
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának 2012. december 11-én, 9.00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság rendes nyílt ülése 
 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Jegenye utcai telekalakítás szerződése      (zárt ülés) 
Előterjesztő: dr. Garabon Sándor jogtanácsos, Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 

2. Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi üi. 
 

3. Egyebek: Hulladékgazdálkodás üzemeltetéséhez szükséges gépek beszerzése 
Előterjesztő: dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
 

4. Egyebek: Gödi SE részére TAO pályázathoz önrész biztosítása 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási ov.  
 

5. A bizottság 2013. évi munkatervének meghatározása 
Előterjesztő: Forró Gábor elnök 

 
6. Az átadott köznevelési intézmények ingatlan és ingó eszközeire vonatkozó 

használati szerződés 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
7. MAFC Kajak-Kenu Szakosztályának és a Gödi Diák Sportegyesület támogatása 

Előterjesztő: Forró Gábor elnök 
 

8. A közterület-használatáról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 
2. napirendi pont: Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendeletének           
                                módosítása 
 
dr. Hetényi Tamás: Elmondja, hogy egy hónapot kapott arra, hogy szerződjön a hulladék 
átvételére. Rendkívül későn adta meg a végső árakat. Egy cégtől még nem kapta meg az 
árakat. Az FKF Zrt. bezárta a Dunakeszi hulladéklerakót. Az ASA Magyarország Kft.-nél 
fennakadások lehetnek. Egyik partnet sem élt azzal, hogy kizárólagosságot kérjen, illetve 
azzal, hogy mennyiség kerüljön meghatározatásra.  
 



Hlavács Judit: A Remondis Duna Kft. árajánlata 10.200,- Ft/tonna + Áfa díjat kér. Hol van ez 
a lerakó?  
 
Dr. Hetényi Tamás: Ugyanazon a lerakón ahol az ASA lerakója is van, de az ASA-val 
megállapodott egy alacsonyabb összegben, és mint „köztes szolgáltató” szerződött velünk.   
 
Hlavács Judit: Dunakeszi közelebb van. Vácrátóton a fölúton mennek át a kukásautóval?  
 
Dr. Hetényi Tamás: Elmondja, hogy a két lerakó között 3 kilométer különbség van. Az ASA-
val azért szeretné a szerződés megkötését, mert több éven keresztül velük dolgoztak.   
 
Rakaczki István: Az ASA-nál a díjak a lerakási díjat is tartalmazza?  
 
Dr. Hetényi Tamás: Jövőre a lerakói járulékok növekedni fognak a törvény szerint. Az FKF 
Zrt. árajánlatában érdekes, hogy Rákospalotára lehetne szállítani a szemetet. A lerakó díja 
nagyon alacsony, mert elégetik a szemetet. A korábbi lerakótól 8 kilométerre van.  
 
Forró Gábor: Egyik vállalkozónál sincs mennyiségi limit?   
 
Dr. Hetényi Tamás: Nincs mennyiségi limit és kizárólagosság sem.   
 
 

2/2013.(I.17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …….. sz. rendelete a települési szilárd 
hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátottságáról szóló 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. 

rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 

(1) A rendelet 4.§-ában található szöveg az (1) bekezdés jelölést kapja.  
(2) A rendelet 4.§-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:  
„4.§ (2) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Göd város közigazgatási területén 
összegyűjtött kommunális hulladék ártalmatlanítására az ASA Magyarország Kft. vácrátóti 
átrakó állomását, valamint az FKF Zrt. Dunakeszi hulladéklerakóját jelöli ki.” 
 

2.§ 
 
A rendelet 2013. február 1-én lép hatályba.  
 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: 2013. február 01.  
 
 
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
3. napirendi pont tárgyalása: Hulladékgazdálkodás üzemeltetéshez szükséges gépek 
beszerzése 
 



dr. Hetényi Tamás: A Remondis Duna Holding Kft. Magyarországi működése megszűnteti. A 
csörögi lerakót bezárják. A váci polgármesteri hivatal pedig önálló hulladékgazdálkodási 
vállalatot kezdett működtetni. A Remondis a berendezéseit eladja. A 20 éves kapcsolat 
alapján felajánlották a gépek megvásárlását. Tavaly tervbe volt véve kukásautó vásárlása, 
ezért azt kéri, hogy engedélyezzék az autó megvásárlását. Az egész ajánlat 23-ig érvényes 
pont a képviselő-testület üléséig. Jelenleg egy kukásautó ára kerül annyiba amennyiért a 
cégtől most két autót tud megvásárolni.   
 

Forró Gábor: Az önkormányzat a múlt évbe 50MFt-ot tervezett beszerzésre, így a tervezett 
összeg egyharmadáért veszi meg az eszközöket. 
 
Dr. Hetényi Tamás: Megnézték az autókat, a felújításokat elvégezték rajta. A karbantartásról 
komoly nyilvántartást vezetnek.  
 
Forró Gábor: A vásárolandó autó típusa hogyan viszonyul a meglévő autókhoz. Megfelelnek 
az elvárásoknak?  
 
Dr. Hetényi Tamás: A jelenlegi autóknál ez annyiban különbözik, hogy Mercedes autóról van 
szó, 4 köbméteres konténert is tud működtetni. 18 köbméter hulladékot tud egyszerre 
begyűjteni, a TESZ jelenlegi autói 20 köbméter hulladékot tudnak begyűjteni. Véleménye 
szerint a vásárolandó autó is meg lehet 20 köbméter hulladékkal terhelni. A másik 
megvásárolandó autó ugyanazt tudja mint a TESZ autói. Ez a két autó volt a legjobb 
állapotban.  
 
Forró Gábor: Javasolja az autó megvásárlását.  
 
Hlavács Judit: A két autó beszerzése összesen 11 millió forint. Nem ró az önkormányzatra 
közbeszerzési kötelezettséget?  
 
Dr. Pintér György: Úgy tudja, hogy használt gépjármű beszerzése esetén nem kell 
közbeszerzés. Egy új autó más paraméterekkel bír, nem lehet összehasonlítani.  
 
Dr. Hetényi Tamás: Az összegből csak a gépjárművekre szántat  kell figyelembe venni, és az 
nem haladja meg a közbeszerzési értékhatárt. 
 
Popele Julianna: Egyértelműen nem kell közbeszereztetni. Más funkcióval rendelkező 
gépeket vásárolnak, így az értéküket nem kell összeadni.  
 
Lengyel György: Az összeg fedezetét mi fogja biztosítani? 
 
Dr. Pintér György: A tavalyi kukásautóra betervezett alap lesz a forrása.   
 
Rakaczki István: Az autókat műszakilag átnézték?  
 
Dr. Hetényi Tamás: Igen.  
 

3/2013.(I.17.) sz. PEKJB határozat 
 



Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a csatolt anyagban szereplő, autók vásárlásáról szóló 
Remondis Duna Holding Kft. által adott csomag árajánlatát fogadja el.  
Kérje fel a Településellátó Szervezet igazgatóját, dr. Hetényi Tamást, hogy az adásvételi 
szerződést írja alá, és bonyolítsa le az autók átvételét.  
Kérje fel a jegyzőt, hogy gondoskodjon az előirányzat tervezéséről a 2013. évi költségvetés 
készítésékor.  
 
Forrás: Pénzmaradvány – 2012. évi költségvetésben tervezett, de meg nem valósult szemetes 
autó beszerzés előirányzata 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
 
 
A bizottság - 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 
4. napirendi pont tárgyalása: Gödi SE részére TAO pályázathoz önrész biztosítása  
 
Popele Julianna: Az előterjesztés a helyben kiosztott anyagban szerepel. Az előterjesztéshez 
mellékelt levélben érkezett a kérelem. A TAO-ból folytatódna az öltőző bővítése. Korábban 
ehhez az önkormányzat 3 millió forintot adott. A kivitelezés teljes összköltsége 28 millió 
forint. A GSE nem kapott lehetőséget nagyobb összegű beruházásra. Csökkentett műszaki 
tartalommal valósulna meg az épület bővítése. 5 db öltöző kialakítása, a gondnoki lakás 
szerkezetkészre állítása, fűtéskorszerűsítés, nyilvános WC felújítása valósulna meg a 
továbbiakban. Az önkormányzatnak 30% önrészt kell biztosítani, ami 8 millió forintot jelent.   
 
Forró Gábor: A megvalósítás részletei változtak.  
 
 

4/2013.(I.17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
220/2011.(X.28.) sz. Ök. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a Nemeskéri 
parkerdő sportpályán a Gödi Sport Egyesület beruházásában megvalósuló, „jelenlegi 
épületben  5 db öltöző kialakítása, a gondnoki lakás szerkezet-kész állapotra hozása, 
fűtéskorszerűsítés, lépcső kialakítása, földszinti nyilvános WC épületrész befejezése és az új 
részek külső vakolása, használatbavételi engedélyhez szükséges módon” megnevezésű 
beruházáshoz 8.400.000.-Ft összegű támogatást (önrészt) nyújt azzal, hogy ezen összeget az 
Egyesület kizárólag a fenti beruházásra fordíthatja. A  beruházás megvalósulását a Gödi Sport 
Egyesület az Önkormányzatnak köteles bejelenteni és a támogatás összegével köteles 
elszámolni. 
 
Felkéri a Jegyzőt, hogy Támogatás forrása kerüljön betervezésre a 2013. évi költségvetésbe. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 



 
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
Rakaczki István: A TAO pénzből uszodát is szerettek volna létrehozni.   
 
Dr. Megyeri Csaba: Igen, ez ügyben a Samsung-al folytattak tárgyalásokat. A magyar 
igazgatók rábólintottak, de végül visszavonták döntésüket. A tervek most kerülnek 
módosításra. A jövő évi pályázathoz új tervek készülnek. A legnagyobb beruházást az uszoda 
megépítése jelentené, azonban az idei évben ez nem aktuális. A következő évben újra bekerül 
a tervekbe.   
 
 
5. napirendi pont tárgyalása: A bizottság 2013. évi munkatervének meghatározása 
 
Forró Gábor: Elkészült a bizottság 2013. évi munkaterve. Kéri a módosító javaslatokat. A 
munkaterven év közben is lehet változtatni. A munkaterv az anyagleadás szempontjából is 
fontos lenne.   
 
Hlavács Judit: A júniusi ülésre kerüljön be a GSE 2012. évi beszámolója.  
 
Rakaczki István: Egyetért Hlavács Judittal.  
 

5/2013.(I.17.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 2013. 
évre vonatkozó munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:  
 
 
2013. január 17. (csütörtök), 16.00 óra 
 

1. A bizottság 2013. évi munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: Forró Gábor elnök 
 

2. Beszámoló a bizottság 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Forró Gábor elnök 

 
3. A közterület használatáról szóló 34/1991.(XI.20.) sz. Ök. rendeletének módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

 
2013. február 13. (szerda), 9.00 óra 
 

1. Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Kovács Krisztina pénzügyi ov.  
 

2. A 2012. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Kovács Krisztina pénzügyi ov.  
 

3. Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2012. évi 



működéséről 
Előterjesztő: Forró Gábor elnök 
 

4. Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról 
Előterjesztő: Forró Gábor elnök 
 

5. A civil szerveződések támogatásáról, elszámolásáról és mindezek 
nyilvánosságáról 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

6. Egyebek 
 
 
2013. március 13. (szerda), 9.00 óra 
 
 
 
2013. április 10. (szerda), 9.00 óra 
 

1. 2012. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Kovács Krisztina pénzügyi ov.  
 

2. Tájékoztató a 2012. évben történt pénzügyi-,gazdasági ellenőrzések 
tapasztalatairól 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 
3. Németh László Általános Iskola művészetoktatási díjakról szóló rendelet 

módosítása 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
4. Egyebek 

 
 
2013. május 15. (szerda), 9.00 óra 
 

1. Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi éves beszámolója 
Előterjesztő: Rataj András ügyvezető 
 

2. Közterület-felügyelet első negyedévi beszámolója 
Előterjesztő: Kovács László közterület-felügyelet vezetője 

 
3. Egyebek 

 
 
2013. június 12. (szerda), 9.00 óra 
 

1. Gödi Sportegyesület 2012. évi beszámolója 
Előterjesztő: Forró Gábor PEKJB elnök 

 
2. Egyebek 



 
 

2013. JÚLIUS – AUGUSZTUS – TANÁCSKOZÁSI SZÜNET 
 
 
2013. szeptember 11. (szerda) 9.00 óra 
 

1. Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének I. félévi 
módosítása 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Kovács Krisztina pénzügyi ov.  

 
2. Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Kovács Krisztina pénzügyi ov.  
 

3. Egyebek 
 
 
2013. október 16. (szerda), 9.00 óra 
 

1. 2014. évi belső ellenőri munkaterv és a 2013. évi jelentés 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

2. Egyebek 
 
 
 
2013. november 13. (szerda), 9.00 óra 
 

1. Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

2. Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Kovács Krisztina pénzügyi ov.  
 

3. A helyi adórendeletek felülvizsgálatáról szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Jakab Gábor adóosztály ov.  
 

4. Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs beszámolója 
Előterjesztő: Rendőrkapitány  

 
5. Egyebek 
 

 
2013. december 04. (szerda) 9.00 óra 
 

1. A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének véleményezése 
Előterjesztő: Forró Gábor elnök 
 

2. Intézményi térítési díjak módosítása 
Előterjesztő: dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 



 
3. Közterület-használati díjtételek módosítása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

4. Szemétszállítási díjak módosítása 
Előterjesztő: dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 

 
5. Buszközlekedés viteldíjainak módosítása 

Előterjesztő: Forró Gábor elnök 
 
6. Közterület-felügyeleti beszámolója  

Előterjesztő: Kovács László közterület-felügyelet vezetője 
 

7. Egyebek 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Forró Gábor elnök 
         
A bizottság - 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
6. napirendi pont tárgyalása: Az átadott köznevelési intézmények ingatlan és ingó                                                    

eszközeire vonatkozó használati szerződés 
 
dr. Nagy Atilla: A kész szerződéstervezet az anyagban található. A tervezetbe az 
önkormányzat adatait kell beírni. Az ingatlanra vonatkozó részletek a 18. és 19. pontban 
vannak szabályozva. A szerződésen változtatni nemigen lehet. Eich Lászlóval egyeztetett és a 
szerződésben lévő „napok” meghatározás helyett a „naptári napot” meghatározást be lehet 
írni.  
 
Forró Gábor: Kinek a feladata a diákok által okozott károk rendezése? Ki a felelős? Ez az eset 
a „vis maior” kategóriába sorolható?   
 
Dr. Nagy Atilla: A gyermekek hozzájuk tartoznak, azért ők fognak felelni.  
 
Hlavács Judit: Az egész iskolaátadást ellenzi. Az önkormányzatnak nincs beleszólása.  
 
Forró Gábor: Határozatlan időtartamra kötik a szerződést.  
 
Rakaczki István: A szerződés 16-18. pontjai értelmében mindent az önkormányzat csinál. 
Ehhez pénz is rendelnek?  
 
Forró Gábor: A működtetés ezt takarja. Ezeknek a feladatoknak az ellátására már tavaly 
készült hozzávetőleges költségvetés.   
 
Hlavács Judit: Az önkormányzat soha nem kapott ezért pénzt. Normatívát már vagy 101 éve 
nem kapott az önkormányzat.  
 
Forró Gábor: A járási intézményfenntartó központok felálltak. Nehezen, de  működnek. Az 
lenne az érdekük, hogy a gödi gyermekek jó körülmények között tanuljanak.  



 
Rakaczki István: A tulajdonjogot azért hagyták meg az önkormányzatnak, hogy az csináljon 
minden.   
 
Forró Gábor: Elmondja, hogy a 3000 lakos alatt településeken az iskolákat teljes egészében 
átvették.  
 

6/2013.(I.17) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az 
átadott köznevelési intézmények ingatlan és ingó eszközeire vonatkozó használati szerződés 
megkötését a tervezet szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy a szerződésben kerüljön 
meghatározásra, hogy a határnapok naptári napban értendők.  
 
Felelős: Markó József polgármester 
Határidő: 2013. január 31.  
 
 
A bizottság - 4 - igen, - 2 - nem, - 1 – tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta a határozatot. 
 
 

7. Egyebek napirendi pont tárgyalása: MAFC Kajak-Kenu Szakosztályának és 
Gödi Diák-Sportegyesület támogatása 

 
Forró Gábor: Kovacsik Tamás képviselő azzal a javaslattal élt, hogy a 2013. évi 
költségvetésben  az MAFC Kajak-Kenu szakosztálynak, illetve a Gödi Diák- 
Sportegyesületnek 1-1 milliót forintot tervezzen be a testület. A KOSB tárgyalta az 
előterjesztést és azt javasolja, hogy 1,5 MFt-ot kapjon a GDSE és fél millió forintot a MAFC 
azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben a lehetőségek megengedik.  
 
Hlavács Judit: Az egyikben egyesületben 50 fő, a másikban 160 fő sportol.  
 
Forró Gábor: A MAFC egy drágább műfajt képvisel. Az egyesületük élsportolókat képez. 
Göd hírét viszik a sportolói.   
 
Dr. Megyeri Csaba: Vannak gödi gyermekek az egyesületben. Azt javasolja, hogy a 
gyermekek egyéni támogatást kapjanak. A MAFC a műegyetem klubja, egyéb pénzszerzési 
lehetőségeik is vannak. Mint jogi személyiségnek nem tartja szerencsésnek, hogy magát az 
egyesületet támogassa. Nagyon tehetséges gyermekek sportolnak a kereteiben. Mindkét 
egyesület a GSE ellen van. Makrai Csaba összeveszett a GSE elnökével, majd kivált a GSE-
ből és ezt az egyesületet hozta létre. A GDSE is a GSE ellen volt. Ott is gödi gyermekek 
vannak.  
 
Hlavács Judit: A GDSE még nem jutott támogatáshoz. Működési támogatást nem kaptak. A 
MAFC tavaly alakult, nincs másik ilyen egyesület Gödön. Az ott versenyző gödi sportolók 
világversenyeken szerepelnek. Ez lapvetően a GSE eredménye, mert Ő nevelte fel őket. A 
mostani helyzetet kell nézni. A GDSE támogatása azért indokolt, mert a városi rendezvényen 
ingyen lépnek fel a táncosaikkal, minden támogatás nélkül.  
 



Forró Gábor: A MAFC támogatása esetében a támogatási megállapodásban ki lehet kötni, 
hogy kizárólag a gödi gyermekek sportolását segítheti elő az összeg. Az evezősök a 
Széchenyi strandot rendben tartották. A műegyetemmel a viszony eddig nagyon rossz volt, 
most így rendeződhet.  
 

7/2013.(I.17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a város 2013. évi költségvetésébe terveztessen be 
1.500.000,- Ft a GDSE és 500.000,- Ft-ot a MARFC Kajak-kenu Szakosztály Göd részére.   
 
Felelős: 2013. évi költségvetés tervezése 
Határidő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
Forró Gábor: Napirenden kívül elmondja, hogy a bizottság tanácsadójának 
szerződéstervezetét megküldi minden tagnak. Javasolja, hogy februárban a bizottság tárgyalja.  
 
Hlavács Judit: A tanácsadó akkor tudna megfelelően működni, ha az anyagokat időben 
megkapja.   
 
Dr. Megyeri Csaba elhagyja az üléstermet.  
 
 

8. napirendi pont tárgyalása: A közterület-használatáról szóló rendelet módosítása 
 
Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy a rendelet módosítását az indokolta, hogy a reklámtáblák 
ügyét rendezze. Az önkormányzat célja, hogy a reklámtáblákat alacsony áron az 
önkormányzat átvegye és hasznosítsa. Panaszkodnak a vállalkozók, hogy nem tudják fizetni a 
díjakat. A módosuló rendeletben meghatározásra kerülne az anyaghasználat is. A 
reklámtáblák helyzetének megoldásával a közútkezelő is elkezdett foglalkozni. Reklámtáblák 
vonatkozásában a használati díj 20-30-50%-os emelést javasolnak.   
 
Forró Gábor: Magasnak tartja a megemelt árakat. Alacsonyabb árak legyenek meghatározva.   
 
Dr. Nagy Atilla: Az összegeken lehet változtatni, nem kapott az emelésre konkrét javaslatot. 
Ezeket az emeléseket Ő javasolja. 
 
Forró Gábor: Ha el akarja az önkormányzat üldözni a reklámtáblásokat, akkor emelje meg a 
díjat, ha meg szeretné tartani, akkor maradjon az eredeti összeg.   
 
Dr. Nagy Atilla: A vezetőség emelést szeretne. A településkép egységességének érdekében 
írta bele az e) pont utolsó bekezdésben. Reklámtábla rendelet készítése is tervbe van véve.  
 
Hlavács Judit: A településképi illeszkedés miatt.  
 
Forró Gábor: Javasolja, hogy az e) pont utolsó bekezdése ne kerüljön be a rendeletbe. A 
reklámtábla rendeletbe kerüljön bele. hanem egy majdani reklámtábla rendeletbe kerüljön 



bele. Vagy a reklámtáblák rendet szabályozó rendelettel egy időben lép hatályba ez a passzus, 
vagy később módosulna ezzel.  
 
Rakaczki István: Alkalmi ár és alkalmi szolgáltatás között miért van ár? 
 

8/2013.(I.17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a közterületek használatáról szóló 
34/1991.(XI.20.) sz. Ök. rendelet módosítását azzal a kiegészítéssel, hogy az 

- 1.§ (3) bek. e./ pontjának utolsó bekezdése kihúzandó,  
- Az 1. sz. melléklet 5./ pontjában az I. díjtétel 3.200,- Ft/m2/hó, a II. díjtétel 

2.300,- Ft/m2/hó, a III. díjtétel 1.400,- Ft/m2/hó összegre módosuljon.  
 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: 2013. február 01.  
 
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
Hlavács Judit: Kéri, hogy a testületi ülésre az eredeti rendelet szövege is kerüljön be.   
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Forró Gábor        Kádár Benigna 
      Elnök                jkv.  
 
 


