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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. 

július 24-én, 08.15 órakor kezdődő rendkívüli nyílt ülésén polgármesteri hivatal hivatalos 
helyiségében. 

 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Dr. Megyery Csaba késik, Pappné Pattke Mária és Szász-Vadász Endre 

távolmaradását jelezte.) 
 
Tárgy: a bizottság rendkívüli –nyílt - ülése 
 
Szabó Csaba köszönti a Bizottság tagjait, megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes. 
 
Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról és azok sorrendjéről. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok tárgyalását:  
 
Napirendi pontok: 

 
1) Döntés változtatási tilalom elrendeléséről 

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

 
2) A temető-táblára vonatkozó településrendezési szerződés elfogadása 

Előterjesztő: Markó József polgármester 
 

3) Pótelőirányzat biztosítása a Településellátó Szervezet részére 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

4) Pótelőirányzat biztosítása a Gödi Szivárvány Bölcsőde részére 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

5) Döntés a Termálstrand – Trafóház cseréjéről (91180 sz. AHTR-állomás cseréje 
BHTR-állomásra) 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

6) Pótelőirányzat biztosítása számítástechnikai eszközök beszerzésére 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

7) Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése tárgyú pályázati felhívásban foglalt időpontok 
módosításának jóváhagyása 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

8) A Kincsem Udvarház helyiségeinek hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Markó József polgármester 
 



124 
 

9) Döntés csereerdősítési célú területvásárlásról 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 

10) Döntés a Göd 054 helyrajzi számú külterületi út telekalakításáról és a Göd külterület 056, 
059/16, 059/13, 058/3, 057/7, 048/11, valamint 060/4 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok 
összevonásáról 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester és dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

11) Döntés az iparűzési adóelőirányzat módosításáról 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester  

 

12) Göd Városi Polgárőrség támogatása 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester  
 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 
1. napirendi pont: Döntés változtatási tilalom elrendeléséről 

 
Bertáné Tarjányi Judit: A határozati javaslatot kéri módosítani. A 6468/1 helyrajzi számot ki kell venni a 
változás alól. A tulajdonosok jelentkeztek és írásba adták, hogy lakóházat kívánnak építeni. Nem koreaiak.  
 
Lenkei György kiment a Nagyteremből. 
 
Dr. Megyery Csaba megérkezett.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Zrínyi utcában van egy ingatlan tulajdonos, aki koreai. A Településképi eljárásban 
megtiltásra kerül, hogy munkásszállás épüljön. A lakóház építését nem lehet megakadályozni. 
 
A bizottság – 3 – igen, és – 1 – tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 

93/2019. (VII. 24.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot és rendeletmódosítást elfogadásra: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településrendezési feladatok 
megvalósításának érdekében változtatási tilalmat rendel el a 6448 helyrajzi számú ingatlanra. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

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

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya a Göd belterület 6448 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanra terjed ki. 
 

2. § 
 

Göd Város Önkormányzata az e rendelet hatálya alá tartozó, 1. § szerinti ingatlanra változtatási 
tilalmat rendel el Göd város településrendezési feladatainak megvalósítása érdekében. 
 

3. § 
 
A változtatási tilalom minden építési és rendezési tevékenységre vonatkozik, amit az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 22. §-a megjelöl, kivéve ugyanezen 
jogszabály 20. § (7) bekezdésében foglaltakat. 
 

4. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Ez a rendelet hatályát veszti a változtatási tilalommal érintett területekre készülő helyi építési 
szabályzat módosításáról szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját megelőző napon, de 
legkésőbb e rendelet hatálybalépését követő 3 év elteltével. 
 
 
 Markó József dr. Szinay József 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. év … hó ... 
napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 
 
 
 dr. Szinay József 
 címzetes főjegyző 
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2. napirendi pont: A temető-táblára vonatkozó településrendezési szerződés elfogadása 
 
dr. Szinay József: Ismert, hogy tavaly ősszel Göd Város Önkormányzata által elfogadásra került a 
temető-tábla területére vonatkozó Telepítési Tanulmányterv. Végleges döntés szükséges. Egyeztetés történt, 
melyben gyakorlatilag gazdasági kérdések lettek tisztázva továbbá a szerződésben rögzítésre kerül, hogy 
milyen módon működik együtt az Önkormányzat és a Vállalkozó. Két kérdéskör még nyitva marad, az egyik 
a főbb utak és néhány terület átadás. Műszaki jellegű tanulmány folyamatban van a többi kérdésben. Az utak 
tekintetében valószínűleg az Összekötő utat az Önkormányzat, az Öregfutó utcát közösen, a Rómaiak útját a 
Vállalkozó készíti el.  
 
Szabó Csaba: A telkek között a vállalkozó készíti az utakat? 
 
dr. Szinay József: Igen, a Helyi Építészi Szabályzatban foglalt módon.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Helyi Építési Szabályzat a korábbi Települési Tanulmány Terv szerint készült. 
Nincs még végleges vélemény. Az állami főépítésznek megküldésre kerültek a beérkezett vélemények és a 
tervezői válaszok. Az állami főépítésszel érdemi egyeztető tárgyalás szükséges. A Településrendezési 
Szerződést ki kell egészíteni a jelzálog biztosítékokkal, pontos helyrajzi számokkal és pontos méretekkel még 
a végső véleményre bocsájtás előtt. A módosítás sokat javult a korábbiakhoz képest. A kártalanítási jogért 
helytáll a Vállalkozó.  
 
Pretor Csaba Rómaiak útja: A Tervezet elfogadásakor több szóban elhangzott vállalást tett a Beruházó, 
például, hogy a DMRV-től be fogja kérni a szükséges engedélyeket. Meglepő újdonság számára, hogy az 
utakkal kapcsolatban történt egyeztetés. Lehet-e arról szó, hogy a Képviselő-testületi ülés előtt a szerződést 
átnézze? Az Oázis lakópart kiteszi Göd lakosságának 10 %-át. Ez egy közérdekű téma. Fontos, hogy mit 
vállal a szerződésben az Önkormányzat és a Vállalkozó. Elkerülhetetlen, hogy beépítésre kerüljön, ez már 
korábban el lett döntve. Kötelessége a városnak, hogy odafigyeljen a zsúfoltságra. Ez már egy eldöntött 
kérdés, meg fog épülni, de nem mindegy hogy hogyan. Gyermekes családok fognak ideköltözni. Az Oázis 
lakóparkot összeköti a közép gödi résszel. Esővíz elvezetés nagyon fontos kérdés, ezt mindenféleképpen meg 
kell oldani, szóban elhangzott, hogy a Beruházó fogja vállalni. A lakosság nyugodtabb lenne, ha a szóban 
elhangzott vállalások valóban belekerülnének a szerződésbe.  
 
dr. Szinay József: A mai Képviselő-testületi ülésre jön a Beruházó. Minden kérdésre választ fog adni. A 
szerződés még az előtt pontosításra kerül, hogy a Képviselő-testület végső véleményezési eljárásra elküldené 
a Helyi Építési Szabályzatot.  
 
Pretor Csaba: Hiányolja a kötelezettségvállalásokat. Az Önkormányzat részéről hiányzik a kötelezettség és 
felelősségvállalás. 
 
dr. Szinay József: Egyeztetés még folyamatban van.  
 
Pretor Csaba: A szerződés látható lesz? 
 
dr. Szinay József: Látható lesz.  
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Szabó Csaba: Az Önkormányzat természetesen vállalja a kötelezettségeit és a saját érdekeit fogja szem előtt 
tartani.  
 
dr. Pintér György: Az Önkormányzat és a Vállalkozó részvállalásokat tesz az utak kapcsán.  
 
Szabó Csaba: A temető-tábla nem olyan sűrű lesz az Oázis lakópark hibájából kiindulva.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ezt megerősíti. Pretor Csaba úr jól jár, ugyanis a Samsung mellett az M2-es autóútra 
könnyebb kijutás várható egy új útépítés kapcsán, lesz egy új felhajtási lehetőség az M2-es útra.  
 
Pretor Csaba: Sokan az Alagút utcán mennek a város felé.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Így kevesen fognak végig menni a városon.  
 
dr. Pintér György: Ez még nem biztos. Az új felhajtó az M2-es autóúttal kapcsolatban még egyeztetések 
folynak.  
 
Lenkei György visszajött a Tanácsterembe. 
 
A bizottság – 4 – igen, és – 1 – tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 

94/2019. (VII. 24.) 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  
 
úgy dönt, hogy az Önkormányzat településrendezési szerződés tervezetét elfogadja és javaslatot tesz a 
szerződés megkötésére.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési szerződés aláírására. 
 
Felelős: Markó József polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

3. napirendi pont: Pótelőirányzat biztosítása a Településellátó Szervezet részére 
 

dr. Pintér György: Pótelőirányzat biztosítását kéri a költségvetés terhére a határozati javaslat szerint. Több 
témában fogja felhasználni a Településellátó Szervezet, például, vízlágyító vásárlás, klímaberendezés, 
szemétszállítás, temetői kereszt áthelyezés és egy fontos téma a védőnők bérkeretének emelése.  
 
Lenkei György: Véleménye szerint, ha a védőnőknek megemelik a bérkeretét, akkor a többi alkalmazottnak 
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is szükséges lenne egy emelés.  
 
dr. Pintér György: Most jelenleg a védőnőknek tudjuk ezt biztosítani. Később felmérjük a többi alkalmazott 
bérét és keresnek hozzá fedezetet. Jelenleg most csak a védőnőknek lehet ezt megszavazni.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

95/2019. (VII. 24.) 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 úgy dönt, hogy a Településellátó Szervezet 2019. évi 
gazdálkodásával kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza 
 

a. pótelőirányzatokat biztosít az alábbiak szerint:  
- Németh László Általános Iskola konyháján 1 db vízlágyító berendezés beszerzésére 250 ezer 

forintot; 
- Németh László Általános Iskola konyháján 1 db klíma berendezés beszerzéséhez 350 ezer 

forintot; 
- a temetők szemétszállításának költségeire 4 600 ezer forintot; 
- a Jácint utcai temető temetői keresztjének cseréjéhez és áthelyezéséhez 700 ezer forintot; 
- A Nemeskéri úti temetőben járda kiépítéséhez 750 ezer forintot; 
- a Balázsovits Sportcsarnok kapujának cseréjéhez 500 ezer forintot. 

 
Forrás: Tartalékok – Intézményi beruházási tartalék 
 

b. hozzájárul ahhoz, hogy a Településellátó Szervezet a védőnőkre vonatkozó költségvetési 
előirányzatok között módosítást hajtson végre a dologi előirányzatokról a bérelőirányzatokra 
3 500 ezer forint összegben. 

 
Felelős:  Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző,    
  dr. Preller Zoltán gazd. és jogi ig.h. 
Határidő:  azonnal 
 
 

4. napirendi pont: Pótelőirányzat biztosítása a Gödi Szivárvány Bölcsőde részére 
 
dr. Pintér György: Hasonló a történet, mint az előző napirendi pontnál. Pótelőirányzat szükséges a Gödi 
Szivárvány Bölcsőde részére. Tetőszerkezet javítást és ételszállító lift javítására fogják felhasználni.  
 
Balogh György: Kér kiegészítést a Bölcsőde részére, a Rákóczi úti telephelyen a teljes járdarendszert fel kell 
szedni és a csapadékvíz elvezetést fel kell újítani. Márk Eszter a Beruházási osztályról felmérte.  
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Szabó Csaba: Ennek a fedezete is az intézményi beruházási tartalék? 
 
dr. Pintér György: Igen. 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

96/2019. (VII. 24.) 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 úgy dönt, hogy a Gödi Szivárvány Bölcsőde részére 
az alábbi pótelőirányzatokat biztosítja:  

- a Rákóczi úti telephely kis épülete tetőszerkezetének javítására 2 000 ezer forintot; 
- a Rákóczi úti telephely főépületében az ételszállító lift javítására 2 300 ezer forintot; 
- a Rákóczi úti telephely csapadékvíz-elvezető rendszer részleges cseréjére és felújítására 750 

ezer forintot.  
 

Forrás:  Tartalékok – Intézményi beruházási tartalék 
Felelős:  Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző,    
  dr. Preller Zoltán gazd. és jogi ig.h., Ráczki Marianna intézményvezető 
Határidő:  azonnal 
 
 

5. napirendi pont: Döntés a Termálstrand – Trafóház cseréjéről (91180 sz. AHTR-állomás cseréje 
BHTR-állomásra) 

 
dr. Pintér György: A Termálstrandon szükséges egy Trafóházat kicserélni. 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

97/2019. (VII. 24.) 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 úgy dönt, hogy a Gödi Termálstrandon a meglévő 
trafóház cseréjéhez hozzájárul, annak beruházási költségeihez 12 000 ezer forint forrást biztosít. 
 
Forrás:  Tartalékok – Beruházási tartalék 
 
Felelős:  Markó József polgármester 

dr. Szinay József címzetes főjegyző 
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  dr. Preller Zoltán gazd. és jogi ig.h. 
Határidő:  azonnal 
 
 

6. napirendi pont: Pótelőirányzat biztosítása számítástechnikai eszközök beszerzésére 
 

dr. Pintér György: Szintér pótelőirányzat biztosítása szükséges. Bevezetésre került az új ASP rendszer. A 
Polgármesteri Hivatalba és a Településellátó Szervezetnél használják ezt a rendszert. A rendszer 
működéséhez erős gépekre van szükség.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

98/2019. (VII. 24.) 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 úgy dönt, hogy az alábbiak szerint a 
Településellátó Szervezet és a Polgármesteri Hivatal részére pótelőirányzatot biztosít számítástechnikai 
eszközök beszerzésére 

- a Településellátó Szervezet részére 1 000 ezer forint a Tartalékok - Intézményi beruházási 
tartalék terhére; 

- a Polgármesteri Hivatal részére 2 000 ezer forint a Tartalékok – Feladattal nem terhelt 
működési tartalék keret terhére. 

 
Felelős:  Markó József polgármester 

dr. Szinay József címzetes főjegyző 
dr. Preller Zoltán gazd. és jogi ig.h. 

Határidő:  azonnal 
 
 

7. napirendi pont: Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése tárgyú pályázati felhívásban 
foglalt időpontok módosításának jóváhagyása 

 
dr. Szinay József: Korábban döntés született a személyszállítással kapcsolatos pályázati felhívásról. 60 napos 
kiírási terminusra kell változtatni. Eddig 30 nap volt.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

99/2019. (VII. 24.) 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 
 
jóváhagyja, hogy a 130/2019. (VI. 27.) Ök. határozatával elfogadott pályázati felhívás és 
közszolgáltatási szerződés-tervezet időtartama úgy módosul, hogy az autóbuszvonalak üzemeltetése 
2019. november 1-től 2020. október 31-ig terjedő időszakban kerül meghatározásra. 
 
Egyebekben jóváhagyja a pályázati felhívás megjelentetését, továbbá a pályázati felhívásban szereplő 
időpontok alábbiak szerinti módosulását: 

 Az ajánlattételi határidő: 2019.09.19. 10:00 

 Az ajánlatok megküldése: „Tilos felbontani 2019.09.19. 10:00 előtt” 

 Az eredményhirdetés időpontja: 2019.10.04. 10:00 

 Az eszközök átadás-átvételének időpontja: 2019.10.31. üzemzárás. 

 A szolgáltatás megkezdésének időpontja: 2019.11.01. üzemkezdet, melyhez igazodik a 
szerződés-tervezet 4.3. pontja is. 

 
Felelős: címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

8. napirendi pont: A Kincsem Udvarház helyiségeinek hasznosítására beérkezett pályázatok 
elbírálása 

 
dr. Pintér György: Göd Város Önkormányzata korábban döntött a Kincsem Udvarház helyiségeinek 
kiadásával kapcsolatban. Bringapont és kávéház hasznosítására lett kiírva a pályázat. A Bringapontra érkezett 
pályázat, de a pályázó nem vállalja, hogy a mellékmérők beszerzését és kialakítását. Az Önkormányzat a 
mellékmérők kialakításának költségét átvállalja.  
 
Szabó Csaba: Határozati javaslatok közül az „A” verziót javasolja elfogadásra. 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

100/2019. (VII. 24.) 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 
 
úgy dönt, hogy a 119/2019. (VI. 27) számú határozatában „az egykori gödi Kincsem-istálló, jelenleg 
Kincsem Udvarház helyiségének Bringapontként történő hasznosítására” közzétett pályázatra 
Prohászka András (cím: 2131 Göd, József Attila u. 38.) által benyújtott ajánlatot elfogadja azzal a 
kitétellel, hogy az ajánlati felhívásban a mellékmérősítésre vonatkozó ajánlattevői kötelezettségektől 
eltekint. 
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Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére, valamint megbízza Dr. Almási Csaba 
ügyvédet a bérleti szerződés megszerkesztésére és ellenjegyzésére. 
 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: a pályázat benyújtását követő 30. nap 
 
 
dr. Pintér György: A Kávéházra nem érkezett pályázat.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

101/2019. (VII. 24.) 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 
 
megállapítja, hogy a 118/2019. (VI. 27) számú határozatában „az egykori gödi Kincsem-istálló, jelenleg 
Kincsem Udvarház helyiségének Kávéházként történő hasznosítására” közzé tett pályázatra ajánlat 
nem érkezett. 
 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

9. napirendi pont: Döntés csereerdősítési célú területvásárlásról 
 

dr. Szinay József: Erdőtelepítéshez szükséges a határozati javaslatban szereplő területeket összevonni. Állami 
pénzből kerül megvalósításra. Jó szívvel ajánlja a bizottsági tagoknak elfogadásra.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

102/2019. (VII. 24.) 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 
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1. hozzájárul a Göd külterület 096/11 és 096/12 hrsz.-ú ingatlanok összevonása utáni 
megvásárlásához. A kialakuló telek: Göd külterület 096/12 hrsz., 10318,0 m2 területű, szántó 
művelési ágú ingatlan.  

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására;  
3. Felkéri a polgármestert, hogy a szerződésre vonatkozó ügyvédi megbízási szerződést kösse meg.  

 
Forrás: 2019. évi költségvetés 31. tartalék-sor (erdőtelepítés) 
 
Felelős:  Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő:  azonnal 
 
 

10. napirendi pont: Döntés a Göd 054 helyrajzi számú külterületi út telekalakításáról és a Göd 
külterület 056, 059/16, 059/13, 058/3, 057/7, 048/11, valamint 060/4 helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlanok összevonásáról 

 
dr. Szinay József: 143 millió forint támogatást kapott az Önkormányzat a Kormánytól kiszolgáló utak 
kialakítására. Terület összevonásra van szükség az utak kialakításához.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

103/2019. (VII. 24.) 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  
 

1. úgy dönt, hogy telekalakítási eljárás keretében összevonja a Göd külterület, 056, 059/16, 059/13, 
058/3, 057/7, 048/11 és 060/4 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokat, egyúttal a 
telekalakítás során a Göd külterület 054 hrsz-ú út és Göd külterület 059/13 hrsz-ú beruházási 
célterület közötti telekhatárt rendezi a Geo-Ikon Bt. által 15/2019 munkaszámon elkészített 
változási vázrajz szerint 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy telekalakítási eljárást az illetékes földhivatali osztálynál 
indítsa meg; 

 
Felelős: Markó József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

11. napirendi pont: Döntés az iparűzési adóelőirányzat módosításáról 
 
dr. Pintér György: Legutoljára, amikor készítették az idei évi költségvetést, akkor felvetődött egy téma, hogy 
mit csináljanak, a Samsungtól befolyó iparűzési adóval. A Samsunggal próbáltak kommunikálni a befolyó 
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iparűzési adó összegéről, de nem igazán kaptak konkrét tájékoztatást. Idén már elkezdődött a termelés. Idén 
lesz adófeltöltés, de igazán jövőre érkezik nagyobb összeg. 320 millió forintot fog fizetni várhatóan. Erről 
szól a határozati javaslat. Tartalékba kell helyezni.  
 
dr. Szinay József: A Pénzügyi osztályvezető jelezte, hogy a „c” pont kerüljön ki a határozati javaslatból. A 
„d” pont „c” pont lesz. 
 
dr. Pintér György: A kiadási és bevételi összeg megemelkedik 320 millió forinttal. 
 
Szabó Csaba: Ennyivel emelkedik? 
 
dr. Pintér György: Bíznak benne, hogy a Samsung fizetni fog.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

104/2019. (VII. 24.) 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 úgy dönt, hogy  
a. Göd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében meghatározott iparűzési 

adóelőirányzatot 320 000 000, azaz háromszázhúszmillió forinttal megemeli, 
 

b. Göd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében 320 000 000, azaz háromszázhúszmillió 
forinttal megemeli a feladattal nem terhelt működési tartalék előirányzatot, 
 

c. felkéri a Jegyzőt, hogy a jelen határozat a-b. pontjainak Göd Város Önkormányzatának 2019. évi 
költségvetési rendeletében történő átvezetéséről intézkedjen. 

 
Felelős:  Markó József polgármester 

dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

12. napirendi pont: Göd Városi Polgárőrség támogatása 
 
Szabó Csaba: A Göd Városi Polgárőrség egyedi támogatási kérelmet adott be. Javasolja, hogy a Bizottság 
támogassa a Göd Városi Polgárőrséget az igényelt 790 000 forinttal. Fedezete: a Pénzügyi Ellenőrző, 
Közbeszerzési és Jogi Bizottság 2019. évi pénzügyi kerete. 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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105/2019. (VII. 24.) 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 790.000 Ft, 
azaz hétszázkilencvenezer forint összegű támogatást nyújt, mely összeget az egyesület a 2019. évi 
működéséhez használhatja fel. 
 
Fedezete:  a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 2019. évi pénzügyi kerete 
Felelős:  dr. Szinay József címzetes főjegyző, Szabó Csaba PEKJB elnök 
Határidő:  azonnal 
 
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 
 
 


