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Ügyiratszám: 09/138-28/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 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 

 

Balogh Csaba: Köszöntök mindenkit a szeptember 13-i rendkívüli ülésen. A Képviselő-testület 

határozatképes 11 fővel, 1 fő nincs jelen. Fülöp Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. 

Tervezetten 3 napirendi pont volt, de most a Pénzügyi Bizottság döntése alapján én a Mészáros és 

Mészáros Zrt. deponálására vonatkozó kérelmet levenném a napirendről. Mivel a PEKJB (Pénzügyi, 

Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság) javaslata is az volt, hogy a Hivatal nézze meg a további 

lehetőségeket és tegyen javaslatot a Képviselő-testület számára. Úgyhogy a másik kettő napirendi pontot 

kérem a testülettől, hogy fogadják el. Kérném, hogy szavazzunk a napirend elfogadásáról. 

 

Markó József: Én nem javasolnám, hogy vegyük le a napirendről, bár önnek joga van ezt javasolni, de 

kérném, hogy maradjon napirenden, legyünk ebben konstruktívak. Ha úgy döntünk majd, hogy nem 

támogatjuk, akkor nem fogjuk. Azon kívül a képviselő-testületi ülésen is lehetnek ötletek arra, hogy hol 

lehetne egy másik helyszín. Most érkeztek meg a képviselők, akiknek esetleg van arra javaslatuk, 

hogyha nem az előterjesztés szerinti helyszínt szeretnénk, mert az nem megfelelő, akkor hol máshol 

lehetne kialakítani. Teljesen elvetni a témát, nem helyes. 

 

Balogh Csaba: Akkor tartsuk napirenden. Kérem a képviselőket, hogy a meghívó szerinti eredeti 

javaslatról szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 9 „igen”, 1 „nem” és 1 „tartózkodik” szavazattal elfogadta az alábbi napirendi 

pontok tárgyalását: 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Tűzoltószertár-építés településképi vélemény – Göd, Rómaiak útja 1829/8 hrsz. alatti 

ingatlanon 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

2) A Mészáros és Mészáros Zrt. deponálásra alkalmas terület iránti kérelme  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

3) Javaslat a „Földgáz beszerzése Gödön 2022.10.01-2023.10.01.” tárgyú közbeszerzési 

eljárás lezárására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
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Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) Tűzoltószertár-építés településképi vélemény – Göd, Rómaiak útja 1829/8 hrsz. alatti 

ingatlanon 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

Balogh Csaba: Ez egy formális szükséglet, a településképi véleményt nem lehet a saját önkormányzati 

ingatlanunkra nekünk megállapítani. Erre kérem a képviselőket, hatalmazzák fel jegyző urat, hogy 

megtehesse, a benyújtott, mellékelt adatok alapján. Van-e kérdés, hozzáfűznivaló? Akkor kérem szépen, 

hogy szavazzunk. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

191/2022. (IX. 13.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy Göd Város Önkormányzata tulajdonában lévő Göd, Rómaiak útja 1829/8 hrsz. 

alatti ingatlanon tűzoltó szertár építésére vonatkozó 1. melléklet szerinti településképi vélemény 

kiadására Göd Város Jegyzőjét jelöli ki. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 191/2022. (IX. 13.) Ök. határozathoz: 
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2) A Mészáros és Mészáros Zrt. deponálásra alkalmas terület iránti kérelme  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

Balogh Csaba: Előzetesen fel szeretném vetni, hogy mivel a Pénzügyi Bizottságon is eljutott odáig a 

tárgyalás, hogy már zárt ülésnek kellett lennie, így most is zárt ülésre javasolnám, azon tárgyaljuk meg 

a részeleteket. Amennyiben nyílt ülés keretein belül a jegyzőkönyvbe még szeretnének valamit mondani, 

akkor azt még most tegyék meg. Kérem a képviselőket, szavazzanak most a zárt ülés elrendeléséről. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalására zárt ülést 

rendel el: 

 

2) A Mészáros és Mészáros Zrt. deponálásra alkalmas terület iránti kérelme (zárt ülés)  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

3) Javaslat a „Földgáz beszerzése Gödön 2022.10.01-2023.10.01.” tárgyú közbeszerzési eljárás 

lezárására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Balogh Csaba polgármester további hozzászólás hiányában a Képviselő-testület nyílt ülését bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Balogh Csaba Tóth János 

 polgármester jegyző 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


