
napirendi pont** 
Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

ELŐLAP

Előterjesztés címe: Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feloszlatására

Az előterjesztés tartalma: Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önfeloszlatás mellett dönt.

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Vajda Viktória képviselő

Az előterjesztést készítette:
Vajda Viktória képviselő

Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022. 07. 08.

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság ISI
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság □
Képviselő-testület El

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: El IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám): 
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: □ IGEN: El
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □.
Pénzügyi osztályvezető ellen jegyzése • •

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: El IGEN: □
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: □ NINCS: El

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: polgármester, jegyző

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:...........................................................................

. Jejayzö
Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: W dz

jyző
* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint 

Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 
2022. július havi rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feloszlatására

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Mi, alulírott képviselők, eskünkhöz és a választóktól kapott felhatalmazásunkhoz híven, Göd városért 
érzett felelősségünk tudatában kezdeményezzük Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
feloszlatását.

Az elmúlt hónapokban végképp bebizonyosodott, hogy a Képviselő-testület diszfunkcionális, sok 
esetben szándékosan veszélyezteti Göd város működését és fejlődését. Egyéni, önös érdekek, kicsinyes 
bosszúhadjáratok akadályozzák a mindennapokat. Mindez, és a Kormány általi megsemmisítő hadjárat, 
ami az önkormányzatok, és kiemelten a mi Önkormányzatunk irányába zajlik, a szakadék felé sodorja 
a várost. A különleges gazdasági övezet létrehozása, és adóinak kezelése kiskorúsítja, vagyis 
megnehezíti a választott testület autonóm működési rendjét.

Egyes képviselők többször utaltak arra, hogy amennyiben a város újra kormánypárti kézben lenne, a 
források újra megérkeznének, ezt a feltételezést nehéz nem zsarolásnak érzékelni.

Ebben a zsákutcában nem szabad tovább mennünk, mert minden nap, minden lépés Gödnek árt, a 
visszafordulás pedig megkérdőjelezhetővé vált.

A képviselő-testület feloszlatásához és az időközi választáshoz kapcsolódó szabályok:

- a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 6. § (1) bekezdése:
„(1) A választást úgy kell kitűzni, hogy a magyarországi szavazás napja a kitűzés napját követő 
hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen. ”

- a Ve. 8. § (1) bekezdés a) pontja:
„(1) Az időközi választást
a) a mandátum megüresedésétől,
számított százhúsz napon belülre kell kitűzni. ”

- a Ve. 303. §-a:
„A képviselő-testület, közgyűlés feloszlásának kimondása vagy feloszlatása miatt tartott időközi 
választás előkészítésének és lebonyolításának költségeit a helyi önkormányzat költségvetéséből kell 
biztosítani. ”

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
55. §(1) bekezdése:
„(1) A képviselő-testület a megbízatásának lejárta előtt név szerinti szavazással, minősített többségű 
döntéssel kimondhatja a feloszlását. ”

- az Mötv. 55. § (3) bekezdése:
„ (3) A képviselő-testület az új képviselő-testület alakuló üléséig, a polgármester az új polgármester 
megválasztásáig ellátja feladatát, gyakorolja hatáskörét. ”

Kérjük a Képviselő-testületet, hogy vitassa meg a napirendet és fogadja el az alábbi határozati javaslatot!
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Határozati javaslat:

.../2022. (...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 55. 
§ (1) bekezdése alapján, a Képviselő-testület megbízatásának lejárta előtt név szerinti szavazással, 
minősített többségű döntéssel feloszlatja önmagát. A polgármester és a Képviselő-testület 
feladataikat a kiírandó időközi választás jogerős eredményének megállapítása napjáig ellátják.

Felkéri a jegyzőt az időközi választás kiírásának előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos 
feladatok elvégzésére.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. 07.07.

Vajda Viktória 
képviselő

Balogh Csaba 
polgármester

Andrejka Zombor 
képviselő

Hlavács Judit 
képviselő
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Kasa Vivien Mónika

Feladó: Lenkei György
Küldve: kedd 2022. július 12 10:24
Címzett: jegyzo@god.hu; Polgármester; Képviselő-testület; dr. Kármán Gábor
Másolatot kap: Lenkei György
Tárgy: Javaslat az önfeloszlatás napi rendi ponthoz
Mellékletek: Önfeloszlatás-Tisztelt Polgármester Úr.docx

Tisztelt Jegyző Úr!
Mellékelem a frakció véleményét, kérem az adott napirendi ponthoz csatolni. 
Köszönettel.
Lenkei György
Frakció vezető
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Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző Úr, Tisztelt Képviselők!

A Fidesz-KDNP frakció véleménye és javaslatai az „önfeloszlatás" tárgyú napirendi ponthoz.

Az előzetes tájékoztatás szerint a 2022. július 14-i rendkívüli ülés napirendi javaslatai 
között ismételten megjelenik a Képviselő-testület önfeloszlatásáról szóló előterjesztés Vajda 
Viktória képviselő beadványaként.

Miután már több alkalommal nem került napirendre vételre, illetve megszavazásra a 
javaslat, így a megoldás előmozdítására röviden értékelnénk a jelenlegi helyzetet.

A testületi munkában az elmúlt lassan három évben számos probléma jelentkezett,
iripl\/npk 37 po\/ik fn nka kÁtcpotpIpnül r'^ha nnloármoctor knntranrnrliiktív

tevékenysége. Meglátásunk szerint a polgármesternek személyes felelőssége van a biztos 
testületi többségének elvesztésében, képtelen volt kezelni saját frakcióján belül a pozíció
harcokat, felelősnek tartjuk a város külső politikai és gazdasági kapcsolatainak látványos 
leépítéséért, és a hivatal szakembergárdájának jelentős meggyengítéséért, leépítéséért. Azaz 
az együttműködés képességének jelentős hiánya tapasztalható gyakorlatilag minden 
területen.

Ugyanakkor a hosszú szerencsétlenkedés, szakmai és politikai alkalmatlanságból 
fakadó késlekedés az ez évi költségvetés elfogadásában, valamint a városi környezet 
érezhető romlása mellett pozitív irányú változások is megfigyelhetők többek között a megyei 
kapcsolatok javulásában, a lakosság érdemi tájékoztatásában, a tárgyalóképességben, 
melyek elsősorban az új általános alpolgármester színre lépéséhez köthetők.

így amennyiben azok a képviselők, akik most az önfeloszlatást javasolják, beismerve 
azt, hogy a város vezetésére és együttműködésre képtelenek, valamint komolyan és 
felelősséggel teszik meg a javaslatukat, remélhetőleg örömmel fogadják az alábbi két 
javaslatunkban megfogalmazott megoldási lehetőséget.

Tehát az alábbi állásfoglalásokat kérjük a testülettől titkos szavazás formájában 
kinyilvánítani vagy elutasítani:

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon véleményét, hogy

a. Balogh Csaba lemondása a polgármesteri tisztségről megoldást jelentene azon 
problémák többségére, melyek miatt Vajda Viktória képviselő immár többedszer az 
önfeloszlatásra tesz javaslatot,

b. tovább javítaná a helyzetet, ha képviselő-testület önfeloszlatását javasló képviselők 
a polgármesterrel együtt ugyancsak lemondanának, így a képviselő-testület négy, 
vagy akár öt fő lemondása esetén is működőképes maradna, és továbbra is 
biztosítani tudná az átmenetet az időközi választásig,



c. az új polgármester és új képviselők időközi választáson történő megválasztásáig a 
jelenlegi alpolgármester részére biztosítjuk a szükséges testületi támogatást.

Meggyőződésünk, hogy a képviselő-testület teljes feloszlatása a „gyeplő bedobása a 
lovak közé" lenne, ugyanakkor elfogadhatatlannak tartjuk a személyes felelősség vállalása 
helyett a jelenlegei kollektív testületi felelősség kommunikálását is. Meggyőződésünk az is, 
hogy a fenti javaslataink által létrejövő új helyzet sokkal normálisabb képviselő-testületi 
munkát eredményezne, javulhatnának a gödi közállapotok, és sokkal könnyebb lenne a 
következő évek gazdálkodási problémáinak kezelése.

Göd 2022. július 14.

Lenkei György 

frakcióvezető


