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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2019. 

január 29-én, 08.30 órakor kezdődő rendes, nyílt ülésén polgármesteri hivatal hivatalos 
helyiségében. 

 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Albert Pál, Lőrincz László és Dr. Megyery Csaba távolmaradását 

jelezte.) 
 
Tárgy: a bizottság rendes –nyílt - ülése 
 
Szabó Csaba megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 4 tag van jelen. 
 
Szabó Csaba: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról és azok sorrendjéről. A 
napirendek sorrendje változik az alábbiak szerint: 1. napirendi pont: A Gödi Rendőrőrs új parancsnokának 
és az új helyettesének bemutatása; 2. napirendi pont: A Göd város területén megvalósuló erdőtelepítéssel 
érintett egyes helyrajzi számok módosítása; 3. napirendi pont: Jegyzőkönyv hitelesítő választása 2019. 
évre; 4. napirendi pont: Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele; 5. napirendi pont: Tájékoztatás a 
pályázatok állásáról; 6. napirendi pont: A bizottság 2019. évi munkatervének elfogadása; 7. napirendi 
pont: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (XII. 1.) önkormányzati 
rendelet módosítása; 8. napirendi pont: Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások 
felülvizsgálata. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok sorrendjét és azok 
tárgyalását:  
 
Napirendi pontok: 

 

1. A Gödi Rendőrőrs új parancsnokának és az új helyettesének bemutatása 
Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök 
 

2. A Göd város területén megvalósuló erdőtelepítéssel érintett egyes helyrajzi számok 
módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

3. Jegyzőkönyv hitelesítő választása 2019. évre 
Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök 
 

4. Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele 
Előterjesztő: PEKJB elnök 
 

5. Tájékoztatás a pályázatok állásáról 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 



7 
 

6. A bizottság 2019. évi munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök 

 

7. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (XII. 1.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

8. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálata 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

9. Egyebek 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 
1) napirendi pont: A Gödi Rendőrőrs új parancsnokának és az új helyettesének bemutatása 

 
Szabó Csaba: Felkéri az új őrsparancsnokot, hogy mutatkozzon be.  
 
Varga László: Üdvözli a megjelenteket. 2018. december 1-vel bízták meg ő irányítsa a Gödi Rendőrőrsöt, 
őt érte a megtiszteltetés, hogy átveheti Nagy Attilától a Gödi Rendőrőrs vezetését és továbbvigye a 
parancsnoki feladatokat. 16 éve rendőr. A BRFK-nál kezdte a pályafutását, járőr volt. A ranglétrát 
végigjárta. A Dunakeszi Rendőrkapitányságon 3 éve dolgozik. A Dunakeszi Rendőrkapitány felkérte, 
hogy a gödi őrs parancsnokságát lássa el. Megpróbálja ez a legjobb tudása szerint ellátni. Kérése, hogy ha 
bármilyen rendőri intézkedésre okot adó dolgot észlelnek, akkor forduljanak hozzá bizalommal. 
Hamarosan készít egy listát, melyen az összes Gödi Rendőrőrssel kapcsolatos elérhetőség szerepelni fog, 
ezt el fogja küldeni ide a Hivatalba is, kéri, hogy továbbítsák a közintézmények felé. A járőröknél 
található mobiltelefon 0-24 órában elérhető. Bemutatja Jászainé Halmai Katalint, ő a helyettes 
őrsparancsnok.  
 
Jászainé Halmai Katalin: Üdvözli a megjelenteket. 2001 júniusa óta rendőr. Itt kezdte a pályafutását 
Gödön járőrként. 2004-ben Dunakeszi Rendőrkapitányságon kezdett dolgozni vizsgálóként. Sikeres 
államvizsgát tett. 2018-ban a BRFK-nál kezdett dolgozni Vizsgálati osztályon, különleges bűnügyekkel 
foglalkozott. A Dunakeszi Rendőrkapitány 2018 év végén felkérte, hogy lássa el a Gödi Rendőrőrs 
parancsnok helyettesi feladatait. Sokat kell tanulnia, az évek alatt sok változás volt. Az elődje Deák Gábor 
sok mindent megmutatott neki. illetve Varga László is sokat segít neki. Bármikor nyugodtan jelezzék, ha 
bármilyen probléma adódna, számíthatnak a segítségére.  
 
Szabó Csaba: Örül, hogy Gödön ilyen jól képzett szakemberek kezdték el vezetni a Gödi Rendőrőrsöt.  
 
dr. Pintér György: Korábban nem volt erre példa, hogy az őrsparancsnok és a helyettes is egyszerre lett 
volna új. Érdeklődik, hogy milyen témakörönként lesz a feladatleosztás? 
 
Varga László: Mivel mindkettőjüknek új a pozíció így minden feladatot közösen végeznek, később, ha 
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kialakul egyfajta rutin, akkor természetesen témakörönként megosztják a feladatokat. Egyenlőre azt tartják 
helyesnek, hogy mindketten mindenről tudnak.  
 
Simon Tamás: Gratulál mindkettőjüknek a kinevezéshez. Egy-két témakört megemlítene, amit érdemes 
lenne megvizsgálni. Az egyik ilyen a köztéri italozás, a másik a gyorshajtás kérdése. Az alsóbb rendű 
utcákban nagy sebességgel közlekednek az autók, ez nagyfokú problémát jelent a városban, javasolja, 
hogy fokozottan foglalkozzanak ezzel a problémával.  
 
Varga László: Polgármester úrral és a Címzetes főjegyző úrral már egyeztettek erről a problémáról. 
Megtesznek mindent, amit lehetséges. A köztéri italozás problémát jelzi a kollégáknak. Ez inkább 
tavasztól őszig tartó feladat leginkább. A gyorshajtás az már külön témakör. Ez a közlekedésrendészetnek 
a feladata. Felmérik a lehetőségeket és megpróbálnak segíteni. Esetleg GPS alapú traffipaxot lehetne 
kitelepíteni az érintett útszakaszokra.  
 
Csányi József: A sebesség mérést régebben a Rendőrség egy civil autóból oldotta meg. A civil autó után 
kb. 500 méterre ált egy rendőrautó, ahol a gyorshajtókat azonnal ki is vették a forgalomból. De a mai 
világban a szembe jövő autósok egymásnak leadják a jelzést és így mindenki betartja a sebességhatárokat 
a traffipax előtt. Utána újra gyorsítanak és tovább száguldoznak. Amit Simon Tamás képviselő úr is 
mondott, a mellékutcákban a megengedett sebességtől jóval gyorsabban mennek az autósok. Kb. 
60-70-nel mennek például a Rákóczi úton, ott ahol gyalogátkelőhely van és óvoda, teljesen figyelmen 
kívül hagyják a 30-as sebességkorlátozó táblát. A gödi rendőrjárőrökkel meg van elégedve, már többször 
volt rá példa, hogy intézkedés miatt hívta őket és kb. 5-10 percen belül meg is jelentek a helyszínen. Amit 
hiányol, hogy az intézkedésekről nem jeleztek vissza részére, hogy mi lett az adott intézkedés vége. 
Szeretne kérni, hogy ha esetleg lehetséges, hogy ha a bejelentő pl. a körzet képviselője, akkor jelezzenek 
vissza, hogy mi lett az ügy vége.  
 
Varga László: Sajnos az autósok jeleznek egymásnak, ha traffipaxos autót látnak az út szélén, ezzel nem 
tudnak mit kezdeni. Az ORFK-nak az állampolgár barát sebességmérés a célja, látható helyről és 
szabályos módon lehet sebességmérést folytatni. Törekedni fognak arra, hogy megvizsgálják a problémás 
helyszíneket. Köszöni a pozitív kritikát, átadja a kollégáknak. A visszajelzés tekintetében nem biztos, 
hogy egyből visszajelzést tudnak adni, de ha őt vagy Katit keresik ez ügyben, utána néznek és 
tájékoztatást tudnak adni.  
 
dr. Pintér György: Ráerősít Csányi József képviselő úr visszajelzésére, a telefonos jelzés jól működik, jó 
dolog, elérhető a rendőrjárőr. Felkéri Varga urat, hogy a Kálmán utcát mérjék fel sebességkorlátozás 
tekintetében. Márciusban vagy áprilisban célszerű lenne egy találkozás a körzetek képviselőivel, ahol a 
problémás útszakaszokat jeleznék a rendőrség fel, esetleg javaslatokat tennének néhány megoldásra is, 
egy utcalistát javasol, melyeket évente felül lehetne bírálni. Köszöni a hatékony munkát, gratulál a 
kinevezéshez.  
 
Szabó Csaba: Kéri, hogy a közeljövőben jöjjenek be, a sebességtúllépés miatt készítenek közösen a 
képviselőkkel együtt egy listát azokról az utcákról és helyszínekről, ahol problémát okoz a gyorshajtás. 
Felkéri, hogy az elérhetőségeket a képviselőknek is küldje meg.  
 



9 
 

Lenkei György: Sebességkorlátozást Göd-Újtelepre is javasolja, mert az M2 autóútról letérő autósok nagy 
sebességgel mennek át a településrészen. Tervben van egy nyomógombos lámpa készítése, mely segítik a 
gyalogosátkelést. Célszerű lenne egy telepített a traffipax. 
 
Varga László: Szívesen fogadják a helyszíneket, és ha elkészül a komplex lista, akkor megnézik, hogy mit 
tudnak tenni. Nem ígéri, hogy mindenhova sikerül majd sebességmérést biztosítani, de mindent megtesz. 
Rendőri felügyeletet tud esetleg biztosítani néhány helyen, hátha az segít.  
 
Szabó Csaba: Véleménye szerint, ha már egy rendőrautó kint áll, az már segít, mert akkor mindenki 
betartja a sebességet. Megköszöni a bemutatkozást, jó munkát kíván. 
 
 

2) A Göd város területén megvalósuló erdőtelepítéssel érintett egyes helyrajzi számok 
módosítása 

 
dr. Szinay József: 2019 január elején a Bizottság elfogadta a póterő telepítésére vonatkozó 540 millió 
forintról szóló előterjesztést. 3 helyrajzi szám módosítására van szükség.  
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

4/2019. (I. 29.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot elfogadásra: 
 
 

1. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 041/20; 041/21, 062/19; 
084/54; 084/55; 084/82; 096/6 hrsz-ú ingatlanok csere erdő területként történő 
felhasználásához, és felkéri a polgármestert, hogy ezen ingatlanokra vonatkozóan is az 
adásvételi szerződéseket az értékbecslésekben szereplő forgalmi értékek alapján a Göd 
város területén megvalósuló erdőtelepítési feladatok támogatásáról szóló 1718/2018. (XII. 
17.) számú Kormányhatározat rendelkezései értelmében erdőtelepítés céljára kösse meg;  
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adásvételekre vonatkozó ügyvédi 
megbízási szerződést kösse meg;  
 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
Göd, 2019. január 28. 
 
 

Markó József 
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  polgármester 
 
 

Leendő csereerdő területei  

Hrsz m2 művelési ág szolgalmi jog  

041/20 2397 szántó MAVIR Zrt. új 

041/21 11287 szántó MAVIR Zrt. új 

062/19 11610 szántó ELMŰ Hálózati Kft.  új 

062/27 9919 szántó, legelő    

062/28 11770 szántó, legelő    

062/29 18523 szántó, legelő, fásított területe Földmér.Haszn.jog  

062/30 15130 szántó, legelő    

062/31 7850 szántó, legelő    

062/32 10807 szántó    

084/54 20677 szántó   új 

084/55 16585 szántó   új 

084/82 7134 szántó   új 

089/20 15977 szántó, fásított terület villany, gáz, bánya  

096/6 32005 szántó   új 

096/8 24233 szántó MAVIR vez.jog  

099/10 7970 szántó    

099/11 7972 szántó    

099/17 34608 szántó gázvez. bánya, MAVIR 
vez. 

 

0108/14 17143 szántó    

  283597      

     

     

KIVÉTEL     

089/7 35597 szántó villany, gáz, bánya kivétel 

089/8 16942 szántó villany, gáz, bánya kivétel 

089/9 55689 szántó villany, gáz, bánya kivétel 

 108228    

     
     

ÚJ     

041/20 2397 szántó MAVIR Zrt. új 

041/21 11287 szántó MAVIR Zrt. új 

062/19 11610 szántó ELMŰ Hálózati Kft. új 
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084/54 20677 szántó  új 

084/55 16585 szántó  új 

084/82 7134 szántó  új 

096/6 32005 szántó  új 

  101695      

 
 

3) Jegyzőkönyv hitelesítő választása 2019. évre 
 
Szabó Csaba: 2019. évre felkéri Lenkei György képviselő urat, hogy legyen egész évben a Bizottság 
jegyzőkönyv hitelesítője. Felkéri a Bizottság tagjait, ha egyetértenek, akkor szavazzanak. 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

5/2019. (I. 29.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a 2019-as 
évben az összes Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági ülésre Lenkei György 
képviselő urat és bizottsági tagot választja meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
 
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök 
Határidő: azonnal 
 
 

4) Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele 
 
Szabó Csaba: Megállapítja, hogy 4 képviselő kivételével – Markó József, Lőrincz László, Lenkei György, 
és Kovacsik Tamás a vagyonnyilatkozatát nem adta le. A többi képviselő leadta. A vagyonnyilatkozatok 
leadási határideje 2019. január 31. így a csütörtöki Képviselő-testületi ülés előtt lesz egy rendkívüli 
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági ülés, hogy aki még nem adta le a 
vagyonnyilatkozatot, akkor azoknak is legyen lehetősége.  
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

6/2019. (I. 29.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága átvette  
Simon Tamás képviselő és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy a 
képviselő a vagyonnyilatkozatát határidőben leadta. A képviselő a vagyonnyilatkozat 
nyilvántartásba vételéről igazolást kap. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Szabó Csaba PEKJB elnök 
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A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

7/2019. (I. 29.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága átvette  
Csányi József képviselő és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy a 
képviselő a vagyonnyilatkozatát határidőben leadta. A képviselő a vagyonnyilatkozat 
nyilvántartásba vételéről igazolást kap. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Szabó Csaba PEKJB elnök 
 
 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

8/2019. (I. 29.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága átvette  
Szabó Csaba Ferenc képviselő és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy a 
képviselő a vagyonnyilatkozatát határidőben leadta. A képviselő a vagyonnyilatkozat 
nyilvántartásba vételéről igazolást kap. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Szabó Csaba PEKJB elnök 
 
 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

9/2019. (I. 29.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága átvette 
dr. Pintér György Zoltán képviselő és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy 
a képviselő a vagyonnyilatkozatát határidőben leadta. A képviselő a vagyonnyilatkozat 
nyilvántartásba vételéről igazolást kap. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Szabó Csaba PEKJB elnök 
 
 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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10/2019. (I. 29.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága átvette 
Szász-Vadász Endre képviselő és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy a 
képviselő a vagyonnyilatkozatát határidőben leadta. A képviselő a vagyonnyilatkozat 
nyilvántartásba vételéről igazolást kap. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Szabó Csaba PEKJB elnök 
 
 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

11/2019. (I. 29.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága átvette 
Sipos Richárd képviselő vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy a képviselő a 
vagyonnyilatkozatát határidőben leadta. A képviselő a vagyonnyilatkozat nyilvántartásba vételéről 
igazolást kap. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Szabó Csaba PEKJB elnök 
 
 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

12/2019. (I. 29.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága átvette  
Szilágyi Sándor képviselő és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy a 
képviselő a vagyonnyilatkozatát határidőben leadta. A képviselő a vagyonnyilatkozat 
nyilvántartásba vételéről igazolást kap. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Szabó Csaba PEKJB elnök 
 
 

5) Tájékoztatás a pályázatok állásáról 
 
Popele Julianna: Az előterjesztésben az egész választási ciklusban szereplő pályázatok olvashatók. 
Magában foglalja az összes pályázatot és azok státuszát.  
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Simon Tamás: Van esély az alsógödi P+R parkoló kialakítására? 
 
Popele Julianna: Nincs róla semmilyen információ. 
 
Szabó Csaba: Köszöni a részletes beszámolót. Felkéri a Bizottságot, hogy szavazatukkal fogadják el a 
pályázati tájékoztatót.  
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

13/2019. (I. 29.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy a Pályázati tájékoztató tárgyú előterjesztést fogadja el. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Szabó Csaba PEKJB elnök 
 
 

6) A bizottság 2019. évi munkatervének elfogadása 
 
Szabó Csaba: A Bizottság ülései általában mindig a Képviselő-testületi ülés előtt lesznek 2 munkanappal. 
Fontos, hogy legyen egy tervezet, hogy mindenki be tudja tervezni és a munkahelyén is időben tudja 
jelezni.  
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

14/2019. (I. 29.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt, 
hogy a 2019. évre vonatkozó munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
 

2 0 1 9 .  J A N U Á R  
 

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági ülés tervezett időpontja: 

2019. január 29. (kedd) 10.00 óra 

 
1.) Jegyzőkönyv hitelesítő választása 2019. évre 

Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök 
 
2.) A bizottság 2019. évi munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök 
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3.) Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele 

Előterjesztő: PEKJB elnök 
 
4.) Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálata 

Előterjesztő: aljegyző 
 
5.) Tájékoztatás a pályázatok állásáról 

Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 

Egyebek 
 
 
 

2 0 1 9 .  F E B R U Á R  
 

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági ülés tervezett időpontja: 

2019. február 12. (kedd) 10.00 óra 

 
1.) Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotása 

Előterjesztő: polgármester 
 
2.) A 2018. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása 

Előterjesztő: polgármester 
 
3.) Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2018. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: polgármester 
 
4.) Beszámoló a Közterület-felügyelet 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: aljegyző 
 

5.) A „Pro Vigilantia Göd Díj” adományozása 
Előterjesztő: PEKJB elnöke 
 

6.) Tájékoztatás az adóbevételek állásáról, a kintlévőségek és azok behajtásának aktuális helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hatósági osztályvezető 

 
Egyebek 

 
 
 

2 0 1 9 .  M Á R C I U S   
 

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági ülés tervezett időpontja: 

2019. március 26. (kedd) 10.00 óra 

 
1.) Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2018. évi működéséről 

Előterjesztő: illetékes rendőrkapitány 
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2.) A Településellátó Szervezet alaptevékenységéről szóló beszámolója 
Előterjesztő: TESZ igazgató 
 

3.) Éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadása 
Előterjesztő: beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 
Egyebek 

 
 
 

2 0 1 9 .  Á P R I L I S  
 

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági ülés tervezett időpontja: 

2019. április 23. (kedd) 10.00 óra 

 
1.) Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója 

Előterjesztő: illetékes tűzoltó parancsnok 
 

2.) A Gödi Alapszolgáltatási Központ szakmai munkájáról szóló beszámoló 
Előterjesztő: intézményvezető 

 
3.) A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. és Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

2018. évi beszámolójának elfogadása 
 Előterjesztő: ügyvezetők 
 
4.) Tájékoztatás az adóbevételek állásáról, a kintlévőségek és azok behajtásának aktuális helyzetéről 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hatósági osztályvezető 
 
 Egyebek 
 
 
 

2 0 1 9 .  M Á J U S  
 

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági ülés tervezett időpontja: 

2019. május 28. (kedd) 10.00 óra 

 
1.) 2018. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 
 

2.) Tájékoztató a 2018. évben történt pénzügyi, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól 
Előterjesztő: polgármester 

 
Egyebek 

 
 
 

2 0 1 9 .  J Ú N I U S  
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Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági ülés tervezett időpontja: 

2019. június 25. (kedd) 10.00 óra 

 
1.) Jegyzői beszámoló a hivatal tevékenységéről 

Előterjesztő: jegyző 
 
Egyebek 
 

 
 

2 0 1 9 .  J Ú L I U S - A U G U S Z T U S :  T A N Á C S K O Z Á S I  S Z Ü N E T  
 
 

2 0 1 9 .  S Z E P T E M B E R  
 

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági ülés tervezett időpontja: 

2019. szeptember 24. (kedd) 10.00 óra 

 
1.) Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 

Előterjesztő: polgármester 
 
2.) Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 

Előterjesztő: polgármester 
 
3.) Wigner Jenő Ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázaton 
 Előterjesztő: pénzügyi-humán területért felelős alpolgármester 
 
4.) A Közterület-felügyelet 2019. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolója 

Előterjesztő: aljegyző 
 
5.) Tájékoztató a pályázatok állásáról 

Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 
Egyebek 

 
 
 

2 0 1 9 .  O K T Ó B E R  
 

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági ülés tervezett időpontja: 

2019. október 22. (kedd) 10.00 óra 

 
1.) A lakás- és helyiséggazdálkodás során alkalmazott bérletidíj-tételek felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 
 
2.) Köztemetői díjmértékek felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 
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3.) Tájékoztatás az adóbevételek állásáról, a kintlévőségek és azok behajtásának aktuális helyzetéről 

Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor Hatósági osztályvezető 
 
Egyebek 

 
 
 

2 0 1 9 .  N O V E M B E R  
 

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági ülés tervezett időpontja: 

2019. november 26. (kedd) 10.00 óra 

 
1.) Helyi adórendeletek módosítása 

Előterjesztő: pénzügyi-humán területért felelős alpolgármester 
 
2.) Adóztatásról szóló jegyzői beszámoló 

Előterjesztő: jegyző 
 

Egyebek 
 
 
 

2 0 1 9 .  D E C E M B E R  
 

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági ülés tervezett időpontja: 

2019. december 10. (kedd) 10.00 óra 

 
1.) 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Előterjesztő: jegyző 
 
2.) A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 
 
3.) Közterülethasználati díjtételek módosítása 

Előterjesztő: jegyző 
 
4.) Helyi buszközlekedés viteldíjainak módosítása 

Előterjesztő: jegyző 
 

Egyebek 
 
 
Felelős:  Szabó Csaba 
Határidő:  folyamatos 
 
 

7) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (XII. 1.) 
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önkormányzati rendelet módosítása 
 
Szabó Csaba: A bizottsági tagokban változás van. Mégpedig Lőrincz László és Szilágyi Sándor helyet 
cserélnek. 2019. február 1-e után Szilágyi Sándor a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságban lesz tag, Lőrincz László pedig átkerül a Környezetvédelmi Bizottságba. Ezért szükséges a 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.  
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

15/2019. (I. 29.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot elfogadásra: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
az érintettek kérelmének megfelelően úgy dönt, hogy: 
 

- Lőrincz László önkormányzati képviselő Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságban betöltött tagi tisztségét 2019. január 31. napjával megszűnteti és 2019. február 
1. napjával a Környezetvédelmi Bizottság tagjává választja.  

- Szilágyi Sándor önkormányzati képviselő a Környezetvédelmi Bizottságban betöltött tagi 
tisztségét 2019. január 31. napjával megszűnteti és 2019. február 1. napjával a Pénzügyi 
Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tagjává választja. 

 
Felelős: Markó József polgármester 
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: 2019. február 1. 
 
 
 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2019. (…) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (XII. 1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 33/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1. § 
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Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (XII. 1.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: R.) 6. mellékletében található táblázat 

a) Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság kezdetű sorában a „Lőrincz László” 
szövegrész helyébe a „Szilágyi Sándor” szöveg lép, 

b) Környezetvédelmi Bizottság kezdetű sorában a „Szilágyi Sándor” szövegrész helyébe a 
„Lőrincz László” szöveg lép. 

2. § 
 

Hatályát veszti az R. 19. § (2) bekezdésének második mondata. 
 

3. § 
 

E rendelet 2019. február 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 Markó József dr. Szinay József 
 polgármester címzetes főjegyző 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel … év … hó ... 
napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 
 
 
 dr. Szinay József 
 címzetes főjegyző 
 
 
 

8) Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálata 
 
Szabó Csaba: A nemzetiségi önkormányzatok szerződéseit minden évben újra kell kötni. Nincs semmilyen 
módosítás.  
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

16/2019. (I. 29.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot elfogadásra: 
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta, megváltoztatni nem kívánja, így a 
jövőre nézve is hatályban tartja a Gödi Roma Önkormányzattal 2015. április 30-án kötött 
Együttműködési megállapodását. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta, megváltoztatni nem kívánja, így a 
jövőre nézve is hatályban tartja a Gödi Szerb Önkormányzattal 2015. május 18-án kötött 
Együttműködési megállapodását. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
Szabó Csaba megköszöni a tagoknak és a vendégeknek a részvételt és a bizottsági ülést bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
Szabó Csaba       Lenkei György 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 


