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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. szeptember 26-án, 08:15 órakor kezdődő rendkívüli nyílt ülésén polgármesteri hivatal 

hivatalos helyiségében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Pappné Pattke Mária, aki 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 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok tárgyalását:  
 
Napirendi pontok: 

 

1) Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 

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

 
3) A Norma Kft. szerződésének módosítása 

Előterjesztő: Markó József polgármester 
 

4) Wigner Jenő Ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázaton 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 
5) Sellő utca felújítása – pénzügyi forrás biztosítása 

Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető 

 
6) Piros Mihály utca felújítása – pénzügyi forrás biztosítása 

Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető  
 

7) Búzaszem Iskola támogatása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 

 
8) Közterület-felügyelet I. félévi beszámoló 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

9) Polgárőrségek I. félévi pénzügyi elszámolásának elfogadása 
Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök 
 

10) Településellátó Szervezet – pótelőirányzatok 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

11) 80/2019. (V. 8.) határozat módosítása (pontosítása) 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
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12) Helyi adórendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

13) „Környezetvédelmi feladatok 2019.” költségvetési sor forrás növelése 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

14) Közbeszerzési eljárás megindítása - „Villamos energia beszerzése Göd Város 
Önkormányzata és Intézményei részére 2020. január 01. – 2021. december 31-ig terjedő 
időszakra” (zárt ülés) 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető  

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének I. félévi 
módosítása 

 

dr. Pintér György: Egységes rendeleti formában szükséges az évközi módosításokat elfogadni. 

 

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

116/2019. (IX. 26.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek megalkotni az alábbi rendeletet: 
 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 

Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
5/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint módosítja Göd Város Önkormányzata 2019. 
évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 20.) önkormányzati rendeletet: 
 

1. § 
 
Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 20.) önkormányzati rendeletet 
(a továbbiakban: R) 2. § (1)-(7) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

A) Költségvetési bevételi főösszegét 10 667 239 ezer forintban 
B) Költségvetési kiadási főösszegét 14 888 590 ezer forintban 
C) Költségvetési egyenlegét (A-B) - 4 221 351 ezer forintban 
D) Belső finanszírozásának bevételi összegét 3 831 585 ezer forintban 
(előző évi pénzmaradványok 2019. évi költségvetési tervezetben igénybevett összege) 
E) Külső finanszírozás (hitelfelvétel) bevételi összegét 490 000 ezer forintban 
F) Külső finanszírozás kiadási összegét 100 234 ezer forintban 

állapítja meg. 
(2) A költségvetés főösszege 14 988 824 ezer forint. 
(3) Működési többlet 2 278 064 ezer forint, a felhalmozási hiány 6 499 415 ezer forint. 
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(4) A belső finanszírozás bevétele 3 831 585 ezer forint. 
(5) A külső finanszírozás bevétele 490 000 ezer forint. 
(6) A külső finanszírozás kiadása 100 234 ezer forint. 
(7) A működési többlet, a belső és külső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a felhalmozási 

hiányt és a külső finanszírozás kiadásait.” 
 

2. § 
 
Az R mellékletét képező 1.-14/2. helyébe e rendelet 1.-14/2. számú mellékletei lépnek. 
 

3. § 
 

Záró rendelkezések 
 
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 Markó József dr. Szinay József 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. év szeptember 
hó 27. napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 
 
 
 
 dr. Szinay József 
 címzetes főjegyző 
 
 



154 
 

 
 



155 
 

 
 



156 
 

 
 



157 
 

 
 



158 
 

 



159 
 

 
 



160 
 

 
 



161 
 

 
 

 

  



162 
 

 
 



163 
 

 
 



164 
 

 



165 
 

 



166 
 

 
 



167 
 

 
 

 

 



168 
 

 
 



169 
 

 
 



170 
 

 
 



171 
 

 
 



172 
 

 
 



173 
 

 
 



174 
 

 
 



175 
 

 
 

 

 

 



176 
 

2. napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának I. félévi 
helyzetéről 

 

dr. Pintér György: Jelentősen megnövekedett a bevétel és a kiadás. Tegnap aláírásra került a Samsung 

szerződés. Első félévben jelentős összeg érkezett. A teljesítési adatok alapján nyilvánvaló, hogy a 

beruházások száma több volt, mint korábban. Több fontos projekt volt ebben az elmúlt időszakban. 

Ipari park kialakítása, póterdő telepítés, óvodaépítés, sok járda és útépítés. Az intézmények működtek 

a szabályos formában. Göd város pénzügyi helyzete stabil. A tegnapi nappal mindenképp.  

 

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

117/2019. (IX. 26.) PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának I. 
félévi helyzetéről szóló beszámolóját. 
 
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök 
Határidő: azonnal 
 

 

3. napirendi pont: A Norma Kft. szerződésének módosítása 
 

dr. Szinay József: Az alsógödi strandon lévő kis büfé bérleti szerződése lejárt 2019. szeptember 30-án. 

4 évre kerül meghosszabbításra. A földterület az önkormányzat tulajdona. A felépítmény a bérlő 

tulajdona.  

 

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

118/2019. (IX. 26.) PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot: 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a  
 

Nor-Ma Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2131 Göd, Béke u. 29., 
cégjegyzékszám: 13-09-065652., adószáma: 10775943-2-13.) kötött bérleti szerződést az alábbi 
feltételekkel.  
 
Felelős: Markó József polgármester 

Határidő: azonnal 
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BÉRLETI SZERZŐDÉS 
 

 
Mely létrejött egyrészről Göd Város Önkormányzata (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81., 
adószám: 15394019-2-13., képviselő: Markó József polgármester) – mint bérbeadó - másrészről 
a NOR-MA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2131 
Göd, Béke u. 29., cégjegyzékszám: 13-09-065652., adószáma: 10775943-2-13., statisztikai 
számjele: 10775943-5610-113-13., képviselő: Németh Anita ügyvezető) – mint bérlő – között 
alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel: 
 

1. Bérbeadó bérbe adja a kizárólagos tulajdonát képező, gödi 525. hrsz. belterületi 
ingatlanból jelen szerződés mellékletét képező vázrajzon feltüntetett, 108 m2 területű 
ingatlanrészt, bérlő pedig bérbe veszi.  
Bérlő jelenleg birtokon belül van, a Fujer István (2131 Göd, Kazinczy u. 60.) volt 
bérlővel 2014. augusztus 25-én kötött bérleti szerződés alapján, amely 2019. szeptember 
30-án lejárt. 

  
2. Jelen bérleti szerződés időtartama határozott időre szól, 2019. október 1-től 2024. 

szeptember 30-ig. 
 

3. Felek a bérleti díjat 815.000,-Ft/év összegben határozzák meg, melynek első felét minden 
év március 31-ig, a második felét pedig július 31-ig köteles megfizetni. 
A teljesítés bérbeadó 10700323-42056506-51100005. sz. számlára átutalással történik.  
A bérleti díj minden év január 01-én – a KSH által közzétett - előző év inflációs rátájával 
– automatikusan emelkedik.  

 
4. Bérlő a bérelt területen 48 m2 épületrészben (mely nem a bérbeadó tulajdona) „büfé”-t 

üzemeltet, amelyhez 60 m2-es kerthelyiség csatlakozik.  
Az üzlet üzemeltetéséhez 695/2005. sz. alatt kiadott működési engedéllyel rendelkezik.  
 

5. Felek megállapodnak abban, hogy bérlő a bérleti jogviszony lejártakor az ingatlant 
eredeti állapotban – figyelemmel az 1326/91/M. sz. határozatra – a bérleményt eredeti 
állapotban adja vissza bérbeadónak. Ennek megfelelően  bérlő az ingatlanon lévő 
építményt köteles elbontani. A bontás határideje a  szerződés lejártát követő 3. hónap 

 
6. Felek rögzítik, hogy az előző pontban foglaltakkal kapcsolatban bérlő bérbeadóval 

szemben kártalanítási és egyéb igényt nem támaszthat.  
 

7. A bérbeadó részéről azonnali hatályú felmondásnak van helye, amennyiben: 
a.)  bérlő az esedékes bérleti díjat e szerződésben rögzített határidőre, felszólítás ellenére 

sem fizeti meg. 
b.)  bérlő a bérleményt rendeltetésellenes célra használja. 
c.)  az előírt nyitvatartási időt nem tartja be. 
d.)  a bérleményből közmű szolgáltatást nyújt harmadik fél számára. 

 
8. Bérlő vállalja, hogy az ingatlant és annak közvetlen környezetét megfelelően gondozza. 

Ennek keretében bérlő köteles az ingatlan előtt elfekvő füves terület rendszeres 
kaszálására. A hulladéktárolót rendszeresen üríti és karbantartja, gondoskodik annak 
elszállításáról.  
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9. A strand működéséhez előírt egészségügyi mentőláda elhelyezéséről bérlő köteles 

gondoskodni. A bérlő jól látható területen információs táblát helyez el, melyben a 
mentőládáról tájékoztatást ad a strand szolgáltatását igénybe vevők részére.  

 
10. Bérlő vállalja, hogy az ingatlanra történő gépkocsi behajtást – a sorompók megfelelő 

karbantartásával és felügyeletével – megakadályozza. Bérlő vállalja, hogy áruszállítás 
céljára kizárólag Göd Város Önkormányzatának jegyzője által kiadott behajtási 
engedéllyel rendelkező gépkocsik behajtását teszi lehetővé azzal, hogy az áruszállítási 
tevékenységnek legkésőbb 11 óráig be kell fejeződnie. 

 
11. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy sem az ingatlan, sem az azon található 

közműveket (víz, gáz, elektromos áram, csatorna) harmadik személynek  albérletbe és 
használatba nem adja.  

 
12. Bérlő kijelenti, hogy a közszolgáltatókkal hatályos szerződéssel rendelkezik, és a 

közüzemi díjakat rendszeresen fizeti.  
 

13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 

14. Jelen szerződést Göd Város Önkormányzata ………………. sz. határozatával jóváhagyta. 
 

15. Felek jelen szerződést elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 

 
Göd, 2019. szeptember 11. 
 
 
 
……………………………………..   ………………………………… 
Göd Város Önkormányzata                    NOR-MA Kft.  
            BÉRBEADÓ                BÉRLŐ 
           Markó József          Németh Anita 
           polgármester                        ügyvezető 
 

 

4. napirendi pont: Wigner Jenő Ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton 

 

dr. Pintér György: A Bursa pályázaton nem kívánnak változtatni. Maradjon változatlan formában. A 

Wigner pályázatnál lesz változás. 7 millió forint volt a szükséges forrás. Jövőre a költségvetésbe 

megemelésre kerül a keret 2 millió forinttal. A Wigner jövőre pályázó barátibb lesz. A jövedelmi 

helyzetet nem szükséges beadni, nem lesz kötelező. Egyszerűbb lesz.  

 

Lenkei György: Méltányosabb lesz ezáltal.  

 

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 



179 
 

119/2019. (IX. 26.) PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot: 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
a. a 2019/2020-as tanévre a Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat 

meghirdetését a mellékelt pályázati kiírás szerint 
b. a 2019. évi Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat keretösszegét 

megnövelni 2,0 millió forinttal 
c. hogy a Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázathoz a 2020. évi 

költségvetésben 7,0 millió forint kerüljön betervezésre 
 

Forrás:  
-  b. pont szerinti keretösszeg emelésének a Feladattal nem terhelt működési tartalék  
- 2019. évi költségvetésben Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjra 

tervezett összeg 
Melléklet: Pályázati felhívás, pályázati adatlap 
 
Felelős:  alpolgármester, jegyző 
Határidő:  értelemszerű 
 

 

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

120/2019. (IX. 26.) PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

a. Göd Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához, 

b. a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz a 2020. évi költségvetésben 5,0 millió forint 
kerül betervezésre. 

 

Felelős: alpolgármester, jegyző 
Határidő: értelemszerű 
 

 

5. napirendi pont: Sellő utca felújítása – pénzügyi forrás biztosítása 

 
Popele Julianna: A DMRV szennyvíz rekonstrukciót végez a Sellő utcában. A helyreállítást elvégzi a 

munkálatok befejeztével. Utána szükséges egy útfelújítás, ami nem a DMRV feladata.  

 

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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121/2019. (IX. 26.) PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot: 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 
 
 a Sellő utca burkolat felújítását és az építési kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges forrást, 
22.056 eFt-ot a 2019. évi költségvetésben tervezett Iparterület értékesítéséből származó bevétel 
sorról biztosítja. 
 
Felelős: Markó József polgármester,  
Hivatali felelős: Popele Julianna osztályvezető 
Határidő: azonnal 
 

 

6. napirendi pont: Piros Mihály utca felújítása – pénzügyi forrás biztosítása 
 

Popele Julianna: Régi igény a Piros Mihály utca leaszfaltozása. Most kerül rá sor.  

 

Szilágyi Sándor: Hol van a Piros Mihály utca?  

 

Popele Julianna: A Nemeskéri-Kiss Miklós utcára merőleges kis útszakasz.  

 

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

122/2019. (IX. 26.) PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot: 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a  
 
Piros Mihály utca burkolat felújítását és az építési kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges 
forrást, 6.456 eFt-ot a 2019. évi költségvetésben tervezett Iparterület értékesítéséből származó 
bevétel sorról biztosítja. 
 
Felelős: Markó József polgármester,  
Hivatali felelős: Popele Julianna osztályvezetője 
Határidő: azonnal 
 

 

7. napirendi pont: Búzaszem Iskola támogatása 
 

dr. Pintér György: Az önkormányzatot megkereste a Búzaszem Iskola vezetősége és támogatást 

kértek, hogy egy új tornatermet tudjanak építeni. Jó cél. A jövő évi költségvetésbe bele kell építeni. 60 

millió forintnyi támogatást kér az iskola. Több részletbe kapja ezt a támogatást. 3x20 vagy 2x30 millió 

forint formájában. Ez elvi döntés. Tornaterem hiány van a településen. Az üzemeltetés és a 
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működtetés nem az önkormányzat dolga. A tornatermeket általában nem lehet nyereségesen 

működtetni.  

 

Dr. Megyery Csaba: Az adatok alapján elég kicsinek tűnik.  

 

dr. Pintér György: Az iskola maga sem nagy. Nem is férne el egy normál tornacsarnok.  

 

Dr. Megyery Csaba: 312 négyzetméteres.  

 

dr. Pintér György: Egy röplabda pályának felel meg.  

 

Dr. Megyery Csaba: Ez által korlátozva van a használata. Kicsinek találja. Nincs ráhatása az 

önkormányzatnak.  

 

dr. Pintér György: Jelenleg az iskola aulájában tornáznak a gyerekek.  

 

Albert Pál: Ha az önkormányzat támogatja, akkor a szerződésbe bele lehetne foglalni, hogy a helyi 

lakosok is használhassák.  

 

dr. Pintér György: Már ez is szóba került. Az önkormányzat használati jogot kap. Jogos a kérés.  

 

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

123/2019. (IX. 26.) PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot: 
 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Búzaszem Alapítvány 60 millió 
forinttal történő támogatását a jogerős építési engedély megadását követően.  
 
Forrás: Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése 
Felelős: Markó József polgármester 
Határidő: értelemszerűen  
 

 

8. napirendi pont: Közterület-felügyelet I. félévi beszámoló 
 

Szabó Csaba: Komplex munka. Ha nincs kérdés a beszámolóval kapcsolatban felkéri a tagokat 

szavazásra.  

 

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

124/2019. (IX. 26.) PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadja 
a Közterület-felügyelet 2019. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját. 



182 
 

 

Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök 
Határidő: azonnal 
 

 

9. napirendi pont: Polgárőrségek I. félévi pénzügyi elszámolásának elfogadása 
 

Szabó Csaba: A polgárőrségek egyre több feladatot látnak el a városban. A második félévi támogatás 

feltétele, hogy az első félévi támogatással elszámoljon mind a két egyesület. Ez megtörtént.  

 

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

125/2019. (IX. 26.) PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadja 
a Göd Városi Polgárőrség és a Dunakanyar Polgárőrség I. félévi pénzügyi beszámolóját.  
 

Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 
 
 

10. napirendi pont: Településellátó Szervezet – pótelőirányzatok 
 

dr. Pintér György: A Településellátó Szervezetnek szükséges útkarbantartásra és városüzemeltetési 

feladatokra. Lakossági igényeket fognak megoldani. Golf pályát fogják helyre hozni.  

 

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

126/2019. (IX. 26.) PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot: 
 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az iparterület értékesítéséből 
befolyt bevétel terhére az alábbi pótelőirányzatokat hagyja jóvá: 
 

- az útkarbantartási feladatokra összesen 45 000 ezer forintot, 
- egy városüzemeltetési feladatokra 10 000 ezer forintot. 

 
Forrás: Tartalékok – Iparterület értékesítéséből befolyt bevétel 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

 

11. napirendi pont: 80/2019. (V.8.) határozat módosítása (pontosítása) 
 

dr. Pintér György: A Samsung szerződés összegére szükséges pontosítás a határozati javaslat szerint. 
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Lenkei György elhagyta a Tanácstermet.  

 

A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

127/2019. (IX. 26.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az iparterület értékesítéséből 
(ingatlanértékesítésből) a város költségvetésében megtervezett összesen 5 400 000 000 Ft + ÁFA 
összeget a tényleges bevételnek megfelelően 5 149 734 400 Ft + ÁFA összegre módosítja. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a módosítást vezetesse át a költségvetési rendeleten. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

 

12. napirendi pont: Helyi adórendelet módosítása 
 

dr. Pintér György: Már korábban döntött a Képviselő-testület és a Bizottság az adórendelettel 

kapcsolatban, pontosítás szükséges. Az első ingatlanra jár a kedvezmény. 

 

A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

128/2019. (IX. 26.) PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot: 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (......) önkormányzati  rendelete  
a helyi építményadóról szóló 34/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
1.§ 

A rendelet 6.§ a) pontjának 1. alpontja helyére az alábbi szöveg lép: 
0-100m2-ig 290 Ft/m2 

 
2.§ 

A rendelet 6.§ b) pontjának helyére az alábbi szöveg lép: 
azon lakás, valamint üdülő után, amelyben az adózó adóév első napján lakóhellyel rendelkezik, 
az adó mértéke az a) pontban foglaltak alapján állapítandó meg, azzal az eltéréssel, hogy az a) 
pont      1. alpontja esetében az adó mértéke 0 Ft/m2.  

 
3.§ 

 
(1) Ezen rendelet 2020. január 1-én lép hatályba 
(2) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építményadóról szóló 
34/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2019.(IX.19.) önkormányzati 
rendeletének rendelkezései nem lépnek hatályba.  
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 Markó József Dr. Szinay József 
 polgármester címzetes főjegyző 
 

 

13. napirendi pont: „Környezetvédelmi feladatok 2019.” költségvetési sor forrás növelése 
 

dr. Pintér György: A környezetvédelmi feladatok költségvetési sorra szükséges forrás növelés. 

Patkányirtás, állapotfelmérés, temető rendbetétele, egyéb munkálatokra fogják felhasználni.  

 

A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

129/2019. (IX. 26.) PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot: 
 

Göd Város Képviselő-testülete 12,817 M Ft többletforrást biztosít a 2019. évi környezetvédelmi 
munkálatok elvégzésére a „Környezetvédelmi feladatok 2019.” sorhoz. 
 
Forrás: iparterület értékesítéséből befolyt bevétel 
Felelős:  polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 
 

 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal zárt ülést rendel el az alábbi napirendi pont 
megtárgyalására: 
 

14) Közbeszerzési eljárás megindítása - „Villamos energia beszerzése Göd Város 
Önkormányzata és Intézményei részére 2020. január 01. – 2021. december 31-ig terjedő 
időszakra” 

 

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

K.m.f. 
 
 
 
  Szabó Csaba   Szász-Vadász Endre 
  elnök     jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 


