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Ügyiratszám: 09/138-17/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 13. napján 17:00 órakor 

kezdődő, rendkívüli – nyílt – ülésén a Gödi Városháza (2131 Göd, Pesti út 81.) üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli – nyílt – ülése 

 

Jegyzőkönyvvezető: Ficza Ákosné 

 

Balogh Csaba: Köszöntök mindenkit a június 13-ai rendkívüli ülésen. Élő közvetítés nincs. A legutóbbi 

ülés közel egy hónapja volt. Ünnepeltünk nemzeti ünnepet, megköszöntük a védőnők munkáját Lenkei 

úr társaságában. 2 napirendi pont miatt hívtam össze rendkívüli ülést. A Képviselő-testület 

határozatképes, Hlavács Judit, Szilágyi László, Hives Gábor, Fülöp Zoltán és Lőrincz László képviselők 

előre jelezték távolmaradásukat. Kérem a képviselőket, hogy szavazzunk a napirend elfogadásáról.  

 

A Képviselő-testület 7 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pontok tárgyalását:  

 

Napirendi pontok: 

 

1) Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetének módosító 

indítványai 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

2) A nem kötelezően ellátandó hulladékbegyűjtési feladatokkal kapcsolatos szerződések 

jóváhagyása  

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetének módosító 

indítványai 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A költségvetés nincs elfogadva. Minden költségvetéssel járó döntéshez minősített 

többségre van szükség. A költségvetés módosítási javaslataira ez nem igaz, de a szavazás eredménye 

meghatározó. Tehát, Fülöp Zoltán és Lőrincz László módosító javaslatait jegyző úrral bedolgoztuk, 

kiegészítettük az átláthatóság kedvéért. Az előterjesztésben lévő módosító javaslatok elfogadása arról 

szól, hogy lássuk, érdemes e kidolgozni a Hivatalnak. Amíg nincs elfogadott költségvetés, addig nem 

kapunk folyósításokat, mindinkább büntetéséket kell fizetnünk. Amennyiben a Kormányhivatal 

elfogadja a költségvetési rendeletet, a Képviselő-testület nem módosíthat rajta. Elveszítjük azt a 

rugalmassági lehetőséget, amire szüksége van egy Önkormányzatnak. 

 

Markó József: A folyamat logikájával nem értek egyet. Ezekben a kérdésekben polgármester úr 8 

emberével együtt kellene elérnie a 7 szavazatot. Fülöp úr javaslatát elolvastam, nem értek vele egyet, 

de nem tudom vele megbeszélni, mert nincs itt. Technikailag nem jó megoldás. Egy kialakult álláspontot 

kell feltenni szavazásra, amivel valószínűleg, nem mindenki lesz megelégedve. 

 

Balogh Csaba: Én szavazásra bocsájtanám a válogatott, letisztázott javaslatokat.  
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Markó József: Minden módosító javaslatról véleményt kéne kérnie. Fülöp úr javasolt egy 10 millió 

forintos keretet a Gödi Körképre, Lőrincz úr 15 millió forintot javasolt, a polgármester úr csak annyit 

írt, hogy Gödi Körkép. A konkrét dolgokat lehet megszavazni.  

 

Balogh Csaba: Azt írtam, hogy Fülöp Zoltán javaslatát befogadom 10 millió forinttal. 

 

Markó József: Lőrincz úr esetében azt írta polgármester úr, hogy több szempontból sértik a jogszabályt. 

Kicsit el van nagyolva Lőrincz úr javaslata, aki nincs itt, hogy megvédje az álláspontját. Fülöp úr 

módosító javaslataival lényegi változás nem történik. Múltkori javaslatom volt, hogy az egyszeri 1 

millió forintos szerződéskötések száma korlátozottak legyenek. Ez vonatkozik Fülöp úr javaslatára is, 

aki végül 15 millió forintos szakértői keretet kér a Bizottsága számára. 

 

Balogh Csaba: Köszönöm szépen.  

 

Markó József: Hadd fejezzem be a mondatot. Ezek szerint ez nem lényeges…, köszönöm szépen.  

 

Markó József képviselő kikapcsolta jelenlétét a Mikrovoks szavazórendszerből. 

 

Balogh Csaba: Markó úr, nem szeretne inkább visszajelentkezni? A következő napirendi pontban való 

döntés fontos lenne.  

 

Markó József: Sajnálom.  

 

Balogh Csaba: Markó úr, átgondolta ezt? Ha kivonul, akkor elmondom a lakosságnak, hogy ön miatt 

nem tudjuk megszavazni a hulladék elszállítását. 

 

Markó József: Én is mindent elmondok a lakosságnak, ha nincs fél perce, hogy meghallgasson. 

 

Balogh Csaba: Van időm, csak Pintér úr is jelezte hozzászólási szándékát. Megállapítom, hogy 

határozatképtelenek vagyunk. 

 

Markó József képviselő távozott az ülésteremből.  

 

Balogh Csaba polgármester megköszönte a részvételt, és a Képviselő-testület kialakult 

határozatképtelenségére tekintettel, az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 Balogh Csaba Tóth János 

 polgármester jegyző 


