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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 22-i, rendes (nyílt) ülésén,
a Polgármesteri Hivatal üléstermében.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (minden képviselő jelen volt.)

Tárgy: a Képviselő-testület soron következő, rendes ülése

Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja.
Kéri, hogy amennyiben az Egyebek napirendi pontnál van tárgyalandó téma, azt jelezzék.

Bertáné Tarjányi Judit: Partnerségi rendeletmódosítás kiosztásra került, tárgyalásra javasolja.

Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a meghívóban kiküldött és az Egyebekben
beérkezett napirendi pontok tárgyalásáról.

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalásáról döntöttek:

NAPIRENDI PONTOK:

1) Göd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének II. félévi módosítása
Előterjesztő: Markó József polgármester

2) Beszámoló a Közterület-felügyelet 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző

3) Beszámoló a Gödi Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző

4) A Településellátó Szervezet műszaki (fenntartási, felújítási, karbantartási)
tevékenységéről szóló beszámolója
Előterjesztő: Rataj András TESZ igazgató

5) A Gödi Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendjének
meghatározása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester

6) Pályázati tájékoztató (2014-2018)
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető

7) 2018. évi közbeszerzési terv elfogadás
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető

8) Helyi buszközlekedésről szóló közszolgáltatási szerződés módosítása (hétvégi járatok
fenntartása)
Előterjesztő: Markó József polgármester

9) A József Attila Művelődési Ház igazgatói álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása
(zárt ülés)
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök



102

10) Egyebek
- I. KOSB határozatok jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
- II. Döntés a Gödi Rendőrőrs részére vásárolt személyautó CASCO biztosításáról

Előterjesztő: Markó József polgármester
- III. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel

összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

Napirendi pontok tárgyalása

1) Göd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének II. félévi módosítása
Előterjesztő: Markó József polgármester

Markó József: A módosítások a lezajlott eseményeket teszik elfogadottá. Az anyag kiküldésre került.
Felkéri a képviselőket tegyék meg esetleges észrevételeiket.

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta, javasolták elfogadni.

Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő rendeletről.

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkották:

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2018. (….) önkormányzati rendelete

Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint módosítja Göd Város Önkormányzat 2017.
évi költségvetéséről szóló 10/2017. (II. 28.) számú rendeletét (továbbiakban: R):

1.§

Az R. 2. § (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
A) Költségvetési bevételi főösszegét 3 924 402 ezer forintban
B) Költségvetési kiadási főösszegét 4 412 296 ezer forintban
C) Költségvetési egyenlegét (A-B) -487 894 ezer forintban
D) Belső finanszírozásának bevételi összegét 523 799 ezer forintban
(előző évi pénzmaradványok 2017. évi költségvetési tervezetben igénybevett összege)
E) Külső finanszírozásának kiadási főösszegét (költs. maradvány visszafizetése) 35 905ezer forintban
állapítja meg.
(2) A költségvetés főösszege 4 448 201 ezer forint.
(3) Működési többlet 216 343 ezer forint, a felhalmozási hiány 704 237 ezer forint.
(4) A belső finanszírozás bevétele 523 799 ezer forint.
(5) A külső finanszírozás kiadása 35 905 ezer forint.
(6) A működési többlet, a belső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a felhalmozási hiányt és a

külső finanszírozás kiadását.

2. §
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Az R 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:
A R mellékletét képező 1-14/2. számú mellékletek helyébe e rendelet 1-14/2. számú mellékletei
lépnek.

3. §

Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell
alkalmazni.

Markó József dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. április 3. napján
kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző
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2) Beszámoló a Közterület-felügyelet 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző

Markó József: Plusz létszámmal és új gépkocsival működik a Közterület-felügyelet. A vezetőjük
máshol is volt közterület felügyelő, a munkájukban több feladat megjelent, amit jól teljesítenek.

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta a beszámolót,
javasolják elfogadásra.

Markó József: Hozzáfűzi, hogy a közterületeken van még bőven intéznivaló.

Simon Tamás: A közterület-felügyelettel kapcsolatos munka sokat fejlődött. Kérése volt korábban a
bejárási renddel kapcsolatban az, hogy a város egészét havonta egyszer vagy gyakrabban bejárják,
gyalogosan is. Szükséges még a kihágások rendjének kiegészítése, azzal, hogy az intézkedési
sorrendek milyen határidőhöz kötöttek.

Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:

30/2018. (III. 22.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

elfogadja a Gödi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeletének 2017. évi munkájáról szóló
beszámolóját.

Felelős: Közterület-felügyelet vezetője
Határidő: azonnal

3) Beszámoló a Gödi Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző

dr. Szinay József: Ennek a beszámolónak a része az ügyvédi tevékenységről szóló beszámoló, amit
„szigorúan bizalmas” anyagként osztottuk ki. Ez az anyag az ülés után visszaszedésre kerül és zárt
ülésen az ügyvédek rövid tájékoztatást adnak.

Markó József: Elmondja, hogy tájékoztatást tud adni bármikor érdeklődés esetén.

dr. Szinay József: Ismerteti röviden, hogy mit tartalmaz a hivatali beszámoló, mik a hivatal ellátott
tevékenységei.

Markó József: Az ügyvédi tájékoztatásokat lehetne bővebben is kifejteni, mint pld. a Naposparty Bt.
ügye. Kérése, hogy ha bármilyen esemény történik az ügyekkel kapcsolatban, akkor neki nyújtsanak
erről tájékoztatást.

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta a beszámolót. A
hivatal működéséről áttekintést kaptak, ennek személy szerint is örült, viszont a maga részéről
hiányolta a létszámok mellé a neveket, hogy ki mit végez, mert annyira bővült a létszám, hogy jó
lenne látni egy erről szóló beszámolót is.
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Lenkei György: A 119. oldalon olvasható a szociális támogatások ügyintézése. Leszögezi, hogy a
szociális ügyeknél mindenki tudja a másik munkakörét ellátni, ezt a hivatal más osztályán nem
tapasztalja. Javasolja, hogy ezt a gyakorlatot a többi osztály is valósítsa meg.

Markó József: Az ügyfélbaráti hozzáállás szükséges, főleg a Beruházási Osztálynál jelent problémát a
megválaszolatlan e-mailek. Felkéri a képviselőket a szavazásra.

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:

31/2018. (III. 22.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

a Gödi Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolót elfogadja.

Felelős: Markó József polgármester
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

4) A Településellátó Szervezet műszaki (fenntartási, felújítási, karbantartási) tevékenységéről
szóló beszámolója
Előterjesztő: Rataj András TESZ igazgató

Markó József: 35 éve alakult a TESZ. A TESZ munkája fontos. Az igazgató egy másfajta működtetést
csinál, mint a korábbi volt. Jelenleg a konyhák üzemeltetésével kapcsolatos terveket beszélik át.

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolta a beszámoló
elfogadását.

Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a beszámolóról.

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:

32/2018. (III. 22.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

a Településellátó Szervezet 2017. évben végzett műszaki (fenntartási, felújítási, karbantartási)
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Markó József polgármester
Határidő: azonnal

5) A Gödi Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendjének
meghatározása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester

dr. Pintér György: Korábban év végén határoztuk meg a december év végi és a január elejei
munkarendet. Felmerült, hogy ezentúl év elején döntsünk. Idén hat hosszú hétvége lesz. A 2019.
januári munkarendben a január 2. még munkaszüneti nap lesz, az első munkanap január 3. csütörtök,
amely napon egész napos ügyfélfogadás lesz a hivatalban.
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Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésről.

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:

33/2018. (III. 22.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Gödi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2018. évi végi és 2019. év eleji
munkarendjét az alábbiak szerint határozza meg:

a. évközben az alábbi szombatra átkerült munkaszüneti napokon igazgatási szünet lesz:
április 21., október 13. december 1. december 15.

b. a november 10-ére eső pénteki munkarendes munkanap november 9-én péntek délután
12.30 és 17 óra között kerül ledolgozásra, ekkor ügyfélfogadás is lesz,

c. a 2018. évi utolsó munkanap: 2018. december 21. (péntek)
d. 2018. december 27-től (csütörtök) 2019. január 2. napjáig (szerda) igazgatási szünet lesz,
e. az első munkanapon 2019. január 3.(csütörtök), aznap ügyfélfogadás is lesz.
f. Az igazgatási szünet alatt (8 munkanap) a Hivatal dolgozói éves szabadságukat töltik.

Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Határidő: értelemszerűen

6) Pályázati tájékoztató (2014-2018)
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető

Popele Julianna: Az elmúlt 3,5 év időszakáról van szó. Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy 29
%-os azoknak a pályázatoknak a száma, ahol nem nyertünk. 894.408.000,-Ft támogatást nyert a város
ez időszak alatt, ennek intenzitása 85, 6%-os. Az önrészeket hozzá kellett tenni. Három pályázat még
elbírálás alatt van. Az Alsógödi állomásnál lévő P+R parkoló létesítése, a másik a Gödi Kincsem
Óvoda felújítása - erről áprilisban lesz eredmény-, a harmadik a zöldhulladékos pályázat, amit a héten
nyújtottunk be. A tájékoztatót mindenki képviselő magával viheti.

dr. Pintér György: A szelektív hulladékkal kapcsolatban is benyújtható lesz pályázat, ami 100 %-os
támogatottságú, ahogyan a zöldhulladékos is.

Markó József: Gödnél, Fótnál, Dunakeszinél szinte egyforma a pályázati nyerési arány. Jó munkát
végeztünk és a pályázati rendszerbe jól illeszkedtünk. A belterületi utakkal jó lenne még pályázati
forráshoz jutni.

Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésről.

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:

34/2018. (III. 22.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

megtárgyalta és elfogadta a Pályázati tájékoztató (2014 – 2018) tárgyú előterjesztést.

Felelős: Markó József polgármester, Popele Julianna Beruh. és Városüzemeltetési Ov.
Határidő: azonnal
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7) 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető

Popele Julianna: A közbeszerzési terv év közben módosítható. Két határozati javaslat van, az egyik az
önkormányzatra a másik a hivatalra vonatkozik. A polgármesteri hivatalnál nem kerül sor
közbeszerzési eljárásra.

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolták.

Lenkei György: Az új buszok beszerzésére mikor kerül sor, mikor jelennek meg a közlekedésben?

Popele Julianna: 2017. április 4. a pályázat benyújtási határideje. Eredetileg márciusi határidő volt, de
módosították. A közbeszerzési eljárás kiírásra került. Két hónapra lehet számítani.

Markó József. A mostani járatokat bővítve indítják majd. A két körjárat megy majd mindkét irányban,
hétvégén is sűrűbben közlekednek majd a buszok.

Lenkei György: A jelenlegi buszok állapota rossz, megbízhatóbb állapotú buszokra lesz mielőbb
szükség.

Markó József: Májusban lejár a buszközlekedéssel kapcsolatos szerződés. Kérdés, hogy a jelenlegi
vagy új egy új cég nyeri meg majd a pályázatot. Várhatóan új állapotú, jobb járművekkel lesz
megoldva a helyi közlekedés.

dr. Pintér György: Érdemi fejlesztéshez még további infrastrukturális fejlesztésekre is szükség lesz.

Simon Tamás: A Huzella és a Búzaszem általános iskolák részéről jött be az információ, hogy nagyon
zsúfoltak a buszok, de reményeink szerint nagyobb szállítási kapacitású buszok lesznek majd
forgalomba állítva. A menetrend-terv is készül a további igények felmérésével.

Szabó Csaba: A PEKJB tárgyalta, elfogadásra javasolták.

Markó József: Az 5 db busz a város tulajdona lesz, ez majd más konstrukciókat hoz. Felkéri a
TESZ igazgatóját arra, hogy tudakozódjon arról, hogy az üzemeltetéshez milyen engedélyek
kellenek. Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a közbeszerzési tervre vonatkozóan.

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozták.

35/2018. (III. 22.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

jóváhagyja Göd Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint:

Göd Város Önkormányzata
2018. évi Közbeszerzési terve

Közbeszerzés
tárgya

Közbeszerzés megnevezése Irányadó
eljárásrend

Tervezett eljárási típus

Építési
beruházás

Göd, vízitúra megállóhely
felújítása

Nemzeti Nemzeti értékhatárt elérő
értékű, Kbt. 113.§ (1)
bekezdés szerinti, előzetes
összefoglaló tájékoztatóval
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induló nyílt közbeszerzési
eljárás

Építési
beruházás

Új egészségügyi alapellátási
központ építése Gödön

Nemzeti A Kbt. Harmadik Része
szerinti, a Kbt. 115. § (1)
bekezdése szerinti,
hirdetmény nélküli,
közvetlen felhívással induló
Közbeszerzési Eljárás

Építési
beruházás

Utak javítása, kátyúzása
kivitelezési munkái

Nemzeti A Kbt. Harmadik Része
szerinti, a Kbt. 115. § (1)
bekezdése szerinti,
hirdetmény nélküli,
közvetlen felhívással induló
Közbeszerzési eljárás

Árubeszerzés Adásvételi szerződés keretében 5
db alacsony padlójú autóbusz
beszerzése

Közösségi
értékhatárt
elérő értékű

Kbt. Második része szerinti
közösségi nyílt
közbeszerzési eljárás

Árubeszerzés Földgáz beszerzés Nemzeti Kbt. 110. § szerinti, uniós
értékhatár alatti, nyílt
eljárás

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

36/2018. (III. 22.) Ök. határozat

Gödi Polgármesteri Hivatal
2018. évi Közbeszerzési terve

A Gödi Polgármesteri Hivatalnak nincs közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzése!

Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző

8) Helyi buszközlekedésről szóló közszolgáltatási szerződés módosítása (hétvégi járatok
fenntartása)
Előterjesztő: Markó József polgármester

Markó József: Jelenlegi állapot fenntartásáról van szó, melynek van némi költségvonzata.

Lenkei György: Rendszeresen tartottak a polgármesterrel együtt lakossági fórumokat és ezeken merült
fel az igény a hétvégi járatokra.

Szabó Csaba: A PEKBJ tárgyalta, az ezzel járó plusz költség a költségvetésben tervezve van.

dr. Pintér György: A szerződésben a szombati és vasárnapi napokról van szó, de érdemes megnézni az
ünnepnapokat is.

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:
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37/2018. (III.22.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy 2018. január 1-től 2018. május 31-ig terjedő időtartamra továbbra is megbízza a
helyi közösségi autóbusz-közlekedési közszolgáltatást nyújtó Dunamenti 2011. Közlekedési
Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 6000 Kecskemét, Nagy László u. 2. F. lh. fszt. 8.,
képviseli: Kusztor Barnabás Balázs ügyvezető /önálló/ és Rátz György Péter ügyvezető /önálló –
bejegyzés alatt/) Göd város területén hétvégi (szombati és vasárnapi napokra vonatkozó) -
menetrend szerint végzett – autóbusz-közlekedési közszolgáltatás ellátására bruttó 335.510,-
Ft/hó összegért.

Felkéri dr. Almási Csaba ügyvédet a 8-045-6/2016. iktatószámú közszolgáltatási szerződés
fentiek szerinti módosítására, valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás
aláírására.

Felelős: polgármester, címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

9) Egyebek:

I. – KOSB határozatok jóváhagyása

dr. Pintér György: Alapítványok támogatásáról van szó, melyre a Közművelődési, Oktatási és Sport
Bizottság tett javaslatot. Három határozati javaslatot tartalmaz az előterjesztés.

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozták:

38/2018. (III.22.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

jóváhagyja a Gödi Művészetoktatásért Alapítvány (képviseli: Gecséné Szitha Márta elnök;
adószáma:18621525-1-13; bankszámlaszáma: 10403253-50526769-66751007) 320.000.- Ft
Háromszázhúszezer Ft összegű támogatását a Perdülő Táncegyüttes 2018. évi nyári szakmai
táborának alábbi költségeihez:

- táncpedagógus szállás, étkezés
- táncpedagógus tiszteletdíj
- utazási költség busszal
- szabadidős programok

Fedezete: 2018. évi költségvetés „közművelődési, oktatási és sport bizottság pénzügyi kerete

Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester, Sipos Richárd KOSB elnök, dr. Pintér György
alpolgármester
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39/2018. (III.22.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

jóváhagyja a Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány (képviseli: Hamarné Kismartoni Adrienne
elnök; adószáma:19179849-1-13; bankszámlaszáma: 64700052-10001899) 90.000.- Ft
Kilencvenezer Ft összegű támogatását a Játéktár kialakításához és fejlesztéséhez.

Fedezete: 2018. évi költségvetés „közművelődési, oktatási és sport bizottság pénzügyi kerete

Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester, Sipos Richárd KOSB elnök, dr. Pintér György
alpolgármester

40/2018. (III.22.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

jóváhagyja a Gödi Sirály Egyesület 150.000,-Ft-os támogatását a sportszakosztályok támogatása
költségvetési sor terhére.

Fedezet: Sportszakosztályok támogatása költségvetési sor 2018
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Markó József polgármester, Sipos Richárd KOSB elnök

Dr. Pintér György alpolgármester

II. – Döntés a Gödi Rendőrőrs részére vásárolt személyautó CASCO biztosításáról
Előterjesztő: Markó József polgármester

Markó József: Évi 150 eFt-os összegről van szó.

dr. Pintér György: A határozati javaslat tartalmazza a forrás megjelölését is.

Szabó Csaba: A PEKJB tárgyalta, javasolták a fedezet meghatározását, és így a határozat elfogadását.

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozták:

41/2018. (III.22.) Ök. határozat

Döntés a Gödi Rendőrőrs részére vásárolt személyautó CASCO biztosításáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gödi Rendőrőrs részére
vásárolt és haszonkölcsön szerződés keretében átadásra kerülő új autóra az önkormányzat
költségvetésének terhére CASCO-t köt.
A haszonkölcsön szerződés elkészíttetésére felkéri a jegyzőt, továbbá kéri, hogy a haszonkölcsön
szerződésben szerepeljen a Gödi Rendőrőrs egy esetlegesen bekövetkező káresemény
megtörténtekor az önrészt viseli.
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Forrás: Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete, Dologi előirányzatok
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző

III. – A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

Bertáné Tarjányi Judit: Újabb partner jelentkezett, nincs akadálya a felvételének.

Markó József: Ki jelentkezett?

Bertáné Tarjányi Judit: Prétor Csaba.

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkották:

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2018. (….) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 23/2017. (VIII. 8.)

önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés helyi szabályairól szóló 23/2017. (VIII. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az alábbi
14. sorral egészül ki.

14. Prétor
Csaba

2131 Göd,
Rómaiak útja 2/B pretor@outlook.com e-mail +

honlap

2. §

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Markó József dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. április ….
napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy a többi tárgyalandó napirend tekintetében szavazzanak a
zárt ülésről.
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A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a 9. és az. 3. napirendi pont egy
részét - ügyvédek beszámolóját - zárt ülésen tárgyalják.

Markó József megköszöni a részvételt és a nyílt ülést bezárja.

kmf.

Markó József dr. Szinay József
polgármester                                                                     címzetes főjegyző


