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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának
2019. április 23-án, 10 órakor kezdődő rendes, nyílt ülésén polgármesteri hivatal hivatalos
helyiségében.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Dr. Megyery Csaba jelezte távolmaradását, Lenkei György jelezte
késését.)
Tárgy: a bizottság rendes –nyílt - ülése
Szabó Csaba megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 5 tag van jelen.
Szabó Csaba: Az alábbi napirendi pontok kerülnek felvételre: Egyebek I. Helyi Környezetvédelmi
Rendelet módosítása; Egyebek II.: A Göd belterület 1531 hrsz.-ú állami tulajdonú út önkormányzati
tulajdonba vétele; Egyebek III.: Kastély Óvoda – jubileumi jutalomra pótelőirányzat biztosítása; Egyebek
IV.: a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízása V.: A gödi
általános iskolák támogatása.
Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról és azok sorrendjéről.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti javaslatot és az alábbi napirendi pontok
tárgyalását:
Napirendi pontok:
1) Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2018. évi működéséről
Előterjesztő: illetékes rendőrkapitány
2) A Gödi Alapszolgáltatási Központ szakmai munkájáról szóló beszámoló
Előterjesztő: intézményvezető
3) A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: ügyvezető
4) Tájékoztatás az adóbevételek állásáról, a kintlévőségek és azok behajtásának aktuális
helyzetéről
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hatósági osztályvezető
5) Dunakanyar Polgárőrség 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: elnök
6) Göd Városi Polgárőrség 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: elnök
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7) Dunakanyar Polgárőrség támogatási kérelmei
Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök
8) Göd Városi Polgárőrség támogatási kérelme
Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök
9) Egyebek I.: Helyi Környezetvédelmi Rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző
10) Egyebek II.: A Göd belterület 1531 hrsz.-ú állami tulajdonú út önkormányzati tulajdonba
vétele
Előterjesztő: Markó József polgármester
11) Egyebek III.: Kastély Óvoda – jubileumi jutalomra pótelőirányzat biztosítása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
12) Egyebek IV.: a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak
megbízása
Előterjesztő: Markó József polgármester
13) Egyebek V.: A gödi általános iskolák támogatása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester

Jegyzőkönyv-hitelesítő választása
Szabó Csaba: Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Szász-Vadász Endre legyen.
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt, hogy a
2019. április 23-i ülésén felvett jegyzőkönyv hitelesítője Szász-Vadász Endre képviselő, tag lesz.
Napirendi pontok tárgyalása:
1. napirendi pont: Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2018. évi
működéséről
Varga László: Üdvözli a Bizottság tagjait. A beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság egész évi
munkáját tartalmazza, nem csak Gödre lebontva. Sok számadatot tartalmaz. Ha bármilyen jellegű kérdés
van a legjobb tudása szerint megpróbál válaszolni.
Szabó Csaba: A lakásbetörés és rongálás Göd tekintetében növekedett.
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Varga László: A környező kapitányságokhoz mérten klasszisokkal jobb a Dunakeszi Rendőrkapitányság.
Jobb helyzetben van.
Szabó Csaba: Ez örvendetes.
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

44/2019. (IV. 23.) PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja
elfogadni a Képviselő-testületnek a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2018. évi
működéséről szóló beszámolót.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Szabó Csaba PEKJB elnök

2. napirendi pont: A Gödi Alapszolgáltatási Központ szakmai munkájáról szóló beszámoló
Szabó Csaba: Átolvasta a beszámolót. Az Alapszolgáltatási Központ vezetője a Képviselő-testületi ülésen
megjelenik.
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

45/2019. (IV. 23.) PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja
elfogadni a Képviselő-testületnek a Gödi Alapszolgáltatási Központ szakmai munkájáról szóló 2018.
évi beszámolót.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szabó Csaba PEKJB elnök

3. napirendi pont: A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának
elfogadása
Szabó Csaba: Ha nincs kérdés a beszámoló kapcsán, akkor javasolja elfogadni.
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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46/2019. (IV. 23.) PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozatot:
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az alábbiak szerint elfogadja a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft.
(székhely: 2131 Göd, Pesti út 81., adószáma: 23110045-2-13, cégjegyzékszáma: 13-09-143648) 2018.
évi beszámolóját az alábbi mérleg főösszeggel és eredménnyel:
Mérleg főösszeg:
Adózott eredmény:
Eredménytartalék:
Jóváhagyott osztalék:

14.727 eFt
-1.855 eFt
6.530 eFt
0 eFt

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az adózott eredmény
eredménytartalékot képezzen.
Felelős:
Határidő:

polgármester, jegyző, ügyvezetők
azonnal

4. napirendi pont: Tájékoztatás az adóbevételek állásáról, a kintlévőségek és azok
behajtásának aktuális helyzetéről
Dr. Kármán Gábor: Köszönti a Bizottság tagjait. Kiosztásra került az adóbevételekről egy tájékoztató
táblázat. A telekadónál a teljesítés 16 % ez valószínű azért van, mert később mentek ki az értesítések és
még nem érkezett be annyi befizetés, ennél valószínűleg már több van. Van egy nagy adófizető, aki már
tavaly sem fizetett és idén sem, itt jelzálogbejegyzésre kerül sor.
Kovács Krisztina: Ha ezek valós számok, akkor nagy előirányzat kiesés lesz. Helyesbített előírás
szükséges.
Dr. Kármán Gábor: Utána néz. Nem tud választ adni. Valószínűleg a lekönyvelés miatt ilyen alacsony.
Nagy különbségek vannak, ez nem valós adat. Kéri a Bizottság elnökét, hogy a májusi bizottsági ülésre
vegye fel ismét napirendként és akkor újabb és pontosabb számadatokkal fog érkezni.
Szabó Csaba: A májusi bizottsági ülésen újra tárgyalja a Bizottság.
Dr. Pintér György: Az adóbevételek tényleges teljesítésén túl vannak. Márciusban és szeptemberben
vannak az adófeltöltések. Van egy nagy adózó a városban, decemberben lesz adófeltöltés.
Dr. Kármán Gábor. A befolyt összegekkel meg van elégedve, a helyesbített előírás aggasztó.
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Dr. Pintér György: A pénzügyi folyamatok rendben vannak.
Szabó Csaba: A Bizottság nevében köszöni a beszámolót, májusban újratervezés.

5. napirendi pont: Dunakanyar Polgárőrség 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Babus Gábor: Köszönti a Bizottság tagjait és a megjelenteket. Mára ők lettek a városban a legnagyobb
létszámú polgárőrség. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség elnöke kéri, hogy a helyi polgárőrök
térjenek vissza az eredeti tevékenységekhez, preventív járőrszolgálatot teljesítsenek. Ezt a Dunakanyar
Polgárőrség 2017-ben és 2018-ban teljesítette. 2019 januárjában 8 fő elvégzett egy tanfolyamot a
Katasztrófavédelemnél, mint önkéntes tűzoltó, így Gödön 8 fő önkéntes tűzoltó van. Ehhez a
tevékenységhez az alapfelszerelés megvan. Tűzoltó autó is van, egy tartálykocsit szeretnének a
későbbiekben.
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

47/2019. (IV. 23.) PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadja a
Dunakanyar Polgárőrségnek 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Szabó Csaba PEKJB elnök

6. napirendi pont: Göd Városi Polgárőrség 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Szeri Mihály: 2018-ban a Göd Városi Polgárőrség beszerzett egy lovat, rendezték a papírjait, első
bemutatkozása a 2018. évi Szüreti Felvonulás volt. Külterületen könnyebb a járőrözés. Hatékonyabbak az
illegális szemétlerakók felderítésében. 2018-ban a Váci Önkéntes Tűzoltókhoz csatlakoztak, baleset
megelőzés és kárfelszámolásban segédkeznek. A Katasztrófavédelemmel együttműködést kötöttek, így a
Polgárőrség műszaki és tűzoltási feladatokban részt tud venni Göd és környéki településeken.
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

48/2019. (IV. 23.) PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadja Göd
Város Polgárőrségének 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő:

azonnal
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Felelős:

Szabó Csaba PEKJB elnök

7. napirendi pont: Dunakanyar Polgárőrség támogatási kérelmei
Szabó Csaba: A Polgárőrségek támogatása költségvetési soron 2 millió forint van. Javasolja a
Bizottságnak, hogy ezt a támogatást egyformán osszák el a polgárőrségek között, két egyforma összeggel,
azaz 1 millió forint a Dunakanyar Polgárőrségnek.
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

49/2019. (IV. 23.) PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a Dunakanyar
Polgárőrség Göd Egyesület (képviseli: Babus Gábor egyesületi elnök, adószáma: 18718537-1-13)
részére 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint összegű támogatást nyújt, mely összeget az egyesület
2019. évi működési kiadásai fedezésére használhatja fel.
A támogatási összeg kifizetése két egyenlő részletben történik. A II. félévre járó támogatás
kifizetésének feltétele az I. félévre nyújtott támogatási összegről szóló elszámolás és a szolgálatban
lévő gödi rendőrjárőr kézjegyével ellátott járőrlap bemutatása, valamint a teljes beszámoló
bizottság általi elfogadása.
Fedezete:
Határidő:
Felelős:

2019. évi költségvetésben „polgárőrség támogatása”
azonnal
Szabó Csaba PEKJB elnök

Szabó Csaba: A Dunakanyar Polgárőrség beadott egy kérelmet, hogy a Bizottság támogassa a Polgárőrség
terepjárójának a javítását. Javasolja a Bizottságnak, hogy támogassa a saját pénzügyi keretéből 450 ezer
forinttal, hogy ezzel is segítse a város közbiztonságát.
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

50/2019. (IV. 23.) PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a Dunakanyar
Polgárőrség Göd Egyesület (képviseli: Babus Gábor egyesületi elnök, adószáma: 18718537-1-13)
részére 450.000 Ft, azaz négyszázötvenezer forint összegű támogatást nyújt, mely összeget az
egyesület a GHE-279 forgalmi rendszámú terepjárójának javíttatására használhatja fel.
Fedezete:
Határidő:

a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 2019. évi pénzügyi kerete
azonnal
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Felelős:

Szabó Csaba PEKJB elnök

Dr. Pintér György: Javasolja, hogy egy darab szerződés készüljön és egybe kerüljön kifizetésre az összeg.

8. napirendi pont: Göd Városi Polgárőrség támogatási kérelme
Szabó Csaba: Az előzőhöz hasonlóan javasolja a Bizottságnak, hogy a Göd Városi Polgárőrséget is 1
millió forint összeggel támogassa a Bizottság.
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

51/2019. (IV. 23.) PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a Göd Városi
Polgárőrség (képviseli: Szeri Mihály egyesületi elnök, adószáma: 19185837-1-13) részére 1.000.000
Ft, azaz egymillió forint összegű támogatást nyújt, mely összeget az egyesület 2019. évi működési
kiadásai fedezésére használhatja fel.
A támogatási összeg kifizetése két egyenlő részletben történik. A II. félévre járó támogatás
kifizetésének feltétele az I. félévre nyújtott támogatási összegről szóló elszámolás és a szolgálatban
lévő gödi rendőrjárőr kézjegyével ellátott járőrlap bemutatása, valamint a teljes beszámoló
bizottság általi elfogadása.
Fedezete:
Határidő:
Felelős:

2019. évi költségvetésben „polgárőrség támogatása”
azonnal
Szabó Csaba PEKJB elnök

Szabó Csaba: A Göd Városi Polgárőrség beadott egy kérelmet, hogy a Bizottság támogassa a Polgárőrség
szolgálati gépjárművének javítását. Javasolja a Bizottságnak, hogy támogassa a saját pénzügyi keretéből
150 ezer forinttal, hogy ezzel is segítse a város közbiztonságát.
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

52/2019. (IV. 23.) PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a Göd Városi
Polgárőrség (képviseli: Szeri Mihály egyesületi elnök, adószáma: 19185837-1-13) részére 150.000 Ft,
azaz egyszázötvenezer forint összegű támogatást nyújt, mely összeget az egyesület a KUG-037
forgalmi rendszámú szolgálati gépjármű javíttatására használhatja fel.
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Fedezete:
Határidő:
Felelős:

a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 2019. évi pénzügyi kerete
azonnal
Szabó Csaba PEKJB elnök

Szabó Csaba: A polgárőrségekkel célszerű lenne egy együttműködési megállapodást kötni, melyben
meghatározásra kerülne néhány feladat. Javasolja a Bizottságnak, hogy erről is szavazzanak.
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

53/2019. (IV. 23.) PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága felkéri
címzetes főjegyző urat, hogy készítessen el a gödi polgárőr egyesületekkel együttműködési
megállapodást.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szabó Csaba PEKJB elnök, dr. Szinay József címzetes főjegyző

9. napirendi pont: Helyi Környezetvédelmi Rendelet módosítása
Dr. Kármán Gábor: Hosszú előkészítő munka előzte meg. Készül az új helyi környezetvédelmi rendelet.
Polgármester úr áttanulmányozta, javasolta, hogy szükség lenne egy munkacsoport kialakítására. Sok
koncepcionális kérdés van. A jogalkotónak kell egy határ. Nyárra nem biztos, hogy készen lesz. Két
hatályon kívüli helyezésről szól a módosítás és egy helyszíni bírságszabályozás.
Szabó Csaba: Az új rendeletet látjuk, de, hogy mi volt eddig benne azt nem. Kéri, hogy tájékoztassa a
Bizottságot.
Dr. Kármán Gábor: A bírságot a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet szabályozza. A
2. § a Jegyző úr hatáskörét rendezi. A 3 §. a régi KET. eljárás helyett ÁKR. kerül bele. A 4. § A
végrehajtás foganatosítását, az új eljárásrendet tartalmazza. A koncepció az lenne, hogy a végrehajtás
helyben valósuljon meg. 5. § a helyszíni bírságokról szól.
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

54/2019. (IV. 23.) PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi rendelettervezetet:
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Göd Város Önkormányzatának …/2019. (IV..) sz. rendelete
Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól szóló 6/2000.(II.22.) sz. rendelet módosításáról

1.§
A rendelet 10.§ hatályát veszti.
2.§
A rendelet 30.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerül:
Ezen rendeletben foglalt előírásokkal kapcsolatos hatósági ügyek elbírálása első fokon – a
rendeletben foglalt kivételekkel – a jegyző hatáskörébe tartoznak.
3.§
A rendelet 30.§ (7) bekezdése helyére az alábbi szöveg kerül:
Ezen rendeletben nem szabályozott hatósági eljárási kérdésekben az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (továbbiakban: Ákr.) foglaltak az irányadóak.

4.§
A rendelet 30.§ (8) bekezdése helyére az alábbi szöveg kerül:
Amennyiben az első fokon eljárt hatóság határozatában foglalt kötelezésnek a kötelezett
határidőben nem tesz eleget, úgy a végrehajtást az Ákr. szabályai alapján az első fokon eljárt helyi
környezetvédelmi hatóság rendeli el és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
(továbbiakban: Vht.) szabályai alapján a jegyző foganatosítja. A végrehajtás érdekében szükséges
munkálatokat a jegyző a kötelezett költségére és veszélyére – szükség esetén megbízott vállalkozó
bevonásával – elvégezteti.
5.§
A rendelet 33.§ hatályát veszti.
6.§
(1) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt
kivétellel – a hatálybalépést követően kialakult környezeti állapotokra, illetőleg azt követően indult
hatósági ügyekre kell alkalmazni.
(2) Ezen rendelet 4.§-ban foglalt rendelkezést – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – a
hatálybalépést követően indult, illetőleg a hatálybalépéskor folyamatban lévő végrehajtásokra is
alkalmazni kell.
Polgármester

Jegyző

10. napirendi pont: Egyebek II.: A Göd belterület 1531 hrsz.-ú állami tulajdonú út
önkormányzati tulajdonba vétele
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Juhász Anita: A Magyar Közútkezelő NZrt. levélben kereste meg Göd Város Önkormányzatát, melyben
arról tájékoztatott, hogy a Göd, 1531 hrsz-ú ingatlan nem lát el országos közúti funkciót, ezért a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. nem jogosult annak vagyonkezelésére. Ezért az ingatlan önkormányzati tulajdonba
adására van szükség.
Szabó Csaba: Ez a Béke út melyik része?
Juhász Anita: Ez a Béke út teljes hossza. A térképmásolat az csak egy vázlat. 8327 négyzetméter, amiről
szó van. Egy helyrajzi szám alatt van az egész.
Dr. Pintér György: A Képviselő-testületi ülésre szükséges leegyeztetni, hogy biztosan az egész Béke útról
van-e szó. Nem egyértelmű.
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

55/2019. (IV. 23.) PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:
Göd Város Önkormányzatának Képviselő testülete
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. §. (3) bekezdésére figyelemmel a


Göd belterület 1531 hrsz. alatt felvett, „Kivett országos közút” megnevezésű, 8327 m2
területű

ingatlan tulajdonjogának átadását kérelmezi és azt – ingyenesen - köszönettel átveszi.
Felhatalmazza a polgármestert fenti döntésnek megfelelő előzetes és a végleges megállapodások
aláírására.
Felelős: polgármester
Hivatali felelős: címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

11. napirendi pont: Egyebek III.: Kastély Óvoda – jubileumi jutalomra pótelőirányzat
biztosítása
Kovács Krisztina: A Kastély Óvoda intézményvezetője 2018. augusztus 15-én volt jogosult a 40 éves
jubileumi jutalmára. A jubileumi jutalom összege öt havi illetmény összegével egyezik meg. A jubileumi
jutalom ebben az időpontban nem került kifizetésre, de még a 2019. évi költségvetésben sem terveztek
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vele. A jubileumi jutalomra való jogosultságot és annak kifizetését jogszabály írja elő, ettől eltérő
rendelkezés nem hozható. Az intézményvezetőnek 2 789 ezer forint pótelőirányzat biztosítására a
feladattal nem terhelt működési tartalékot javasolja forrásként megjelölni.
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

56/2019. (IV. 23.) PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kastély Óvoda részére
2 789 ezer forint pótelőirányzatot biztosít az intézményvezető jubileumi jutalmának kifizetéséhez.
Forrás:
Határidő:
Felelős:

Tartalékok – Feladattal nem terhelt működési tartalék
azonnal
Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, dr. Preller Zoltán
gazd. és jogi ig.h. TESZ, Karaszek Ernőné óvodavezető

12. napirendi pont: Egyebek IV.: a Göd
felügyelőbizottsági tagjainak megbízása

Városi

Kommunikációs

Nonprofit

Kft.

Dr. Pintér György: Göd Város Önkormányzata által alapított és egyedüli tagságával működő Göd Városi
Kommunikációs Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása 2019. április 28. napján lejár. A
felügyelőbizottság a Kft. működésének ellenőrzésére szolgáló szervezet, amely munkáját lényegében a
tulajdonos(ok) érdekében végzi, az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi. Az
ellenőrzési tevékenysége a társaságon belülre irányul. Erre figyelemmel indokolt a felügyelőbizottság
jövőbeni fenntartása és a jelenlegi tagok megbízatásának meghosszabbítása. A Gödi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai megbízatása határozatlan idejű.
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

57/2019. (IV. 23.) PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2131 Göd, Pesti
út 81., cégjegyzékszáma: 13-09-143648) - továbbiakban: Kft. - felügyelőbizottságának tagjaivá:
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Lenkei György Jánost (2131 Göd, Öregkastély u. 2.),
Sipos Richárdot (2132 Göd, Ady Endre út 35.) és
Horváth Szilárd Józsefet (2131 Göd, Fenyves u. 25/A)
2019. április 29-től 2019. október 31-ig terjedő időtartamra megbízza.
Felkéri Dr. Almási Csaba ügyvédet (2600 Vác, Budapesti főút 15.) hogy fentiek alapján készítse el a
Kft. alapító okiratának módosítását és a Kft. képviseletét az illetékes Cégbíróság előtt lássa el.
Pénzügyi fedezet: a Kft. 2019. évi költségvetése
Felelős: Markó József polgármester, Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetői
Határidő: 2019. április 29.

Szabó Csaba megköszöni a tagoknak és a vendégeknek a részvételt és a bizottsági ülést bezárja.

K.m.f.

Szabó Csaba
elnök

Szász-Vadász Endre
jegyzőkönyv-hitelesítő

