
Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester úr, Jegyző úr! 

 

Magyarországon nem nagyon van példa arra, hogy június közepén nincs egy 

településnek költségvetése. Ezzel összefüggésben szomorúan látjuk és elfogadhatatlannak 

tartjuk azt a város-politikailag felelőtlen és szakmailag gyenge teljesítményt, és az ötödik 

hónapja folyó szerencsétlenkedést, melyet Göd város 2022. évi költségvetésének 

elkészítésében, határidőre történő benyújtásában a költségvetést előkészítő Hivatal, és a 

költségvetés-tervezetnek a képviselő-testület felé történő előterjesztésére jogosult 

Polgármester megvalósít. Jól jellemzi a helyzetet a Képviselő-testület eddig csak kétszer 

szavazott a költségvetésről: az egyik esetben azt maga az előterjesztő polgármester sem 

tartotta elfogadhatónak, és nem is szavazta meg, a másik esetben pedig a későn beterjesztett, 

szakmailag gyenge anyag mindössze négy igen szavazatot kapott. 

Mi, a Fidesz-KDNP frakció tagjai, mivel négy fővel kisebbségben vagyunk a 12 fős 

testületben, csupán annyit tehettünk, hogy szakértelmünkkel és tapasztalatunkkal az 

ellenzéktől elvárható szintet bőven meghaladva próbáltuk javaslatainkkal már tavaly 

novembertől az elkészülés és az elfogadhatóság irányába segíteni azokat, akik az elkészítésért, a 

beterjesztésért, az elfogadáshoz szükséges testületi többség biztosításáért felelősek. Ezen 

tevékenységünk önmagában, a készítők és a beterjesztő lassú, vontatott ügykezelése mellett, 

nem lehetett elegendő olyan költségvetés kialakulására, melyet elfogadhattunk volna. 

Az elfogadott költségvetés hiánya a város számára napról napra egyre több hátrányt 

okozó, és a város hitelességét és további lehetőségeit is tovább romboló körülmény. Számos 

lakossági megkeresés, kérés érkezett hozzánk különböző politikai szimpátiával rendelkező 

polgároktól, hogy szakmai észrevételeinken túlmenően, lehetőség szerint segítsük 

szavazatunkkal is a 2022. évi költségvetés elfogadását.  

Felelősségünk tudatában megvizsgáltuk lehetőségeinket, és arra a döntésre jutottunk, 

hogy amennyiben az alábbiakban felsorolt javaslatainkat az előterjesztők az utolsó beterjesztett 

változat módosításaként elfogadják, és azokat a 2022. évi költségvetésbe beillesztik, akkor a 

2022. évi költségvetés elfogadásához szükséges egy szavazatot a Fidesz-KDNP frakció a 

költségvetés következő tárgyalásakor, mintegy technikai szavazatként,  biztosítani fogja. 

Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy ezzel az ajánlattal nem az előterjesztő Balogh Csabát 

szeretnénk szavazatunkkal támogatni, akinek eddigi városvezetői tevékenysége véleményünk 

szerint erősen megkérdőjelezhető, hanem Göd város működését, érdekeit, illetve az alapvető 

városi szolgáltatások biztosítását tartjuk szem előtt. 

Fentiek alapján: 

1. A költségvetési tételekkel kapcsolatban elfogadjuk Fülöp Zoltán javaslatait azzal a 

kiegészítéssel, hogy  

a. a Gödi Körkép havilap részére biztosítson forrást a költségvetés külön soron 10 mFt 

értékben, 

b. a Gödi Kommunikációs Kft. költségeinek fedezésére (pl. ügyvezető díj fedezete, 

könyvelő, stb..) kerüljön sor forrás biztosításra külön soron 5 mFt értékben, 



 

c. önkormányzati alkalmazott csak a polgármester és a két társadalmi megbizatású 

alpolgármester legyen, így ennek a három főnek a munkabére és annak járulékai 

kerüljön betervezésre egész évre. A további álláshelyre, mivel az megszüntetésre 

kerül, csak az ezévben már kifizetett, illetve az esetleges felmondási időre szükséges 

bér tervezhető. Az Önkormányzat nevében megbízási szerződés csak előzetes 

képviselő-testületi jóváhagyással köthető. 

 

d. a javaslatok egyenlegeként megjelenő összeg kerüljön külön sorra „kötelezettséggel 

nem terhelt dologi tartalék” megnevezéssel. 

2. A rendeleti rész esetében ugyancsak elfogadjuk Fülöp Zoltán javaslatait az alábbi 

kiegészítésekkel:  

  I.   Havaria keret kezelése: 

 5.§ (14)  

a. A Polgármester saját hatáskörében a következők szerint köthet szerződéseket: 

  az éves költségvetés terhére 2022. évben esetenként 1 mFt összeghatárig, a 

 létrehozandó 5 mFt elkülönített keret terhére, mely keret a képviselő testület 

 következő ülésén, a felhasználásról szóló polgármesteri beszámoló után a szükséges 

 mértékben feltöltésre kerül. 

b.    a VKB szakértői keretével kapcsolatban: a VKB szakértői keret felhasználásáról a VKB 

 elnöke a Képviselő–testület soron következő ülésén tájékoztatást ad. 

c.  Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a város intézményeinek, valamint a városi 

 tulajdonú Kft.  tekintetében jutalom kifizetésre csak a Képviselő-testület előzetes 

 hozzájárulása alapján kerülhet sor,  

Fentieken túl elvárjuk, hogy a Polgármester : 

a. a képviselő-testület előtt jelentse ki, hogy a Gödi Körkép megjelenését a továbbiakban 

semmilyen módon nem akadályozza, 

b. A Kommunikációs Kft rendezetlen adminisztratív ügyeit a tapasztalható teljes 

elhanyagolás helyett rövid úton rendezteti, 

c. a költségvetés tárgyalása előtti napirendi pont keretében javaslatot tegyen arra, hogy 

mind a két megválasztott társadalmi megbízatású alpolgármester bére azonos elvek 

alapján legyen megállapítva, és kapjanak írásban meghatározott feladatkört. 

Meggyőződésünk, hogy fenti javaslataink észszerűek, elfogadhatóak és 

megvalósíthatóak, és egyúttal Göd város javát szolgálják. 

Göd 2022. június 20. 

Lenkey György  

Fidesz-KDNP frakcióvezető 


