
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. január 27-i ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a testület rendkívüli ülése 
 
 
 
Dr. Bognár László előre jelezte távolmaradását, Kovacsik Tamás nincs jelen. 
 
 
Sándor István köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést 
megnyitja. Elmondja, hogy egyetlen napirendi pont megtárgyalására hívta össze a testületet, 
melyet a KOB javasolt. Ismerteti a tervezett napirendi pontot. Tájékoztatja a képviselőket 
arról, hogy az ülés előtt még két melléklet került kiosztásra, mely a napirendhez kapcsolódik.  
 
A testület 15 igen, 1 nem szavazattal a meghívóban szereplő alábbi napirendi pontot fogadja 
el: 
 
Gödi Körképpel kapcsolatos feladatok ellátása 
Előterjesztő: Sándor István 
 
 
Kovacsik Tamás megérkezik. 
 
 
Sándor István ismerteti a képviselőkkel az ülés levezetésének menetét. Először a KOB elnöke, 
ez után a Főszerkesztő Asszony, majd az Alpolgármester kap szót. Ezt követően a képviselők 
a hozzászólás szabályai szerint kapnak szót. Felhívja a figyelmet arra, hogy egy körön belül 
nincs visszatérés, mindenki csak egyszer kap szót. Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a 3 
tárgyalási kör után le fogja zárni a vitát, és el fogja kezdeni a szavazást. Ezt követően átadja a 
szót a KOB elnökének. 
 
Pongó István elmondja, hogy a KOB is tárgyalta a napirendet. A bizottság több szinten és 
kimerítően foglalkozott a kérdéssel. Arról van szó, hogy a főszerkesztő a lap minőségéért, a 
lap érdekeiért pedig a kiadó felel. A lap előállításáért az önkormányzat kb. fél millió forintot 
fizet havonta. Ez az összeg jogalapot termet arra, hogy az önkormányzat követelményeket 
támasszon a főszerkesztővel szemben: - a lapot XXI. századnak megfelelően kell előállítani, 
azoknak az érdekeknek kell érvényesülni, melyet a testület képvisel. Nem csak egy lapszám 
előállításakor felmerült problémáról van most szó, hanem egy folyamatról. Különböző 
vélemények hangzottak el a bizottsági ülésen, ezekben közös volt, hogy lehetne jobb 
minőségű a lap, ennyi pénzért több munkát várnak. Kifogásolták az országgyűlési képviselő 
cikkét, mely tartalmát tekintve nem újévi köszöntő, hanem valami más mégis az első oldalon 
jelentették meg ott, ahol a település vezetői a lakosságot kívánták köszönteni. Fontosabb lett 
volna a település vezetőivel közölt cikk az első oldalon, hiszen ez érinti jobban a lakosságot 
és ezzel valószínű, hogy nem bántották volna meg vele az országgyűlési képviselőt. A 
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probléma véleménye szerint az, hogy nem igazán Göd egészének szól az újság. Arról lenne 
szó, hogy egy jobb minőségű Gödi lapot kellene előállítani. A bizottság csak annyit javasolt, 
hogy a testület tárgyalja meg a problémát. 
 
Gombos Andrásné véleménye szerint nagy jelentőségű a mai testületi ülés, hiszen a 
demokráciáról szól. Nem került volna sor erre az ülésre akkor, ha a kefelenyomat 
bemutatásakor öncenzúrát gyakorol, és eleget tesz az Alpolgármester kérésének. Ismerteti a 
kefelenyomat bemutatásakor zajlott eseményeket. Elmondja, hogy az Alpolgármester több 
cikk megjelentéséhez nem járult hozzá ezért az újság megjelentését is meg akarta tiltani. 
Akkor Ő kérte, hogy ezt írásba is adja. Ismerteti az Alpolgármester még ezen a napon hozzá 
írt levelét, mely véleménye szerint csak véleményt közöl. Ismerteti a levelet. Az újság ezt 
követően a nyomdába, majd kihordásra került a szerződésnek megfelelően. Ezt követően 
újabb levél érkezett az Alpolgármestertől, melyben a kiállított számlát is visszaküldték, 
hivatkozva a szerződések és a jogszabályi előírások nem teljesítésére. Erre egy válaszlevelet 
küldtek az Alpolgármesternek, melyet a képviselők is megkaptak és melyet ismertet a 
jelenlévőkkel. Véleménye szerint ebből a levélből indult ki a jelenlegi helyzet. Kéri a testület 
döntését.  
 
Pinczehelyi Tamás azt szorgalmazza, hogy a demokrácia érvényre jusson. A rágalmakkal nem 
kíván foglalkozni. Igaz a levél, amit a főszerkesztő ismertetett, de kihagyott belőle részeket, 
mely a számla visszaküldésére vonatkozott. A városi lapnak a városi eseményeket kell 
rangsorolva közölni és nem politikai cikkeket. Szó sincs cenzúráról, amit a főszerkesztő állit. 
Ismerteti a sajtótörvény idevonatkozó részét. Véleménye szerint ez alapján joga van 
ellenőrizni a lapot. Nem szerepelt a lapban, hogy a vállalkozók 2 millió Ft-tal járultak hozzá a 
karácsonyi ünnepségekhez. Nem szerepel az újságban a tüdőszűrés új helyszíne. Nem 
szerepel továbbá a testvérvárosi kapcsolatok híre sem, csak igen kis formában. Ezek lettek 
volna az állítólagos semmitmondó hírek. A bizottsági ülésen is elmondta, hogy nem szerepelt 
a kifogásolt cikkek között Bódi Zita cikke. A KOB elnöke már elmondta az elvárható újság 
minőségét. Nem kívánnak politikai újságot támogatni, hanem közéleti, városi újságot. Ez a 
városi igény is. Amikor ezt szóvá tette azt megbízott jogkörénél fogva tette. Arról van szó, 
hogy amennyiben nem teljesítik a szerződést, akkor fel lehet mondani a szerződést.  
 
Bódiné Rábai Zita megköszöni a szót. Jelzi, hogy két témáról van szó. Az egyik kérdés a 
Körkép helyzete, a másik a főszerkesztő alkalmassága. Tudomása szerint az önkormányzat 
nem lehet a lap kiadója, és alpolgármester nem lehet a kiadásért felelős személy. Felmerül, 
hogy az alpolgármesternek van-e jogosultsága a cikk megjelenésének megtiltására. Javasolja, 
hogy a két témát válasszák külön.  
 
Kruzslicz István elmondja, hogy korábban leadott egy cikket, ami nem jelent meg mert mint 
mondták túl erős. Véleménye szerint nem a város életével kapcsolatos cikkeket hozza le a z 
újság, hanem minden egyéb hírt.  
 
Sándor István megkérdezi, hogy a főszerkesztő kíván-e zárt ülést. 
 
Gombos Andrásné nem kíván zárt ülést. 
 
Dr. Horváth Viktor szerint a rendkívüli testületi ülés alkalmatlan arra, hogy megtárgyalják a 
média ügyét. Nem engedhetik meg maguknak azt, hogy amennyiben egy cikk nem tetszik egy 
számban, akkor leváltsák a főszerkesztőt. Tudomása szerint most merült fel először kritika a 
főszerkesztővel szemben. Véleménye szerint törvénytelen volt, hogy nem fizették ki a 
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számlát. Amennyiben ez megengedhető, akkor a tv-ben is megtehető. Most tudta csak meg, 
hogy a polgármester törvénytelen módon megállapodást kötött a portugálokkal. 
 
Szegedi Sándor javasolja, hogy a kiadással kapcsolatosan tárgyaljanak. Amikor a 
főszerkesztői pályázatot kiírták akkor egy bizottság állapította meg a sorrendet.  
 
Salamon Tamás kérdése az ÜJKB elnökeként, hogy szigorúan ragaszkodnak az SZMSZ-ben 
leírtakhoz?  
 
Sándor István elmondja, hogy a harmadik kör után zárnak és szavaznak. 
 
Kovacsik Tamás kérdése, hogy egy lapszám után, ami esetleg nem tetszik lehet-e olyat kérni, 
hogy felmondják a szerződést a főszerkesztővel? Véleménye szerint az alpolgármester levele 
már politikai színezetet mutat. Akkor is felmerülne ez a vád, ha a címlapon egy szocialista 
képviselő lett volna? Egy lapszám után kérhető ilyen döntés a testülettől?  
 
Pongó István elmondja, fontos megjegyeznie, hogy a bizottság vezetőjeként a pályázat 
elbírálásakor a 4. helyre rangsorolta Gombos Andrásné pályázatát. Elmondja, hogy a Vízió 
Stúdió nem alkalmazott, hanem vállalkozói szerződése van és nem a munkavállalókra 
vonatkozó felmondási szabályok vonatkoznak rá. Nem egy lapszámról van szó, hanem egy 
folyamatról. Megérett az idő a változásra.  
 
Gombos Andrásné ismerteti érvényes vállalkozói szerződése van, mely tartalmazza a 
feltételeket. A munka elkészült ezért ennek díját ki kellene fizetni, ami még nem történt meg. 
Az alpolgármester állítása szerint javaslatokat tett hírek megjelentetésére. Mióta főszerkesztő, 
azóta kéri az információkat, amiket nem kap meg megfelelően. Amennyiben tud arról, hogy 
mi történik, akkor azt meg is jelentetik. Amennyiben nem tud róla, akkor nem tud hírt adni. A 
testületi anyagot is úgy kapta meg, hogy egyes oldalak hiányoztak. A testületi ülés 
jegyzőkönyvéért többször is be kellett jönni. A felelős kiadónak nem a cikkek átolvasása a 
feladata. Ahhoz van jogköre, hogy az említett határidőre készen van-e a következő szám. Az 
önkormányzatnak van olyan bizottsága, amelyik időnként értékelheti az újságot.  
 
Pinczehelyi Tamás szerint sajátosan értelmezi Gombos Andrásné a sajtószabadságot. Kéri, 
hogy mielőtt számokkal foglalkoznak, legyenek tisztába a pontos adatokkal és 
tájékozódjanak. Egy vállalkozói szerződés be nem tartásáról van szó jelenleg. Nem egyszeri 
megítélésről van szó. Ez a lap nem személyeskedésekre, hanem köztájékoztatásra való. 
Fontos még, hogy nem egy esemény, hanem egy folyamat eredménye az, hogy ez a téma a 
testület elé került. 
 
Sándor István elmondja, hogy tévedés volt a főszerkesztő kinevezése, hiszen sok embert meg 
kellett erről győznie. Véleménye szerint nem sértettek sajtószabadságot, hiszen csak jogos 
elvárásokat támasztottak a főszerkesztővel szemben. Véleménye szerint jelenleg nem tükrözi 
azt a célt az újság, amiért létrehozták. Jelenleg két szerződése van az önkormányzatnak. Az 
egyik a Vízió Stúdióval, ami véleménye szerint nem is létezik. A másik szerződésben 
pontosan le van írva, hogy minden indokolás nélkül fel lehet mondani a szerződést. Azért van 
egy újságíró, hogy összeszedje az információkat és megírja a cikket. Ameddig az újság nem 
lesz megfelelő színvonalú, addig nem fizetnek. Úgy látják, hogy a megválasztás óta nem 
jutott el az újság arra a szintre, hogy továbbiakban is fenntartsák a szerződést. 
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Salamon Tamás szerint a felelős kiadónak nem feladata, hogy végigolvassa a cikkeket. 
Javasolja, hogy állítsanak fel egy szerkesztőbizottságot. Tudomása szerint az önkormányzat 
kisebb összegről hozta a döntést, mint amiről szó van. 
 
Bódiné Rábai Zita többször kérte a Gödi Körkép szerződését, amit nem kaptak meg. 
Véleménye szerint többször is előfordult a cenzúrázás.  
 
Lenkei György ismerteti a főszerkesztő megválasztásának körülményeit. Az eredeti 
szerződésben 390 eFt nettó összegről volt szó. Véleménye szerint a szerződéseket be kell 
tartatni.  
 
Dr. László Domokos, mint újságírót nem minősíti alkalmatlannak, de mint főszerkesztőt igen, 
hiszen nem az önkormányzat elvárásai szerint végezte tevékenységét. Nem egy lapról van 
szó, hanem egy folyamatról. Véleménye szerint a főszerkesztőnek nem szabad kommentárt 
fűznie a cikkekhez. A cikkek időzítésével kapcsolatban többször volt nézeteltérésük.  
 
Markó József legyen meghatározva a szerkesztőbizottság felállítása és annak működése.  
 
Ilyés Gizella kérdése, hogy milyen szempontok alapján kötötték meg a szerződést? Mit 
tartalmaz a szerződés? Ki dönti el, hogy az újság nem felel meg? Amennyiben sorozatban 
voltak problémák, akkor a KOB-nak kellett volna foglalkozni vele. Jónak tartja a 
szerkesztőbizottság létrehozását.  
 
Dr. Horváth Viktor javasolja, hogy kerüljön kifizetésre a januári szám. Kéri, hogy erről 
hozzanak határozatot. Véleménye szerint a vállalkozói szerződést betartották.  
 
Pinczehelyi Tamás fenntartja, hogy a vádaskodásokkal nem kíván foglalkozni. 93-as határozat 
kötelezi az alpolgármestert a Gödi Körképpel történő foglalkozásra. A kifizetésről elmondja, 
hogy több aggály merült fel a számlával kapcsolatban. 
 
Pongó István elmondja, hogy stílusát tekintve látott már jobb újságot. Kéri, hogy figyeljünk 
arra, hogy amennyiben szerkesztőbizottságok hoznak létre, akkor az dönthet.  
 
Szegedi Sándor elmondja, hogy a MUOSZ levele nem említi, hogy a kiadónak nincs joga 
megnézni az újságot. Véleménye szerint a szerkesztőbizottság nem tud megfelelően dolgozni, 
hiszen sokan vannak benne és más a véleményük.  
 
Sándor István elmondja, hogy ennek a tárgyalási körnek a végén szavazni fognak. 
 
Bódiné Rábai Zita javasolja, hogy döntsenek a kiadói jog gyakorlójáról.  
 
Sándor István elmondja, hogy nem az alpolgármester a kiadó, hanem az önkormányzat. Az 
alpolgármester csak képviseli a kiadót.  
 
Bódiné Rábai Zita elmondja, hogy amennyiben az önkormányzat a kiadó, akkor az 
alpolgármester nem lehet a felelős kiadó. 
 
Mudri József kérése, hogy a jogász adjon tájékoztatást a számláról. 
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Dr. Garabon Sándor kérdése, hogy a Vízió Stúdió cég vagy felvett név? A számlában fel kell 
tüntetni a kibocsátót. Elmondja, hogy a számla kibocsátó a fontos, mert ő az adóalany és 
ennek megfelelő számlát kell kibocsátani. 
 
Dr. Horváth Viktor szerint amennyiben az önkormányzat a lap kiadója, akkor fennáll az 
összeférhetetlenség az alpolgármester által betöltött tisztség között.  
 
Kruzslicz István tudomása szerint nincs olyan megbízása, hogy ő tájékoztassa az újságot az 
eseményekről. Véleménye szerint a főszerkesztőnek az a dolga, hogy a testületi ülésen 
jegyzeteljen, és úgy készítse el a cikket.  
 
Lenkei György kéri, hogy a felmerült javaslatokat szavaztassák meg. 
Dr. Horváth Viktor szerint csak akkor lehet felelős kiadó az alpolgármester, ha nem az 
önkormányzat a kiadó. Amennyiben lemond a felelős kiadói tisztségről, akkor a továbbiakban 
már nem véleményezheti az újságot. Kéri, hogy ez ügyben indítsák el az eljárását.  
 
Markó József szerint az eljárást le kell folytatni. Véleménye szerint nem szenvedne csorbát az 
újság, ha más lenne a felelős kiadó.  
 
Salamon Tamás ismerteti a testülethez irt levelét. Véleménye szerint a Gödi Körkép esetében 
cenzúrázott lapról van szó.  
 
Pinczehelyi Tamás kéri, hogy a Gödi Körkép olyan újság legyen, amely a városról és nem a 
politikáról szól. 
 
Sándor István ismerteti a határozati javaslatot, mely kiosztásra került a képviselők részére. 
Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, és úgy gondolja, hogy a felmondást megszavazza az 
igennel szavazzon, aki nem az nemmel. 
 
Név szerinti szavazást a testület 9 igen, 8 nem szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és 
az alábbi határozatot hozza /a név szerinti szavazás íve a jkv. melléklete/ 
 

1/2004. (I. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülte 
 
1./ A Vízió Stúdióval 2003. február 28-án kötött vállalkozói szerződést, valamint Gombos 
Andrásnéval ugyancsak 2003. február 28-án kötött főszerkesztői megbízási szerződést 
felmondja. 
2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Gödi Körkép folyamatos megjelenését az új pályázat 
elbírálásáig is biztosítsa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István polgármester 
 
 
 
Sándor István javasolja, hogy írják ki a pályázatot a főszerkesztői állásra. 
 
Dr. Horváth Viktor ügyrendi hozzászólása szerint a számla kifizetéséről is kell szavazni.  



 6

A testület a számla kifizetését 12 igen, 5 nem szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

2/2004. (I. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Gödi Körkép januári számának előállításáért 
járó díj kifizetéséről, azzal a kikötéssel, hogy a benyújtott számlának meg kell felelnie a 
jogszabályi előírásoknak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István polgármester 
 
 
Bódiné Rábai Zita ügyrendi hozzászólása, hogy meg kell határozni a felelős kiadó személyét 
is. 
 
Sándor István elmondja, hogy a pályázat elbírálásáig ő fog gondoskodni a lap kiadásáról.  
 
Pongó István ügyrendi hozzászólása, hogy az átmeneti időszak minél rövidebb legyen.  
 
Ráksi Katalin szomorú azért, hogy a testület egy 15 éve működő lapot próbál meg szétzúzni. 
A város büszke lehet arra, hogy már ennyi ideje működik ez a lap. A helyi lap főszerkesztője 
egyedül dolgozik. Véleménye szerint a helyi lap feladata, hogy a helyi hírekről tájékoztasson.  
 
Sándor István elmondja, hogy a főszerkesztőtől jogos elvárás, hogy az önkormányzat által 
kifizetett pénzért, az önkormányzat elvárásainak eleget tegyen. Miután több hozzászólás nem 
érkezik, megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Sándor István      Dr. Szinay József 
   Polgármester       jegyző  

 
 

Pinczehelyi Tamás     Jónásné Héder Hedvig 
        Jkv. hitelesítő      jkv. vezető 


