judit: „Bejárásra kerültek a szolgálati és szociális lakások. 

Felújításra kerültek a fahidak az Ilka patakon, amelyek annyira elhanyagolt és tönkrement állapotban 

voltak, hogy használatuk már-már balesetveszélyt jelentett. 

Apróságnak tűnik, de kiderült, hogy a Tesz tulajdonában lévő szerelőállvány egyszerűen és gyorsan 

használható így 100 e Ft-ot spórolunk vele alkalmanként, nem beszélve arról, hogy negyedóra alatt 

rendelkezésre áll, nem úgy, mint egy vállalkozó az esetleges megbízás esetén. 

Számos helyen szolgáltató, takarítást végző intézményként továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk 

a COVID előírások betartására, az anyagok és eszközök célszerű és hatékony felhasználására. Ennek 

megfelelően megnyitott az alsó és felsőgödi szabadstrand, a mosdók előírás szerint üzemelnek, valamint 

így működik az összes TESZ szolgáltatást. A termálstand is. 

Végre egy olyan főnök, aki arra kért, hogy gondolkozzunk együtt hogyan lehetne minden munkavállaló 

számára családbaráttá tenni a TESZ-t. Hogy a könnyített munkarendek szociális-egészségügyi esetben 

minden munkavállaló számára elérhetőek legyenek, hogy a TESZ hétvégén pihenő eszközei szabályozott 

keretek között minden önkormányzati dolgozó számára hasznosíthatók legyenek.  

Lépéseket tettünk a selejtezett eszközök értékesítése, hogy akár hulladékáron is a városi bevételt 

növeljük. 

Idén alsón és felsőn sem lesz szünet a vérvételi ellátásban augusztusban, annak ellenére, hogy nyári 

szabadságolások vannak. 

Karbantartási eljárások, elszámolások átláthatóságán dolgozik. 

A központi munkaruhabeszerzés a beszerzési szabályzatnak megfelelően folyamatban van. 

A csoportvezetők folyamatosan egyeztetnek, beszámolnak az eseményekről és közösen átbeszélve 

döntéseket hoznak. 

Nincsennek automatikusan aláírt okmányok, én is megkaptam Lantos Pétertől a szóbeli 

figyelmeztetésem mert visszatartottam bizonyos iratokat, amivel az ő bejelentését és a zökkenőmentes 

munkát biztosítottuk. 

Elkezdtük a felkészülést a 2021-től életbe lépő NAV számlázási szabályainak technikai megfeleléséhez. 

Naprakész az intézmények könyvelése, folyamatos az egyeztetés az Magyar Államkincstárral, a 

hivatallal. Néhány tevékenységet felülvizsgáltunk és javítottunk, Észlelt, elmaradt dolgok pótlására 

lépéseket tettünk. 

És természetesen mindezeken túl is van még sok olyan dolog, ami újra működik, amiben új előrelépés 

van, de nincs idő beszélni erről teljeskörűen sajnos. 

A TESZ működik és egyre szervezetteben működne, önbecsülését pedig semmiképpen nem az adja vissza, 

ha birkaként kezelve az ott dolgozókat és egy-két ember igényeinek megfelelve szakmai indokokat 

figyelmen kívül hagyva döntenének.  
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Különbözőek vagyunk itt a TESZ-nél, esetenként más politikai nézetűek is, de mint minden csapat mi is 

jól tudunk és szeretünk is ebben a felállásban a városért együtt dolgozni és most biztosak vagyunk abban, 

hogy Lantos Péter menesztését elfogadható indokokkal nem tudják megmagyarázni. 

 

Szilágyi László: Volt az előző hozzászólásban egy ilyen mondat, ami jegyzőkönyvbe került, így szólt: 

„Továbbra is működésképtelen maradt” - a Tesz-szel kapcsolatosan hangzott el ez a mondat. Ezek 

szerint május közepe óta működésképtelen a Tesz? Na ezért kell változtatni. 

 

Andrejka Zombor: Befejezném a levél felolvasását. „A TESZ teszi a dolgát van vezetője 2 és fél hónapja 

ebből egy hónapja erős padlófékekkel, de megy előre. Ötleteit már átadta, de ki valósítja majd meg? 

Kell a fejlődés és a megújulás. A TESZ-esek bármi történik dolgoznak tovább Gödért, értetlenül miért 

kell politikai alapon dönteni egy a feladatát következetesen és jól ellátó igazgatóról, aki a szakmai 

elvárásoknak megfelelően dolgozik nap mint nap? 

Jó lenne, ha folytatódhatna az a két és fél hónapos megnyugtató állapot, hogy a TESZ egy olyan nyitott 

intézmény, ahol nem kell összerezzeni és gondolkozni a jó válaszon egy dolgozónak, ha kérdezik 

valamiről. 

Köszönettel, hogy meghallgattak 

egy dolgozó a többekkel egyetértésben 

(köszönöm a felolvasónak)” 

 

Andrejka Zombor: Egy cég működése a dolgozók hangulatától, hozzáállásuktól függ. Egy jó vezetőnek 

ez a feladata, hogy ilyen motivált csapattá tudja őket kovácsolni, ennek meg is van az eredménye. A 

képviselő-testületi ülésen nem hangzott el épeszű ellenérv. Csalódott vagyok, hogy egy kitűnő vezetőtől 

kell elbúcsúzni, hogy ha a testületi többség nem hallgat a lelkiismerétére, ha van neki egyáltalán, vagy 

a műszaki indokokra. 

 

Fülöp Zoltán: Tájékoztatok mindenkit, akit a tények is érdekelnek, nem csak a jól hangzó névtelen 

levelek, hogy a Képviselő-testület 2019. július 16-án a trafóház cseréjéről döntött. Az, hogy miért nem 

valósult meg, milyen nehézségek voltak ezzel kapcsolatban, erről most nem találgatok, de tény, hogy az 

önkormányzati határozat arról szól, hogy a Képviselő-testület a trafóház cseréjéhez hozzájárul, erre 12M 

Ft forrást biztosít. Az előterjesztés egyértelműen a betonházas trafóház acélházas trafóházra való 

cseréjéről szólt. Az elvégzett munka nem felelt meg az önkormányzati határozatnak. Továbbá 

tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a vérvétel tavaly sem szünetelt. 

 

Markó József: Valóban arról volt szó, hogy közös levelet irtunk, hogy a polgármester a 

veszélyhelyzetben ne hozzon már személyi döntést, ezt kértük nyolcan. Erre nem reagált a polgármester, 

nem akceptálta ezt a kérést. A múltkori véleményemet én erre alapoztam. Lantos úr ott ült a nézőtéren, 

ő egy szimpatikus mérnökember, azért mondtam azt, amit mondtam. Utána volt az a számla kicsorgatás 

feléd, amit abszolút elitélek. Az, hogy bemegyek egy részegységbe, bizonyos számlákat kiveszek és 

összefüggéseiből kirakatba közzétettem a képviselő asszonnyal, lehet, hogy jogszerű, de nem 

szimpatikus. Amit felolvastál, amit tett, az a munkája, dicséret érte neki. A Teszt én vezettem 23 évig, 

valamennyi váltásnál, rendszerváltásnál az első szempont volt, hogy engem ki kell rúgni, elpocsékolják 

a város pénzét stb. Ez ilyenkor igy működik. Mi itt ebből a négyesből felajánlottunk két lehetőséget, 

kiálltunk mellette, Pintér urat ajánlottuk, aki éppen állás nélkül volt, hogy legyen a Tesz vezetője, aki 

ismeri Gödöt, ismeri a Tesz-t, a helyi körülményeket. Nem kellett. Ajánlottuk Preller Zoltánt, aki szintén 

kitűnő szakember, ő sem kellett. Nekünk négyünknek mindegy, ki az igazgató, megvárjuk, hogy ki lesz 

pályázat útján. 
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Fülöp Zoltán figyelmezteti a bekiabálókat, hogy kivezetteti őket a teremből. 

 

Balog Csaba szót kér, Fülöp Zoltán nem adja meg. 

 

Hlavács Judit: Azt gondolom, azért nem várhatott a polgármester a döntéssel a veszélyhelyzet végéig, 

mert nem tudtuk mikor lesz vége. Másrészt ismét lejárt volna a pályázat. A számla kicsorgatás egy 

képviselői információ kérés volt a polgármesteren keresztül a költségvetési intézménytől, akinek a 

vezetője köteles azt kiadni. Preller Zoltán jó szakember, alkalmas tesz vezető, Lantos Péter is elismerte 

az ő jogi és pénzügyi képzettségét, de Fülöp Zoltánnak, mint műszaki ügyekért felelős 

alpolgármesternek tudnia kell, hogy a trafó ügyben azért nem történt semmi, mert Espár Zsolt, aki 

útépítő mérnök a beruházási osztályról és Preller Zoltán, aki jogász és közgazdász, nem tudhatták 

megoldani a trafó kérdését, mert nem volt meg hozzá a szaktudásuk. Az Mötv. szerint költségvetési 

intézmény vezetője nem lehet képviselő, ezért Pintér úr nem lehet vezető a Tesz-ben, ez 

összeférhetetlen. 

 

Lőrincz László: Szeretnék a három határozati ponthoz egy 4. határozati pontot javasolni a Képviselő-

testületnek, ez a trafóházzal kapcsolatos helyzet kivizsgálása, a-tól z-ig. Kíváncsi vagyok, hogy mi 

történt, mi nem történt ez ügyben, miért égett le a trafóház. A 4. határozati pontban a trafóház 

kivizsgálása szerepeljen. 

 

dr. Nagy Atilla: az előterjesztés keletkezésével kapcsolatos Hlavács Juditnak volt egy kérdése, ennek az 

előterjesztésnek a keletkezésével kapcsolatban. Az egyik az önkormányzati biztossal kapcsolatban, a 

másik az előterjesztés szabályszerűsége. A másodikkal kapcsolatban elmondom, hogy ennek egy előző 

változatát láttuk, abban egy többlet helyettesítési pozíciót. Az SZMSZ szabályozza a Tesz vezető 

automatikus helyettesítési rendjét. Eddig egy vezetőhelyettes volt benne, a gazdasági igazgató. Most 

másodhelyettest tesznek be, ez nem érinti a Kjt. csak helyettesek lesznek, nem kerülnek vezetői posztra. 

 

Hlavács Judit: Akkor legújabb javaslatot, amit ma 17 óra 17-kor kaptunk meg, átnézted, és jogi tudások 

alapján, szerinted ez végrehajtható. 

 

dr. Nagy Atilla: A 17-est átfutottam, érdemben nem változott a korábbihoz képest, ez jogszerű. A 

célszerűség kérdésében nem foglalok állást. 

 

Andrejka Zombor: Fülöp úr nem adta meg a szót a polgármesternek, kíváncsi lettem volna a 

véleményére. Markó úr negatívan tüntette fel a polgármester veszélyhelyzeti döntéseit, szerintem pedig 

kifejezetten bizonyította, hogy önuralmat tud gyakorolni, miközben az alpolgármesterek munkájával 

komoly kifogásai voltak, nem váltotta le őket, pedig a jogosultsága megvolt hozzá. A személyi 

változtatást nem tette meg, a Tesz vezetővel kapcsolatos döntése műszaki és gazdasági okokból is 

indokolt döntés volt. A kormány sem kérdezte meg a képviselőket, a lakosság képviselőjét, hogy mi a 

véleményük arról, ha Samsung területét kiemelt ipari övezetté minősíti. Gödön azt mondani a 

polgármesterre, hogy a veszélyhelyzeti jogosultságával visszaélt, nonszensz. 

 

Fülöp Zoltán: Polgármester úrnak jelzem, hogy jelen pillanatban személyes érintettsége okán nem kérhet 

szót. Sipos urat megkérem, hagyja el a termet. Állampolgári jogon a polgármester jelen lehet, de nem 

jár neki szó, de most, ettől függetlenül 1 percben megadom a szót. 

 

Balog Csaba: Személyes érintettségem megvolt, mint polgármesterként jártam el a veszélyhelyzet alatt. 

Markó úr említette, hogy a Képviselő-testület kérte, hogy személyi döntéseket ne hozzak. Tisztázni 
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szeretném, hogy a Képviselő-testület ilyen kéréssel nem fordult hozzám. A Samsung koalíció, az fordult 

hozzám. A Képviselő-testület maga, az nem tudott ülésezni, a testületi döntést csak én magam tudtam 

hozni, mint polgármester. Biztosan megérti Markó úr is, hogy ez milyen felelősséggel jár. Az a 

felelősség, amit az állam rám ruházott, és én ezzel nem terheltem, jogom nem volt hozzá, hogy ezzel 

terheljem a képviselőket, úgyhogy én betartottam a szabályokat. Követtem azokat, hogy ki volt írva a 

pályázat, azt választottam ki, akit a bizottság, akit még a Képviselő-testület jelölt meg, az hozhassa meg 

a döntést.  Meghozták a döntést, és a Képviselő-testületnek annyi joga van, hogy vagy elfogadja, vagy 

nem. Én elfogadtam, mert Lantos Péter engem is meggyőzött és azóta bebizonyította, hogy jó választás 

volt.  (taps) 

 

Hlavács Judit: Ügyrendit szeretnék. Úgy értesültem róla, hogy Lenkei szerződésben áll a Tesszel. Ezt 

neki kellett volna jeleznie, ez összeférhetetlen, nem szavazhat ebben a kérdésben. 

 

Lenkei György: Vártam a kérdést. Valóban én szállítom a vért a Tesznek, szerződés alapján. Ez 

szerintem nem kizáró ok, hogy szavazzak. 

 

dr. Nagy Attila: Az Mötv. ezt szabályozza. „A Képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, aki, 

vagy akinek személyes hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles 

bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásól az érintett önkormányzati képviselő 

kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a Képviselő-testület dönt. A 

kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. A 

kizárás alatt érhetünk Munkaviszonyban nem áll vele, nem a vezetője, ez biztos. 

 

Fülöp Zoltán: Azt javaslom és a vitát elkerülendő, tekintsük Lenkei képviselőt a kérdésben érintettnek, 

az Mötv. szerint kizárható, szavazni kell arról, hogy a testület a szavazásból kívánja-e kizárni. Kérem a 

Képviselő-testületet, hogy aki egyetért Lenkei úr kizárásával a szavazásból, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület 3 „igen” és 6 „nem” szavazati aránnyal dönt arról, hogy Lenkei György képviselőt 

a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatokról történő szavazásból nem zárja ki. 

 

Fülöp Zoltán: Az előterjesztésben szereplő határozatokról javaslom szavazni. Kérdezem a testületet, 

hogy szavazhatunk-e egyben?  

 

Vajda Viktória, Hlavács Judit és Andrejka Zombor képviselők elhagyják a termet. 

 

Fülöp Zoltán: Felhívom a képviselő-testület figyelmét, hogy a szóbeli előterjesztésre egy további döntési 

pont került beiktatásra, a trafóház ügyében indítandó vizsgálatról. Kérem egyben szavazni a határozati 

pontokról, aki egyetért vele, szavazzon igennel. 

 

A Képviselő-testület tagjai 7 „igen”, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntéseket hozzák: 

 

221/2020. (VIII. 5.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy Lantos Péter Településellátó Szervezet igazgatói pozíciójából próbaidő alatt, 

indokolás nélkül 2020. augusztus 5. 24.00 órai hatállyal felmenti és felszólítja a polgármestert a 

szerződés azonnali felbontására. 
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Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

határidő: azonnal 

 

 

 

222/2020. (VIII. 5.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 a Településellátó Szervezet Szervezeti és működési szabályzatát 2020. augusztus 6-i hatállyal a 

következők szerint módosítja: 

 

1. Az SZMSZ I.3.1. alpontja második bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A TESZ-t harmadik személyekkel szemben és más hatóságok előtt a TESZ igazgatója, 

távollétében a gazdasági igazgatóhelyettes képviseli. A igazgató és a gazdasági igazgatóhelyettes 

egyidejű távollétében a TESZ-t a gazdasági referens képviseli. Az igazgató, a gazdasági 

igazgatóhelyettes és a gazdasági referens egyidejű távolléte esetében a TESZ harmadik személyek 

és a hatóságok előtt a Közterület- és temetőfenntartási csoport vezetője képviseli. Az igazgató 

képviseleti jogkörét az erre vonatkozó utasítás, illetve az SZMSZ keretei között átruházhatja.” 

 

2. Az SZMSZ kiegészül a kövbatkaző, III.2.2.3. számozású alponttal: 

 

„Gazdasági referens  

feladatok: gazdasági igazgatóhelyettes helyettesítése; munkaszervezése, ellenőrzése, 

visszacsatolás; vezetői és egyéb adatszolgáltatások készítése. Költségvetési előirányzatokkal 

kapcsolatos feladatok: közreműködés az éves költségvetés összeállításában; a költségvetési 

bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének figyelemmel kísérése; Kötelezettségvállalással és 

egyéb pénzügyekkel kapcsolatos feladatok: szerződések, megállapodások kezelése, 

nyilvántartása; kötelezettségvállalások formai követelmények szerinti ellenőrzése, 

kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos adatszolgáltatások összeállítása; gondoskodás az 

intézményi működéssel összefüggő szállítói számlák és egyéb kifizetésekre vonatkozó 

alapbizonylatok, vevői számlák pénzügyi teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; szállítói 

és vevői analitika összeállítása, egyeztetése” 

 

3. Az SZMSZ kiegészül a következő, III. 4.3.1. számozású alponttal 

 

„A TESZ igazgatója, a gazdasági igazgatóhelyettes és a gazdasági referens egyidejű távolléte 

esetén a Közterület- és temetőfenntartási csoport vezetője látja el a vezetői feladatokat.” 

 

4. Az 1. sz. melléklet az alábbiak szerint változik: 
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Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

223/2020. (VIII. 5.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy határoz, hogy pályázatot ír ki a Településellátó Szervezet (székhely: 2132 Göd, Duna út 5., 

adószám: 15394026-2-13, KSH statisztikai számjel: 15394026-8411-322-13) igazgatói (magasabb 

vezetői) beosztására a határozat melléklete szerint. 

  

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint a pályázatnak a 

Belügyminisztérium kozigallas.gov.hu oldalán kívül Göd város honlapján és a Településellátó 

Szervezet honlapján történő meghirdetésére. 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Településellátó Szervezet intézményvezetői 

álláshelyére kiírt pályázati eljárás idejére eseti munkabizottságot (tagjai: polgármester, Lőrincz 

László alpolgármester, Andrejka Zombor, Hives Gábor és Markó József) hoz létre, melynek 

feladata az igazgatói álláshelyre beérkezett pályázatok véleményezése, a pályázók meghallgatása. 

 

Felelős: Fülöp Zoltán alpolgármester, az Mötv. 32.§ (1) e) pontja alapján 

Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 223/2020. (VIII. 5.) Ök. határozathoz: 

 

1. sz. melléklet 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 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: 

Irányítja, ellenőrzi és szervezi a Településellátó Szervezet törvényes, szakszerű és gazdaságos 

működését. Felelősséggel tartozik a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső 

szabályzatokban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt 
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kötelezettségek teljesítéséért. Az irányítás feladatait az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően végzi. 

Munkáltatói feladatokat lát el. 

  

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók. 

  

Pályázati feltételek: 

• Egyetemi vagy főiskolai végzettség, 

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása, 

• Vezetői munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat. 

• Magyar állampolgárság 

• Büntetlen előélet 

• Cselekvőképesség 

  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki gazdasági vagy műszaki végzettség 

• Min. 25 milliárdos keretösszegű állami vagy önkormányzati projekt lebonyolításban szerzett 

tapasztalat 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. 

• Végzettséget tanúsító hiteles oklevélmásolat(ok). 

• Vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel. 

• Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz és motivációs levél. 

• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkéréséről szóló igazolás. 

• 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: 2020.09.10. 

 

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: …/…./2020, valamint a 

beosztás megnevezését: igazgató. 

 

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. 

mailto:hr@god.hu
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A pályázat elbírálásának határideje: 2020.09.16. 

 

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• Göd Város Önkormányzata honlapja – 2020. augusztus 10. 

• Gödi Körkép – 2020. augusztusi lapszáma 

• Településellátó Szervezet honlapja – 2020. augusztus 10. 

 

224/2020. (VIII. 5.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete   

 

úgy dönt, hogy a Gödi Termálstrandon lévő Trafóház meghibásodásával és műszaki állapotával 

kapcsolatos eseményeket 30 napon belül kivizsgálja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 (Jegyzőkönyvvezető-váltás: Muhi Adrienn) 

 

4) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatások teljes körű ellátása 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

Lőrincz László: Ismét egy olyan napirendi pont, ami megtörtént már kétszer is a testület előtt. 

Másodszorra szavazás nem történt meg a napirendi pontban, így most ismételten a Képviselő-testület 

elé terjesztem. Kérem a Képviselő-testületet, támogassanak az előterjesztés határozat szövegében. 

Ezzel kapcsolatban van egy módosító, amit megkaptak a képviselők. 

 

Andrejka Zombor, Hlavács Judit és Vajda Viktória képviselők visszajöttek. 

 

Fülöp Zoltán: Napirendi ponthoz van hozzászólás? Nincs. Van kifogás az egyben szavazás ellen? Nincs. 

Akkor kérem a képviselő társakat, hogy egyben szavazzunk a döntésről, a határozatokról. 

 

Hlavács Judit: Most az új közbeszerző személyéről is szavazunk? 

 

Fülöp Zoltán: Igen. 

 

Hlavács Judit: Azt azért megkérdezhetem, milyen módon lett ő kiválasztva? Sose láttuk, hallottuk a 

nevét. A beszerzési szabályzatnak megfelelő módon? 

 

Fülöp Zoltán: Miközben van egy elég szigorú beszerzési szabályzatunk, ez a tevékenység a bizalmi 

körbe esőnek minősül, ami mindenféle felmentéseket tartalmaz.  

 

Hlavács Judit: Értettem, köszönöm. 

 

Balogh Csaba: Mióta? Legutóbb még nem így volt.  

 

Fülöp Zoltán: Kérném szépen a teremben lévőket, hogy ne szóljanak bele.  

 

Hlavács Judit: Akkor én hadd tegyek fel egy kérdést. A bizalmi kör milyen módon van meghatározva? 

Ki tartozik bizalmi körhöz? 
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Fülöp Zoltán: Ügyvédi szolgáltatások beletartoznak. Hozzászólásra nem jelentkezett senki, most ne 

kezdjünk utólag vitát. A rend fenntartása végett kérnék mindenkit, hogy tartsa be a testületi ülés 

szabályait és annak megfelelően haladjunk.  

 

Szilágyi László: Szeretném jelezni, hogy az utolsó beszerzési szabályzat információim szerint 2020. 

június 17-én Balogh Csaba polgármester által lett elfogadva. A szabályzat „hatálya nem terjed ki 

- ügyvédi, mint bizalmi tevékenységgel kapcsolatos beszerzésekre, 

- előadó és alkotó művészi tevékenységgel kapcsolatos beszerzésekre.” 

Tudomásom szerint ez az utolsó beszerzési szabályzat, ami hatályban van. 

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm a kiegészítést. Kérdezem akkor ismételten, hogy van-e kifogás az egyben 

szavazásra? Nincs. 

 

A Képviselő-testület 7 „igen” és 3 „nem” szavazati aránnyal az alábbi határozatokat hozta: 

 

225/2020. (VIII. 5.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy Göd Város Önkormányzata és az IGLU LTP Kft. között 2020. május 8-án 01/127-

25/2020 iktatószámon kötött szerződést rendes felmondással felmondja. Felkéri a polgármestert a 

szerződés felbontásának aláírására, felkéri a jegyzőt, hogy a szerződés felbontás dokumentumait 

3 munkanapon belül készítse el és az átadás – átvétel folyamatát bonyolítsa le. 

 

Forrás: az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének dologi kiadások előirányzata 

 

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

Határidő: azonnal 

 

226/2020. (VIII. 5.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a „Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatások teljes körű 

ellátására” tárgyában 2021. március 31-ig megbízza Bákonyi és Somogyi Ügyvédi Iroda 

(székhelye: 4028 Debrecen, Ajtó utca 25. adószám: 18995334-2-09; képviseli: Dr. Bákonyi László 

ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói lajstromszáma: 00342, KASZ: 

36056748)  1. sz mellékletben található szerződésben foglaltak alapján (I. kategória 20.000.- Ft + 

ÁFA/óra, II. kategória: 0,9 % + ÁFA, de minimum 600.000,- Ft + ÁFA, maximum 3.000.000,- Ft 

+ ÁFA) megbízza, a megbízási szerződés megkötésére felkéri a polgármestert. 

 

Forrás: az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének dologi kiadások előirányzata 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 
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Fülöp Zoltán alpolgármester 5 perc szünetet rendel el. 

 

Vajda Viktória: Egy ügyrendit szeretnék kérni. Előző körben lement egy szavazás a közbeszerzési 

tanácsadó kapcsán. Azt szeretném jelezni, hogy a közbeszerzési nem feltétlen ügyvéd, tehát nem kell 

bizalmi körbe tartozónak minősíteni ez alapján. Az lenne a kérdésem, hogy mi alapján minősül ebben 

az esetben bizalmi körnek? 
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Fülöp Zoltán: Azt gondolom, hogy ezt a kérdést akkor jegyzőkönyvben rögzítjük, erre nyilván egy 

választ kell adni. Erre én most itt helyben nem tudok rá választ adni.  

 

Vajda Viktória: Aljegyző úr tud válaszolni? 

 

dr. Nagy Atilla: Annyit tudok mondani, hogy fel tudjuk olvasni a közbeszerzési szabályzat… 

 

Fülöp Zoltán: Írásban válaszolunk.  

 

Fülöp Zoltán megvonja a szót dr. Nagy Atilla aljegyzőtől. 

 

Balogh Csaba: Aljegyzőtől megvonja a szót? 

 

Fülöp Zoltán: Balogh Csabát megkérem, hogy ne szóljon bele, mert kénytelen leszek megkérni, hogy 

hagyja el a termet.  

 

Bekiabáló: Nem fejezte be az aljegyző úr. 

 

dr. Nagy Atilla: Alpolgármester úr az elnöke az ülésnek. Ő ad szót és ő vonja meg. 

 

5) A Gödi Kincsem Óvoda alapító okiratának javítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

dr. Nagy Atilla: Igazából egy technikai jellegű módosítás a Kincsem Óvoda alaptó okiratának 

módosításának egyetlen oka van. Amikor a májusi egyszemélyes képviselő-testületi döntés megszületett 

az alapító okirat módosításáról, jelesül felvettük a Kincsem Óvoda vagyona közé – egyébként a 

telephelyeket is módosítottuk, hogy épül az új óvoda – a Lenkey u. 11. szám alatti ingatlant, amit 

megvásároltunk és hozzácsaptuk úgymond az ingatlanhoz. Gyakorlatilag ehhez a telekhez is az óvoda 

funkciót jelöltük meg. Az Államkincstár törzskönyvező hatósága jelezte, hogy amennyiben nem 

szerepeltetjük egyúttal telephelyként is ezt az ingatlant, akkor ez így szabálytalan, ezért nem óvodaként, 

hanem játszóudvar funkcióval tüntetjük fel ezt az ingatlant. Egyébként funkcionálisan az is lesz. Egy 

része talán egyszer majd szolgálati lakás. Gyakorlatilag az Államkincstár igényének megfelelésről van 

szó és mivel az ő felhívására történik a módosítás így lehetséges, hogy nyáron is alapítóokiratot 

módosítsunk.  

 

Fülöp Zoltán: Köszönöm szépen az előterjesztést. Kíván valaki hozzászólni? Nem. Akkor kérem a 

Képviselő-testületet, hogy szavazzunk.  

 

A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

227/2020. (VIII. 5.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Gödi Kincsem Óvoda Alapító Okiratát a következők szerint módosítja:  

az óvodához rendelt 2132 Göd, Lenkey u. 11. sz. alatti ingatlan használati funkcióját óvodáról 

játszóudvarra módosítja. 

 

E módosítás 2020. augusztus 31. napján lép hatályba. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal úgy dönt, hogy a következő: 6) Javaslat „Gödi 

Kincsem Óvoda részére eszközbeszerzés három önállóan megajánlható részben” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban az 1. ajánlati részben (bútorok beszerzésre) az eljárást lezáró döntés megerősítésére és a 

vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyására című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja. 

 

Fülöp Zoltán: A zárt napirendi pontban a testület megerősítette a HOR Zrt. nyertességét a 

bútorbeszerzési közbeszerzési eljárásban.  

 

7) Javaslat „az Önk. tulajdonában lévő Göd, Bartók B. u. 1. szám (352/1 hrsz.) alatti leszakadt 

erősáramú elektromos kábelkábelek rögzítése a meglévő oszlopokra, hálózat helyreállítás, mérési 

jegyzőkönyvek elkészítése és az ELMŰ hálózatra való visszakapcsolás biztosítására” vonatkozó 

vállalkozási szerződés jóváhagyására 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Fülöp Zoltán: Megkérném Ujlaki Anikót, hogy ismertesse a napirendet. 

 

Ujlaki Anikó: A következő három napirend bruttó 200 ezer Forint feletti kötelezettségvállalást 

tartalmaz. Dologi kiadásból megvalósuló beruházások, illetve szerződéskötések jóváhagyására teszek 

javaslatot. A Bartók Béla u. 1. szám alatt leszakadt egy erősáramú elektromos kábel, aminek a rögzítését, 

a hálózat helyreállítását és az ELMŰ hálózatra való visszakapcsolását biztosítanunk szükséges. A 

nyertes ajánlattevő a Két Mentor Kft. vállalkozási díja bruttó 729.130.- Ft. Kérem a tisztelt Képviselő-

testületet, hogy a szerződést hagyják jóvá és polgármester úr írja alá. 

 

Hlavács Judit: Abszolút támogatom a javaslatot. Ez az a kábel amelyik a testületi ülésünk alatt szakadt 

le június 29-én a viharban. Ugyanezen az ülésen vonták meg polgármester úr jogát a szerződések 

aláírásáról a 200 ezer Ft feletti összegeknél. Azt gondolom ez most itt egy nagyon jó példája annak, 

hogy ez egy kicsit öncélú erőfitogtatás volt. Javaslom, ha nagyon sok ilyen pontunk lesz, mondjuk ma 

mindjárt a következő három, azért esetleg fontolják meg, hogy ezt a kétszázezres határt feljebb emeljék, 

mert azért ezek nem annyira vicces dolgok, amikor egy erősáramú kábelt nem tud az Önkormányzat 

kicseréltetni, vagy nem tud egy közbeszerzést megindítani se, mert nincs hozzá szakértő az erősáramú 

elektromos felülvizsgálatot megcsinálni. Azt gondolom, képviselőként nekünk nem az a dolgunk, hogy 

ezeket a párszázezer forintos tételeket, amik nem kérdés, hogy meg kell-e csinálni. Nem kérdés, hogy 

meg kell-e csinálni egy erősáramú kábelt, ami leszakadt. Ezekről fogunk éjszakába nyúlóan beszélgetni, 

meg szavazgatni.  

 

Vajda Viktória: Hallottuk, hogy nem gond, ha 200 ezer Forint feletti összegekről gyakran kell ülésezni, 

mert az a dolgunk képviselőknek, hogy hetente akár többször is itt üljünk. A hétfői ülés mégis 

meghiúsult, holott 3 nappal hamarabb ki lett küldve. A mai éppen, hogy megvalósult, mert éppen, ha 

nagyon szorosan nézem, akkor megvalósult a 24 órán belüli kiküldés, inkább pár perccel kicsúszott. Így 

nem fog menni, hogy hetente többször ülésezzünk.  

 

Szilágyi László: Szeretném, hogy egyértelmű válasz legyen. Pénteken 11:30-kor érkezett meg a 

meghívó a hétfői testületi ülésre, tehát így lett meg, hogy ma itt vagyunk és senki nem egyeztetett a 

hivatalban, hogy hétfőn testületi ülés lesz. A másik, kérdezem, hogy Vajda Viktória megjelent-e a hétfői 

ülésen egyébként.  

 

Vajda Viktória: Nem, nem jelentem meg és jegyzőkönyvbe lett véve az igazolatlan hiányzásom, amit 

elismerek. Visszakérdeznék. A mai ülésre mikor lett kiküldve a meghívó és velem ki egyeztetett, hogy 

lesz ma ülés?  

 

Andrejka Zombor: Egyetértek Hlavács képviselő asszonnyal. Lenne egy tiszteletteljes javaslatom a 

közeljövőre vonatkozóan. Érdemes lenne végig gondolni, ha már erőfitoktatást, vagy politikai pressziót 

gyakorol a képviselők többsége a polgármester úr irányában, akkor pontosan az ilyen havária-esetekre, 

amikor tényleg egy gyors döntésre és reagálásra lenne szükség és egy polgármesteri hozzájárulásra, 

valahogy én úgy képzelem el, hogy kéne valami olyasmi megoldást kitalálni, hogy az a képviselő, akinek 
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a körzetében történik valamilyen gyors beavatkozást igénylő dolog, akkor a képviselő körzetes kerete 

fedezetével a polgármester úr 200 ezer Forintját meg tudja támogatni. És így akkor 1.700.000 kerete 

lenne a polgármesternek egy érdemi döntésre. Ez csak egy javaslat.  

 

Képviselők valamelyikétől „Javaslatnak jó” mondat hangzik el. 

 

Hlavács Judit: Szilágyi úrnak szeretnék reagálni. Engem hétfőn felhívott pont Fülöp úr, mert 

meghirdettem a mai napra ide egy fogadóórát, mint minden hónap első szerdájára, 5 órára. Megkért, 

hogy át tudnék-e menni valahova máshová. Azt mondtam neki, persze természetesen, de miért? Akkor 

kiderült, hogy mostanra szerveződik a bizottsági és testületi ülés. 5-től bizottság 6-tól testület. Úgyhogy 

én áttettem a fogadóórám holnapra. Most ehhez képest a testületi ülés nem 6-kor kezdődött, hanem 

negyed nyolckor. Tulajdonképpen nyugodtan megtarthattam volna a fogadóórámat és ahogy elnézem 

az időpontokat, a holnapit ismételten le kell mondanom, hiszen valamikor folytatnunk kell majd a mai 

ülést, mert nem fogjuk 10 óráig befejezni. Azt, hogy ki hogyan hívja össze az ülést és hogy az mennyire 

kinek alkalmas vagy nem alkalmas, hogy hogy kerül 30 napirend nekem 24 órába, hogy mindazt 

átolvassam, felelős döntést hozzak rá. Előtte még egy órával, sőt ezentúl az új SZMSZ szerint akár az 

ülés előtt be lehet nyújtani bármilyen anyagot. Úgy érzem az, hogy Balogh Csaba pénteken hívta össze 

és hétfőre tette volna az ülést, ezt szemre hányni? Befejeztem.  

 

Fülöp Zoltán: Érdeklődnék, hogy a napirendi ponthoz általánosságban? A napirendi pont a leszakadt 

kábelről szól, úgyhogy, ha lehet a napirendhez kérem a hozzászólást. 

 

Andrejka Zombor: Tulajdonképpen kapcsolódik a napirendi ponthoz. Bármilyen napirendi ponthoz – és 

szeretném a szemrehányásomat a testület többségével szemben kifejteni – amit a Hlavács képviselő 

asszony is megemlített, hogy az utolsó pillanatban... 

 

Fülöp Zoltán: Andrejka képviselő úrtól megvonom a szót. 

 

Andrejka Zombor: Nem érdekel. Az utolsó pillanatban beadott előterjesztésekre miről fogok én most 

szavazni? Azt, hogy tartózkodom, tartózkodom és adott esetben igenis a város szempontjából fontos 

témák lennének, csak mivel nem tudok korrekt módon felkészülni ezáltal nem tudom a szavazatomat és 

a nevemet adni hozzá. Ezért lenne a tiszteletteljes javaslatom, hogy ne az utolsó pillanatban, hanem 

adjunk rá időt, pláne mikor elömlesztünk 30 előterjesztést, akkor legyen arra idő. Ehhez zseninek kell 

lenni, hogy valaki egyáltalán a napirendi pontokat megjegyezze.  

 

Fülöp Zoltán: Megvontam a szót. Bárkinek, aki érdeklődött, tájékoztatásra ezen napirendi pontoknak a 

többsége már meg volt hirdetve, ezek újra felvett napirendi pontok, a többsége. 

 

Vajda Viktória: Az egyharmada. 

 

Fülöp Zoltán: Vagy testületi vagy bizottsági anyagként ki voltak küldve.  

 

Markó József: Főszabályként egyetértek Andrejka Zomborral. Valóban fel kell készülni, ebben teljesen 

egyetértünk. Itt van egy ilyen helyzet, amikor itt van egy csomó anyag, sok minden oka van ennek. A 

főszabály az legyen, hogy legyen elég idő, legyünk felkészülve. Engem soha senki meg nem kérdez, 

mikor legyen testületi ülés. Kapok egy értesítést szerdán jöjjek ide, idejövök. Vagy mikor éppen, hogy 

adódik. Engem sem kérdez meg senki, hogy otthon vagyok, vagy nyaralok, vagy beteg vagyok. 

Egyetértünk abban, hogy legyen elég idő felkészülni, ez teljesen normális és helyes.  

 

Andrejka Zombor: Meg lettem nevezve, szeretnék reflektálni.  

 

Fülöp Zoltán: Kérem a képviselő urakat, hogy tartsuk be az ülés rendjét. Most nem adom meg a szót. 

Érdemi hozzászólás nem volt, kérem, szavazzanak a napirendről. 

 

A Képviselő testület 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 
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229/2020. (VIII. 5.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy Göd Város Önkormányzata tulajdonában lévő Göd, Bartók B. u. 1. szám (352/1 

hrsz.) alatti leszakadt erősáramú elektromos kábelkábelek rögzítése a meglévő oszlopokra, 

hálózat helyreállítás, mérési jegyzőkönyvek elkészítése és az ELMŰ hálózatra való 

visszakapcsolás biztosítására” vonatkozó vállalkozási szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a 

Polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Forrás: A munka fedezetét bruttó 729.130 Ft-ot Göd Város Önkormányzata 2020. évi 

költségvetésének Dologi előirányzatából biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Szilágyi László: Ügyrendi kérdést szeretnék indítani. Látva, hogy elégé megy itt az időhúzás, fontos, 

hogy a fegyelmi vizsgálóbizottságnak szakértői szerződésére a Képviselő-testület határozatot hozzon, 

ezért az ügyrendi kérésem az, hogy a 18. napirendről szavazzunk most és vegyük előre.  

 

Hlavács Judit: Azt gondolom, hogy a földgázbeszerzés az életbevágóbb szerintem. De egyébként 

vegyük előre, mert fontos és lejár a határidő, csak ne következőnek, hanem egyel utána. 

 

Szilágyi László nem fogadja be Hlavács Judit módostó javaslatát.  

 

A Képviselő-testület 3 „igen” és 7 „nem” szavazati arányban nem fogadta el Hlavács Judit módosító 

javaslatát. 

 

A Képviselő-testület 7 „igen” és 3 „nem” szavazati arányban úgy döntött, hogy a „Szakértői szerződés 

fegyelmi vizsgálathoz” tárgyú napirendi pontot előre veszi.  

 

19) Szakértői szerződés fegyelmi vizsgálathoz 

Előterjesztő: Szilágyi László képviselő 

 

Szilágyi László: A szakértői szerződés fegyelmi vizsgálathoz azért fontos, mert ugye a legutolsó 

Képviselő-testületi ülésen a polgármesternek a felfüggesztése megindult, de korábbival már érvénybe 

lépett, a fegyelmi eljárás elindult és a jogszabály szerint 30 napon belül a fegyelmi vizsgálóbizottságnak 

határozatot kell hoznia.  

 

Lőrincz László alpolgármester (képviselő) elhagyja a termet. 

 

Szilágyi László: Ezzel kapcsolatosan külső szakértőnek a bevonására szükség van, hiszen a benyújtott 

határozati 5. pontjában szerződések átvizsgálására is sor kerül, mert a polgármester kötött az elmúlt 

időszakban. Itt szeretném jelezni, hogy ez egy folyamatban lévő vizsgálati, nyomozati anyag, tehát arról 

beszélgetünk és adunk információt ki, ami véleményem szerint zárt ülésen kellett volna és én zárt 

ülésként nyújtottam be napirendipont javaslatomat, mégis nyíltként és feltették a szerződést, ami 

egyébként későbbiekben természetesen hogyha lezárult volna egy vizsgálati szakasz, akkor elérhetővé 

vált volna. A szerződésről annyit kell tudni, hogy a beszerzési szabályzatnak megfelelően, mégis 

szigorúbban, 3 db ügyvédi irodát kerestem meg ezzel kapcsolatosan, ebből 2 árajánlat érkezett 

hivatalosan a god.hu-s e-mail-címemre. Ebből a kedvezőbb ár került elfogadásra és Hlavács, illetve 

Leneki úr is több módosító javaslatot is tett, hogy ebbe a szerződésbe milyen pontok kerüljenek még 

tovább bele. A fegyelmi vizsgálóbizottság ezt a szerződést elfogadta és kérem a Képviselő-testületet, 

hogy hagyják jóvá ezt a szerződést. 
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Lőrincz László alpolgármester (képviselő) visszaérkezik. 

 

Andrejka Zombor: Szilágyi képviselő úr említette, hogy a fegyelmi eljárás elindult. Ha jól értem ezt a 

jelenlegi napirendi pontot, akkor szakértői szerződés fegyelmi eljáráshoz. Akkor gyakorlatilag az 

ügyvéddel a szerződés megvan és folyik az eljárás. Én úgy értelmeztem még egy előző testületi ülésnél, 

hogy ezt a 3 milliós keretet a testület megszavazta. Tulajdonképpen, ha belefér a 3 millióba, akkor, ha 

az ügyvéddel a szerződés már meg lett kötve és kiegészítő szerződésre van szükség, akkor nem teljesen 

értem erre mi szükség van. Szilágyi képviselő úr azt is mondta, hogy a szerződések átvizsgálása is része 

ennek az eljárásnak. Én nem tudom, hogy jogi értelemben egy fegyelmi eljárás nem úgy kell, hogy 

kinézzen – formai, tartalmi elvárásai vannak egy ilyen fegyelmi eljárásnak. Nem úgy van, hogy 

konkrétan meg kell nevezni, mint ahogy elvileg meg is lett nevezve, hogy például milyen szerződések 

lesznek átvizsgálva? Általában erre az időszakra október közepe óta a mai napig, vagy csak a 

veszélyhelyzet alatti szerződéseket, csak hogy megértsem, hogy ez a fegyelmi eljárás pontosan mire 

irányul és az ügyvédet ki választotta ki? 3 ügyvédi iroda lett megkeresve. Miért pont egy győri ügyvéd 

lett kiválasztva, milyen alapon? 

 

Fülöp Zoltán: Egy rövid információt hadd tegyek az első kérdésre. A hivatali kollégák azt kérték, hogy 

kerüljön testület elé a szerződés megerősítése. Azt gondolom, ha a hivatali kollégák ezt mondják, akkor 

ott sok mozgásterünk nincsen abban, hogy ezt így kell csinálni. Úgyhogy ennek ennyi az oka. Egyéb 

kérdésekben pedig azt gondolom, hogy a fegyelmi eljárás folyamatáról menet közben sok felvilágosítást 

adni nem lehet. A fegyelmi eljárást már magát megtárgyaltuk. Itt a szerződéskötés a kérdés.  

 

Vajda Viktória: Csak hogy jól értem az idővonalat. Július 17-én lett meghozva a döntés, hogy fegyelmi 

eljárás indul. Ez azonnal hatályba is lépett. Azóta eltelt a mai napig 15 nap és ezalatt gondolom valami 

történt. Lassan kifutunk az időből. Bocsánat, most már a 20. napnál járunk. Ebben a szerződésben az 

van, hogy augusztus 10-ig kell, megkössék. Ha augusztus 10-én megkötik, akkor után már csak 5 napja 

marad annak a szegény ügyvédi irodának arra, hogy kivizsgálja a fegyelmi eljárás ügyében a 

dokumentumokat. Az lenne a kérdésem, hogy miért nem történt meg ez eddig és mit fog 5 nap alatt az 

ügyvédi iroda felderíteni, ha ott állt még maradék 15 nap rendelkezésére, igaz, hogy azalatt nem volt a 

polgármester felfüggesztve, de hogy lesz mégis, hogy a maradék 10 napban? 

 

Szilágyi László: Nagyon egyszerű kérdést teszek fel, melyik nyomozati anyagnál szokták vállalni azt, 

hogy a nyomozási folyamatban lévő ügyről bármilyen tájékoztatást adnak? Melletted ott ül egyébként a 

másik fegyelmi bizottsági tag, aki szintén megfelelő tájékoztatást megkapta.  

 

Vajda Viktória: Az a kérdés, hogy szerződés nélkül, hogy csinált bármit, vagy ha lesz szerződése, hogy 

fog 5 nap alatt csinálni bármit? 

 

Szilágyi László: Nem tudom, hogy csinált-e bármit. Csinált bármit? 

 

Vajda Viktória: Jó, akkor 5 nap alatt, hogy fog bármit csinálni? 

 

Szilágyi László: 5 napja van arra, ha ez ma elfogadásra kerül, akkor 10-éig – és ez egy kis ferdítés volt 

– 10-éig kell szakértői véleményt egyébként benyújtania.  

 

Vajda Viktória: Akkor pláne, de mi az alapja? 

 

Fülöp Zoltán: Tisztázzunk valamit. Van egy fegyelmi bizottság, a fegyelmi bizottság végzi a dolgát, a 

fegyelmi bizottság felelőssége, hogy mit és hogyan végez. A fegyelmi vizsgálatba sem képviselőnek, 

sem testületnek, sem senkinek beavatkozási lehetősége nincs. Ha a fegyelmi bizottság rosszul végzi a 

dolgát, akkor nem fog tudni érdemi jelentést tenni és ugye megállapítani a konzekvenciát, ha a fegyelmi 

bizottság így meg tudta csinálni a dolgát, akkor megcsinálta a dolgát, az gondolom, hogy folyamatban 

lévő eljárásba nem jó beavatkozni. 
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Szilágyi László: Nekem aljegyzőhöz lenne egy kérdésem. Aljegyző úr szerint, ha egy személy 

felfüggesztésre kerül és ez hatályba lép, akkor az adott személy a Polgármesteri Hivatalba beléphet-e?  

 

Bekiabáló: Minden állampolgár beléphet, legfőképp a gödi.  

 

dr. Nagy Atilla: Ügyfélfogadási időben szabadon belép, illetve, ha behívják a meghallgatásra a fegyelmi 

eljárás során.  

 

Szilágyi László: Következő fegyelmi bizottsági ülésen tárgyalni fogjuk, ugyanis az adott személy hétfői 

napon nem lakossági ügy, nem saját ügyében járt el, hanem Polgármesteri Hivatalban megjelent 

egyébként és miközben én dolgoztam lehet, hogy például… 

 

dr. Nagy Atilla: Ügyfélfogadás nem annyira merev nálunk. Meghívják, vagy ügyintéző fogadja, tehát 

nem kitiltva van a polgármester úr. Nem is kvázi polgármesteri tevékenységet sem érintett.  

 

Fülöp Zoltán: Kifejezetten a tárgyhoz van hozzászólás? 

 

Hlavács Judit: Nagyon örülök, hogy alpolgármester úr imént azt mondta ennek a szerződésnek a 

kapcsán, ha a hivatali kollégák valamire azt mondják, hogy annak úgy kell lennie, akkor annak úgy kell 

lennie. Nagyon remélem, hogy ezentúl, ha a testület ülésen a jegyző úr vagy aljegyző úr valamire azt 

mondja, hogy nem jogszerű, akkor ezentúl a Képviselő-testület megpróbálja figyelembe venni.  

 

Andrejka Zombor: Most akkor teljesen nem értem. Folyamatban lévő ügyről beszélünk, miközben a 

szakértői szerződés a fegyelmi eljáráshoz megkörtéséről akarunk most döntést hozni. Eddig akkor a 

fegyelmi eljárás szakértő nélkül zajlódott? Akkor a fennmaradó néhány nap a 2,5 milliós kerettel az már 

a szakértőnek a díjazása lesz erre az időre? Így kell majd értelmezni. 

 

Lenkei György: Következőt szeretném leszögezni. Van egy fegyelmi eljárás, ami egy szigorúan zárt 

rendszer. Elvileg, gyakorlatilag csak a 3 tag vehet részt rajta és természetesen a jegyzőkönyvvezető. 

Ehhez képest most nyílt ülésen tárgyalunk olyan dolgokat, ami zárt rendszernek a részletkérdése. 

Független attól, hogy ez egy folyamat, tehát ez esetben nem is beszélhetünk róla, hanem a fegyelmi 

bizottság a munkája végén lezárja és akkor egy zárt ülésen ismerteti a részleteket. De nem arról van szó, 

hogy most menet közben nyílt ülésen vitatjuk meg a részleteket.   

 

Hives Gábor: Ügyrendi javaslatom, hogy elmúlt fél 10 és van még 25 napirendi pontunk, szavazzunk. 

 

A Képviselő-testület 9 „igen” 1 „tartózkodik” szavazati arány mellett szavazásra bocsátja a kérdést.  

 

A Képviselő-testület 7 „igen”; 2 „nem” és 1 „tartózkodik” szavazati arány mellett az alábbi határozatot 

hozta: 

 

230/2020. (VIII. 5.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a szakértői szerződést, a mellékelt szerződést jóváhagyja és utasítja a polgármesteri jogköröket 

gyakorló alpolgármestert a szerződés aláírására. 

 

Forrás: Dologi kiadások 

Felelős: alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 230/2020. (VIII. 5.) Ök. határozathoz:  
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M E G B Í Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S  

 

amely létrejött egyrészről Göd Város Önkormányzat (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81., adószám: 

15731106-2-13, képviselő neve, beosztása: Balogh Csaba polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: 

Megbízó),  

másrészről Dr. Lakos Júlia Ügyvédi Iroda (székhely: 9022 Győr, Dunakapu tér 5 I/1., KASZ: 

36064338, adószáma: 19234436-2-08, bankszámlaszáma: Oberbank AG 18400010-10000504-

11138606, képviseli: Dr. Lakos Júlia irodavezető ügyvéd), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 

mint szerződő felek (a továbbiakban: Szerződő Felek vagy Felek) között, alulírott helyen és időben az 

alábbi feltételek szerint: 

 

I. A megbízás tárgya 

 

1. Megbízó a jelen megbízási szerződéssel megbízza Megbízottat, hogy a 2020. július 17. napján 

Balogh Csaba gödi polgármester ellen elrendelt fegyelmi eljárásban a Fegyelmi Vizsgálóbizottság 

munkájában jogi szakértőként közreműködjön, és a fegyelmi vizsgálóbizottság elnökének 2020. 

augusztus 10 napján 22:00 óráig e-mailben megküldve, teljeskörű, írásbeli jogi szakvéleményt adjon a 

fegyelmi eljárás alapjaként megjelölt kötelességszegő magatartások vonatkozásában. 

2. A jogi szakvélemény terjedjen ki a Balogh Csaba polgármester által saját hatáskörben, 2019. 

október 14. és 2020. június 31. között, bruttó 500.000. Ft, azaz Ötszázezer forint összeget meghaladó 

értékben kötött valamennyi szerződés átvizsgálására, különös tekintettel a veszélyhelyzet (2020. 03. 11.- 

2020. 06. 20.) alatt megkötött szerződésekre, valamint az összes tanácsadói szerződésre, értékhatártól 

függetlenül. 

3. Megbízott folyamatos e-mail és telefonos elérhetőséget biztosít a Megbízó részére, illetve 

szükség esetén személyes konzultációra jelenik meg a Megbízó székhelyén. Jelen szerződés operatív 

teljesítése során Megbízott a Megbízó részéről a Fegyelmi Vizsgálóbizottság elnökével és tagjaival 

egyeztet. 

4. Megbízott jelen szerződés aláírásával a jelen szerződés I/1. pontjában írt jogi tanácsadásra, 

írásbeli, jogi szakvélemény elkészítésére vonatkozó megbízást elvállalja. 

 

II. A megbízás teljesítése 

 

1. Megbízott a megbízásnak, szakértőtől elvárható, magas színvonalon, célszerűen, kellő 

gondossággal, a jogszabályok kötelező rendelkezéseinek betartásával, Megbízó érdekeire figyelemmel 

köteles eleget tenni. 

2. Megbízott nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés szerinti feladat elvégzéséhez kapcsolódóan 

függetlenségét vagy tárgyilagosságát befolyásoló körülményről nincs tudomása. Vállalja továbbá, hogy 

ha ilyen körülmény a teljesítés során felmerül, azt a Megbízó előtt haladéktalanul feltárja, és a Megbízó 

döntésétől teszi függővé további közreműködését, illetve az érdekkonfliktust feloldja. 

3. Megbízott vállalja, hogy a Megbízóra vonatkozó minden - a megbízotti munka során 

tudomására jutott – információt szigorú titoktartással kezel a Megbízó elvárásainak megfelelően, és 

megakadályozza, hogy ilyen információk a Megbízó engedélye nélkül illetéktelen harmadik fél 

tudomására jussanak.  

 

III. Díjazás 

 

1. Megbízott az I. pont szerinti feladat ellátásáért 2.000.000.- Ft +Áfa, azaz Kettőmillió forint + 

Áfa, mindösszesen bruttó 2.540.000.- Ft, azaz Kettőmillió-ötszáznegyvenezer forint megbízási díjra 

jogosult. A megbízási díj számla ellenében utólag, a jelen szerződés fejrészében megjelölt bankszámlára 

történő banki átutalással, 15 napos fizetési határidővel esedékes. 
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2. A számla kiállítására a feladat megbízott általi teljesítését követően kerülhet sor. A teljesítés a 

teljeskörű jogi szakvélemény elkészítésével és annak 2020. augusztus 10. napján 22:00 óráig történő 

átadásával történik meg. 

3. A megbízási díj a megbízás ellátásával összefüggésben felmerülő költségeket (telefon, 

levelezés, személyes megjelenés útiköltsége) tartalmazza. 

4. Késedelmes fizetés esetén Megbízó köteles a Ptk. gazdálkodó szervezetek közötti szerződésből 

eredő fizetési késedelemre irányadó rendelkezései szerinti késedelmi kamat megfizetésére. 

5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megbízott a kártérítési felelősségét – abban a körben, 

amelyben a felelősség korlátozását vagy kizárását a Ptk. rendelkezései nem zárják ki – korlátozza oly 

módon, hogy a kártérítési felelősség összegszerűen nem haladhatja meg a Megbízottnak kifizetett 

megbízási díj 50 %-át. 

 

IV. Kapcsolattartás 

 

1. Kapcsolattartó jogosult személy neve, elérhetősége: 

Megbízó részéről: 

név:   Szilágyi László 

postacím:  2131 Göd, Pesti út 81 

mobiltelefon:  +36 20 225 7955 

e-mail cím:   szilagyilaszlo@god.hu 

telefax:    

Megbízott részéről: 

név:   Dr. Lakos Júlia 

postacím:  9022 Győr, Dunakapu tér 5. I/1. 

mobiltelefon:  +36 70 4511307 

e-mail cím:   lakosjdr@t-online.hu, lakosjdr@gmail.com 

Szerződő Felek vállalják, hogy az előzőekben írt kapcsolattartók személyében vagy adataiban 

bekövetkezett változásokról egymást haladéktalanul, írásban értesítik. 

 

V. A megbízási szerződés módosítása 

 

1. Szerződő Felek a jelen megbízási szerződést kölcsönös egyetértés esetén bármikor 

módosíthatják. A szerződésmódosítás kizárólag írásbeli formában érvényes. 

 

VI. Záró rendelkezések 

 

1. Szerződő Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen megbízási szerződés megkötéséhez szükséges 

képviseleti jogosultsággal rendelkeznek. 

2. A jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 

rendelkezései az irányadók. Felek – esetleges- jogvitájuk esetén annak békés rendezésére törekszenek. 

 

Jelen megbízási szerződést a Szerződő Felek elolvasás, közös és azonos értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

 

G ö d, 2020. ……………….  

 

 

 

Balogh Csaba 

Megbízó 

Dr. Lakos Júlia Ügyvédi Iroda 

Megbízott 

 

mailto:lakosjdr@t-online.hu
mailto:lakosjdr@gmail.com
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8) Javaslat Göd város Önkormányzat tulajdonában lévő Göd, Pesti út 81. sz. alatti ingatlan (Gödi 

Polgármesteri Hivatal) erősáramú elektromos felülvizsgálati munkáinak elvégzésére vonatkozó 

Vállalkozási szerződés jóváhagyására 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Ujlaki Anikó: Szintén bruttó 200.000 forint feletti kötelezettség vállalásról kell dönteni a Képviselő-

testületnek. Szintén a dologi előirányzatban található keretből szeretnénk bruttó 1.238.250 Forintot 

átvezetni. A nyertes ajánlattevő a Két Mentor Kft. A vonatkozó vállalkozási szerződést kérem hagyják 

jóvá és hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására. 

Hozzászólás nem érkezik 

 

A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

231/2020. (VIII. 5.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a Göd Város Önkormányzata tulajdonában lévő Göd, Pesti út 81. (Gödi 

Polgármesteri Hivatal) erősáramú elektromos felülvizsgálati munkáinak elvégzésére vonatkozó 

Vállalkozási szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Forrás: A munka fedezetét bruttó 1.238.250 Ft-ot Göd Város Önkormányzata 2020. évi 

költségvetésének Dologi előirányzatából biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

9) Javaslat „Földgázbeszerzési tanácsadás megrendelése Göd Város Önkormányzata részére” 

tárgyú megbízási szerződés jóváhagyására 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Ujlaki Anikó: Bruttó 200.000 Ft feletti kötelezettségvállalás szintén dologi keretből. 

Földgázbeszerzéshez közbeszerzési eljárás szükséges földgázbeszerzési tanácsadás megrendelésére 

vonatkozik. Ebben az eljárásban a beszerzés becsült értéke nettó 500.000 Forint. Azóta már hiánypótlást 

küldtünk ki az ajánlattevőknek, a döntést hamarosan meghozza a bíráló bizottság. A szerződéskötéshez 

a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges és a polgármestert hatalmazzák fel a szerződés aláírásra.  

 

Hozzászólás nem érkezik 

 

A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

232/2020. (VIII. 5.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a „Földgázbeszerzési tanácsadás megrendelése Göd Város Önkormányzata 

részére” tárgyú megbízási szerződés-tervezetet jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a 

szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevővel. 

 

Forrás: A beszerzés fedezetét maximum nettó 500.000.- HUF +Áfa összeget Göd Város 

Önkormányzata 2020. évi költségvetésének Dologi előirányzatából biztosítja. 
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Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

10) Javaslat a „Göd 048/6 hrsz.-ú északi bekötőút építése” tárgyában, a Penta Általános Építőipari 

Kft.-vel 2019. október 08-án kötött kivitelezési szerződés módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Ujlaki Anikó: A Képviselő-testület 162/2020. (VI. 30.) Kt. határozatával döntött a Pest Megye 

Önkormányzatával kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról. Felhatalmazta a polgármestert a 

szerződés aláírására. A támogatási szerződés 2020. július 14-én teljeskörűan aláírásra került. A 

kivitelezési szerződésmódosításnak az indoka több helyen átvezetésre kell kerüljön Göd Város 

Önkormányzata, mint aki a helyet biztosítja helyett már a Pest Megyei Önkormányzat, illetve a 048/6 

hrsz alatti ingatlan új helyrajzi száma a telekalakítási eljárás során 048/10 hrsz.-ra változott és a 

Képviselő-testülettől kérjük, hogy a 2019. október 8-án kötött kivitelezési szerződés 2. számú 

módosítását ilyen tartalommal hagyja jóvá és hatalmazza fel a polgármestert a szerződésmódosítás 

aláírására.  

 

Hlavács Judit: Ez az útépítés a gödiek érdekét részben szolgálja részben nem. Nyilván azoknak a 

bócsaiaknak, akiknek az építkezési forgalom a Mayerffy utcán vagy a Balassi utcákon most teljesen 

szabályellenesen átvágtatnak teherautók, nekik jó lesz, egyébként sokkal nagyobb részén mennek 

Gödön keresztül a Samsungos autók. Ez vitatható persze, hogy Göd érdekét szolgálja vagy sem, de azt 

gondolom, hogy mindenképp bizonyítéka ez az ügy annak, hogy Göd Város Önkormányzata, illetve 

személyesen Balogh Csaba nem ellensége a Samsungnak és nem ellensége a kormánynak és nem 

ellensége a Pest Megyei Önkormányzatnak. Ez az egész ügy arról szól, hogy megkötöttük a 

megállapodást Pest Megye Önkormányzatával. Ellentétben azzal, amivel Szijártó, Tuzson úr a Fidesz 

országosan, helyben, illetve a Göd Fejlődésért frakció tagjai úgyszintén vádolták a polgármestert, hogy 

annak köszönhetjük a terület-elcsatolást és az adómegvonást, mert nem vagyunk elég 

kompromisszumkészek, ékes bizonyítéka ez az ügy, hogy ez nem igaz. Azt hiszem ezt meg fogom 

szavazni azért, mert arról is van szó, hogy az előző önkormányzat által kötött szerződéseket igenis 

ugyanúgy betartjuk, mert ez így helyes. Csak arra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, amikor 

állandóan az az érv, hogy most azt szenvedjük, hogy Balogh Csaba mennyire kompromisszum képtelen, 

akkor gondoljon erre az útépítés ügyre, amit a veszélyhelyzet alatt menedzselt le. Amihez nem 

emlékszem, hogy rajtam kívül bármelyik képviselő társam javaslatokat tett volna, hogy mivel 

szolgálhatná jobban Göd érdekét, de én megtettem és a hivatal, jegyző úr, aljegyző úr és polgármester 

úr befogadta a javaslataimat és jogi formába öntötte. Mindenki, aki azzal vádolja Balogh Csabát, hogy 

ő tehet arról, hogy itt mi történt Göddel az gondolkozzon el ezen az ügyön és utána vizsgáljuk meg az 

álláspontját.  

 

Ujlaki Anikó: Azt elfelejtettem mondani és fontos az ügy szempontjából, hogy polgármester úr kérte, 

hogy vizsgáljuk meg közbeszerzési és jogi szempontból, hogy a 2019. október 8-án kötött kivitelezési 

szerződésből az Önkormányzat kiléphet-e. Egyértelmű válasz az volt, mind közbeszerzési, mind jogi 

szempontból, hogy nem tudunk kilépni a szerződésből. Ha kilépünk, akkor az rendkívül hátrányos lenne 

az Önkormányzat számára.  

 

Andrejka Zombor: Kilépni nem tudunk belőle, de ha az előirányzat keretet túllépné a kivitelezés során 

a munka, akkor sem léphetünk ki belőle?  

 

Ujlaki Anikó: Pest Megye Önkormányzata átvállalta a megállapodásban az önerőt. 

 

Fülöp Zoltán: Erről szól a megállapodás. 

 

Andrejka Zombor: Akkor annyiban szeretnék reagálni még, hogy kismértékben egyetértek Hlavács 

képviselő asszonnyal. Ezt a döntést lehet nemcsak gesztusként értékelni, hanem amikor épeszű 

kompromisszumokat kell kötni, akkor szerintem egyértelműen látszik majd a szavazásnak a végén, hogy 
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a gödi testület ténylegesen tud kompromisszumot kötni és olyan döntéseket hozni, amiből kiderül az, 

hogy nem hogy alapvető kerekkötői vagyunk, és csak dafke ellenzői vagyunk mindennek, ami a 

Samsunggal kapcsolatos, hanem épp ahogy eddig is volt és a Hlavács képviselő asszony is rámutatott, 

hogy a polgármester úr ahogy ezt levezényelte ezt a dolgot és végülis a veszélyhelyzet alatt eddig a 

stádiumig eljuttatta, azt bizonyítja, hogy nálunk van az igazság és revidiálni lehet a kormány számára  

azt a döntést, amit büntetésül hozott a Göd lakossága és város ellen.  

 

A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

233/2020. (VIII. 5.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a „Göd 048/6 hrsz.-ú északi bekötőút építése” tárgyban, a Penta Általános 

Építőipari Kft.-vel 2019. október 08-án kötött kivitelezési szerződés 2. sz. módosítását, a határozat 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a 

szerződésmódosítás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 233/2020. (VIII. 5.) Ök. határozathoz: 
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11) Városi utcák, utak építéséhez, felújításához tervezési standardok kidolgozása 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

 

Fülöp Zoltán: Az előterjesztés oka a sok vitát kiváltó és erős indulatokat keltő Berzsenyi utcás pályázat. 

Időközben több idő volt, alaposabb tájékozódást sikerült végezni A Berzsenyi utca tervezése igen 

furcsára sikerült. Éppen az előző határozati pontban megszavazott nehézgépek számára létesítendő új út 

az lényegesen olcsóbb volt fajlagosan, mint az egysávos mellékutca, a Berzsenyi utca felújítása. Itt 

valami nagyon félrement. A későbbi viták elkerülése érdekében javaslatot tettem, hogy a beruházási 

osztály dolgozzon ki egységes tervezési standardokat, ami egységes tervezési standardokból semmit 

nem fogunk érteni belőle, nem is dolgunk, éppen ezért kifejezetten kérem, hogy a tervezési szempontok 

közérthető módon kerüljenek leírásra, valamint készüljön mintaszámítás tervezési sík standardnak 

megfelelő 100 méter útszakasz elkészítésére, hogy könnyen és egyszerűen egyrészt előre fel tudjunk 

készülni, hogy egy-egy utcának a felújítása vagy aszfaltozása, megépítése várhatóan mennyibe fog 

kerülni, ne utólag derüljön ki. Mivel, ha egy-egy adott helyen vita van arra, hogy mennyi is az annyi, 

akkor egy műszaki szakember az egységes tervezési standardokhoz könnyedén hozzá tudja mérni, hogy 

megfelelően történt-e a tervezés és viszonylag elég jó előzetes viszonyszámot kapunk arra, hogy mi az 

elfogadható ár egy-egy útszakaszra. Ez lényegesen felgyorsíthatjuk a tervezési folyamatokat. Ezért 

kérem a testületet, hogy támogassa az indítványt.  

 

Hlavács Judit: Először is azt szeretném mondani, hogy a javaslatot támogatom. Azt gondolom, hogy 

nagyon előremutató dolog, hogy legyen egy ilyen az önkormányzatnak. Szeretnék egy egyszerű 

szöveggondozási módosító javaslatot tenni, elsősorban a határozati javaslatban. Ott van egy „módosítja 

szó”, ami miatt nincs semmi értelme.  

 

Fülöp Zoltán: Befogadom a javaslatot, kérem a „módosítja” szót törölni. 

 

Hlavács Judit: A végén lesz egy tartalmi módosításom is, de előtte el szeretném mondani még, hogy 

míg maga az előterjesztő támogatandó, az egész indoklása az azt gondolom, hogy minimum 

csúsztatásokkal teli. A Berzsenyi utcával kapcsolatosan a hibás az a tervező. Az a tervező, aki két éve 

tervezett, nem túlálmodta a dolgokat, hanem nem létező tételeket tett bele a költségvetés összesítőjébe. 

Ezt a hivatal dolgozóinak kellett volna észrevenni, nem most, hanem két évvel ezelőtt, amikor kifizették 

és betették a fiókba ezt a tervet. Illetve lehet, hogy most sem vették volna észre, de nem volt olyan 

kolléga, aki tudott volna foglalkozni vele, mert betegállományba került. Nagyon remek dolog Szilágyi 

Lászlótól, hogy észrevette a túlárazást, csak képviselőként az lett volna a dolga, hogy szóljon a 

hivatalnak vagy a polgármesternek, hogy problémát lát. Nem az, hogy felhívja Hlavács Juditot és azt 

mondja neki, hogy amúgy korrupció van, mert túl van árazva. És nevezzük meg férjemet, Elekes Balázst, 

aki önkéntes tanácsadóként dolgozik nekem és a polgármester úrnak és ő megtalálta ezt a 15 millió 

pluszt, amit a tervező egyszerűen lehúzott, mert nem tudott vele mást mit csinálni. Ő dolgozott azok 

helyett, akiknek az a dolga. Azt is szeretném elmondani, hogy ezzel a tervezési standardokkal 

kapcsolatosan kikérte Fülöp úr férjem véleményét, és nagyon nagy örömmel segített. Azt is elmondta 

nekem, amikor ma reggel megkérdeztem erről az ügyről, hogy mit gondol az 1 millió forintos keretről, 

egyrészt valószínű, hogy meg tudná csinálni a hivatalban bármelyek dolgozó, de mivel most táppénzen 

van, lehet, hogy nem tehát indokolt lehet egy külső szakértő megbízása ebben az ügyben. Szerinte a 

feladatot maximum 3 nap alatt meg lehet csinálni. És egy mérnöknappal 100.000 Forinttal számolva az 

300.000 Ft. De tegyük fel, hogy az én férjem zseniális mérnök és ami neki 3 nap, az egy egyszerű 

mérnöknek 5 nap. Kérdezem én Fülöp Zoltán alpolgármester urat, aki az egész előterjesztést azzal 

indokolta, hogy a Berzsenyi utca túl van árazva, miből szűrte le, hogy most 1 milliós keretet kell 

beállítani? 

 

Fülöp Zoltán: Két megjegyzésem van. Egyik az, hogy sajnálatos módon a történet csak egy részét 

hallottuk. A másik az, hogy megpróbáltuk menteni a pályázatot és a kivitelezővel újra terveztetni. Egy 

lehetséges kivitelezővel, egy kivitelezésben gyakorlott kollégával megpróbáltuk átnézetni, hogy mit 

lehetne belőle lehúzni és azt mondta túl van tervezve az út, ez a legnagyobb baj vele. Úgyhogy az 

indítvány ezért készült. Nem simán csak felesleges tételek voltak benne, hanem egész egyszerűen túl 

volt tervezve az út. Ez az indítvány lényege. Ha az az indítvány, hogy az 1 millió Forintos keretet vegyük 
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le 300 ezerre, vagy 500 ezerre felőlem lehet, én igazából azt gondolom, ha a meglévő beszerzési 

szabályunk mellett, ha ezt belső erőforrásból nem tudjuk megoldani, akkor külső erőforrásra ki kell írni 

egy megkeresést. Ha ezt valaki elvállalja, három mérnök a) 75 ezer forintért akkor is kijön 215 ezer 

forint vagy elvállalja négy mérnök akkor 120 ezer forintért és nincs más jelentkező, akkor 480 ezer 

Forintot fog kérni. Fogalmam nincsen, nem tudom. Ha képviselő asszony azt szeretné, hogy vegyük le, 

akkor elfogadom…  

 

Hlavács Judit: 500.000-et.   

 

Fülöp Zoltán: Befogadom 

 

Andrejka Zombor: Kicsit úgy érzem feltaláljuk a kereket. 15 éve nem foglalkozom útépítéssel, előtte 

közműépítéssel és útépítéssel foglalkoztam. Nem tudom azóta, hogy fejlődött a számítástechnika, de 

abban az időben, mikor én ebben benne voltam, akkor léteztek szakmai sztenderdek az utak típusával 

kapcsolatban és léteztek költségvetési programok, ami gyakorlatilag úgy működött, hogy annak a 

műszaki tartalmú úttípusnak, ami szakmai sztenderd, annak megfelelően az anyagárakkal és a 

munkadíjakkal az adott programot fel lehetett tölteni. Nem mérnöki munka, hanem inkább 

technikusinak érzem és erre nyilván rá kell valamennyi időt szánni, hogy az ember beírja ezeket az 

alapszámokat aktualizálva és gyakorlatilag működik a dolog. Tehát nem értem igazából a kérdést meg 

a felvetést. 

 

Fülöp Zoltán: Tekintettel arra, hogy még egy napirendi pontot úgysem fogunk tudni megtárgyalni itt 

most válaszolok. Az előterjesztés elég világosan leírja, hogy milyen terhelési, milyen funkciójú utakra 

kér egy előzetes műszaki standard leírást. Rögzítsük. Ne fordulhasson elő olyan, hogy egy tervező 

autópálya szintű úttervezést végez el nekünk egy mellékutcára. Ennyire egyszerű. Maga a tervezési 

folyamat is egyszerűsödik, mert meg tudjuk mondani, hogy ilyen vagy olyan műszaki standardok 

szerint. Nem gondom, hogy ezen nagyon sokat lehetne rágódni. Ha valaki más ilyen besorolási osztályt 

szeretne, akkor azon nyilván el lehetne gondolkodni. Itt a kérés az, hogy egy standardot dolgozzunk ki, 

ami vissza fog jönni a testület elé. A testület el fogja fogadni, ha a testület ezzel elégedett, akkor ez fogja 

a jövőre remélhetőleg lényegesen jobban beinduló útfelújításokat és útépítéseket megalapozni.   

 

Andrejka Zombor: Ha meg van a koncepció, műszaki tartalom nekünk kell eldönteni, hogy milyen 

műszaki tartalmú teherbírású utakat akarunk. nem értem továbbra sem. ezt a kollégák meg tudják 

csinálni.  

 

A Képviselő-testület 8 „igen” és 2 „tartózkodik” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 

234/2020. (VIII. 5.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

felkéri a Beruházási Osztályt, hogy 2020. szeptember 30-ig dolgozza ki a város útjainak és 

utcáinak új, egységes tervezési standardjairól szóló tervezetet. 

 

A tervezet tartalmazza a következőket: 

• Besorolási osztályok 4 osztályban: 

o városi illetékességű főút 

o gyűjtőút 

o mellékutca 4,5m szélességig 

o mellékutca 6 m szélességig) 

• Az egyes besorolási osztályok tervezési szempontjai, standardjai 

• Mintaszámítás a tervezési standardnak megfelelő, 100 m hosszú útszakasz építésére, 10 db 

gépkocsi beálló csatlakozással. 

 

A feladat kidolgozásához külső szakértő 500.000 Ft erejéig vehető igénybe. 
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Forrás: Önkormányzat Dologi kiadások 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal úgy dönt, hogy az ülés 2020.08.06-án 17:00 órakor 

folytatódik a Polgármesteri Hivatal üléstermében. 

 

A jegyzőkönyv 22:00 órakor lezárva. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Fülöp Zoltán dr. Nagy Atilla 

 alpolgármester aljegyző 

 

 

 


