
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. január 12-i ülésén a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a testület rendkívüli ülése 
 
Rábai Zita, Kovacsik Tamás, Mudri József nincs jelen. 
 
 
Sándor István köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet. Javasolja, hogy a 
meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalják meg. 
 
A testület a napirendi pontot 15 igen szavazattal elfogadja. 
 
 
Sándor István elmondja, hogy még egy szavazásra van szükség, hiszen a testület a közbeszerzési 
ügyben elrendelhet zárt ülést.  
 
A zárt ülés elrendelését a testület 7 igen, 7 nem, 1 tartózkodással nem fogadja el. 
 
Dr. Deák Krisztina tájékoztatja a képviselőket, hogy a nyilvános eredményhirdetésig a kiosztott 
anyag bizalmas és titkos és ezért ezen az ülésen csak az ajánlatkérő vehet részt. Ezért javasolja a 
zárt ülés elrendelését. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy milyen eredményhirdetésről van szó, ha a testület még 
nem tárgyalta a témát? 
 
Dr. Deák Krisztina elmondja, az eredményhirdetés időpontját már megadták a pályázat kiírásakor. 
A döntés az eredményhirdetésig nem nyilvános, hanem titkos. Felhívja arra is a figyelmet, hogy 
amennyiben a mostani döntés nyilvánosságra kerül, akkor bármelyik pályázatot benyújtó fél azt 
megtámadhatja, és előfordulhat, hogy a döntőbizottság több milliós bírságot is kiszabhat az 
önkormányzatra. 
 
Dr. Szinay József egyetért az ügyvédnő véleményével. 
 
Lenkei György kérdése, a zárt ülést azért kell elrendelni, mert az eredményhirdetésig titkos a 
döntés? Megoldható, hogy a szavazásig legyen nyilvános az ülés és a szavazás pedig zárt?  
 
Dr. Deák Krisztina szerint nem lehet szétválasztani a két részt.  
 
Sándor István javasolja, hogy az eredményhirdetés után adják csak le a tv felvételt, aki pedig nem 
képviselő, az ne nyilatkozzon a most elhangzottakról sehol.  
 
Dr. Szinay József nem javasolja ezt a megoldást, hanem inkább még egyszer szavazzanak. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy a várható eredményt megtámadhatja aki nem kapott 
kedvező választ akár erre a döntésre és annak körülményeire is hivatkozva? 
 
Dr. Deák Krisztina elmondja, hogy erre lehetőség van. 
 
Sándor István ismerteti a szavazás menetét. 



 
Aki nyilvános ülést akar, az igennel szavaz: 5 igen, 9 nem, 1 tartózkodás 
Aki úgy gondolja, hogy zárt ülés legyen az igennel szavazzon: 9 igen, 5 nem, 1 tartózkodás 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő ügyrendi javaslata, hogy döntsék el ezt a kérdést zárt ülésen. 
 
A testület az ügyrendi javaslatot 12 igen, 3 nem szavazattal elfogadja. 
 
Dr. Szinay József felhívja a figyelmet arra, hogy nem lehet zárt ülésen dönteni a zárt ülés 
elrendeléséről. 
 
Sándor István bejelenti, hogy a testület döntése értelmében zárt ülés megtartására kerül sor. 
Megköszöni a vendégek részvételét és a nyílt ülést bezárja. 
 
A zárt ülést külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
 

K. m. f. 
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