Jegyzőkönyv
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi
Bizottságának 2016. szeptember 26-án, 09.00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal
nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: a bizottság rendes –nyílt - ülése

Szász-Vadász Endre elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és a hivatal
dolgozóit.
Külön köszönti a bizottság leendő jegyzőkönyvvezetőjét Kocsisné Kolozsi Melindát, aki
októbertől veszi át a bizottsággal kapcsolatos feladatokat.
Az elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes – 6 – tag jelen van, és az ülést
megnyitja.
Megállapítja, hogy nincs jelen dr. Megyery Csaba, aki távolmaradását jelezte.
Szász-Vadász Endre elnök elmondja, hogy két további napirendi pontot szükséges felvenni:
• Göd, 3285 hrsz. (2132 Göd, Attila utca 19.) önkormányzati tulajdonú ingatlan
értékesítése
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
• Göd, 1829/5, 1829/6, 1829/7, 1829/8, 1829/9, 6801/69, 5759 és 3285 helyrajzi számú
ingatlanok értékesítése
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
Továbbá elmondja, hogy a napirendek sorrendjét módosítsa, mivel alpolgármester úrnak az
ülésről korábban kell távoznia, így az általa előterjesztett anyagokat vegyék előre.
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pontokat és azok
sorrendjét:
Napirendi pontok:
1. Jegyzőkönyv-hitelesítő választása
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre elnök
2. Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének I. félévi
módosítása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
3. Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
4. Wigner Jenő ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíj pályázaton
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
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5. Göd Városi Polgárőrség I. félévi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
6. Göd 3285 hrsz. (2132 Göd, Attila u. 19.) önkormányzati tulajdonú ingatlan
értékesítése
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
7. Göd, 1829/5, 1829/6, 1829/7, 1829/8, 1829/9, 6801/69, 5759 és 3285 helyrajzi számú
ingatlanok értékesítése
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
8. A Közterület-felügyelet beszámolója
Előterjesztő: dr. Nagy Attila aljegyző
9. Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása:

1. napirendi pont tárgyalása: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása
Szász-Vadász Endre: Javasolja, hogy a 2016. szeptember 26-i ülésen felvett jegyzőkönyv
hitelesítője Szabó Csaba tag legyen.
Szabó Csaba: A felkérést elfogadta.

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
51/2016.(IX.26.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy
dönt, hogy a 2016. szeptember 26-i ülésén felvett jegyzőkönyvének hitelesítője Szabó Csaba
tag legyen.
Határidő: 15 napon belül
Felelős: Szász-Vadász Endre elnök, Szabó Csaba tag

2. napirendi pont tárgyalása: Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési
rendeletének I. félévi módosítása
dr. Pintér György: A költségvetést a Képviselő-testület elfogadta év elején ez az anyag az
azóta történt módosítások átvezetését tartalmazza. A költségvetési főösszeg nem változott.
Szabó Csaba: A 8 sz. mellékletben a TESZ-nél, a Bölcsőde és az Alapszolgáltatási Központ
tekintetében voltak módosítások. A módosítások személyi változások miatt történtek?
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Kovács Krisztina: Nem tud róla, hogy személyi változások történtek volna a két intézmény
tekintetében. Az intézmények év közben kapják meg az ágazati pótlékot, illetve
bérkompenzáció is történt. Ezek miatt van minden évben a bérek esetében utólagos
előirányzat módosítás végrehajtva.
Szabó Csaba: A 10. sz. mellékletben a kistérségi társulási tagdíj 12 milliós összegéből 3
millió forinttal kevesebbet kellett fizetni. Ez miért történt?
Kovács Kriszti: Átcsoportosítás történt.
Szabó Csaba: A 12. sz. mellékletben „a feladattal nem terhelt működési tartalék” illetve a
„pályázati önrész” keretből is történtek átcsoportosítások.
Kovács Krisztina: Igen, az átcsoportosításhoz testületi döntés szükséges. A rendkívüli
települési támogatás nem lett átvezetve.
Szabó Csaba: A 14/1 sz. mellékletben a kompok, révek pályázatra elkülönített sorról emeltek
le előirányzat. A révekhez vezető utak felújítására szolgáló pályázaton nyertek.
Kovács Krisztina: Igen a révhez vezető utak felújítására nyertek támogatást. A kompok, rével
pályázatra elkülönített összegből lett átcsoportosítva. A 13/1 sz. mellékletben látszik.
Lenkei György tag elhagyja az üléstermet.
Szász-Vadász Endre: A 4 .oldal lap alján elírás történt, 2016. év helyett 2015. év szerepel, ezt
kéri javítani.

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

52/2016.(IX.26.).sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetési
rendeletének I. félévi módosítását a beterjesztett anyag szerint fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester,
dr. Szinay József címzetes főjegyző

3. napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I.
félévi helyzetéről
dr. Pintér György: A beszámoló teljes anyaga kiküldésre került, a kiküldött anyag informatív.
Az idei évi költségvetésről elmondható, hogy feszítettebb, mint a tavalyi.
Lenkei György tag visszajön az ülésterembe.
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dr. Pintér György: Egy ingatlant tudtak értékesíteni. Ingatlanértékesítésre 50 millió forint lett
betervezve az idén. Ülés előtt lekérte a bankszámlakivonatát, illetve az adóbevételét a
hivatalnak. Az adóbevételek tekintetében a golfpályára befizetendő adó jelentős tételt
jelentene az adóbevételekben. A lekötött összeg 200 millió forint. Az alszámlákon 350 millió
forint van. Az adóbevételek teljesen kiszámíthatatlanok, a végleges adóbevétel a december
20-i zárás után lesz látható. Hitelt nem vett fel az önkormányzat. A bevételekből a kiadások
fedezve vannak. Feladatelmaradás nem történt.
Simon Tamás: Nincs kockázat, ha a CIB nem fizet a golfpályára adót?
dr. Pintér György: Az adóbevételek nem fixek, nem lehet vele tervezni. Az ingatlanok
értékesítésére oda kell figyelni. A CIB Bank adófizetésére is. Várhatóan 1 milliárd forint fog
teljesülni.
Simon Tamás: Tartalék van a bankszámlán?
dr. Pintér György: Be vannak tervezve a bevételek, teljesíthető a költségvetés.

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

53/2016.(IX.26.)sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi
helyzetéről szóló beszámolót a beterjesztett anyag szerint fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester,
dr. Szinay József címzetes főjegyző

4. napirendi pont tárgyalása: Wigner Jenő ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázaton

dr. Pintér György: A Wigner Jenő ösztöndíjpályázat esetében komplett kiírás van, a Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázat esetében csak javaslat arra vonatkozóan, hogy az idei évben is
csatlakozzanak a pályázathoz. A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat esetében az ösztöndíjat
a Pest Megyei Önkormányzat adja a helyi önkormányzat egy adott összeggel hozzájárul. A
Wigner Jenő Ösztöndíjpályázatot változatlan feltételekkel javasolja kiírni. A Wigner Jenő
ösztöndíjra a tavalyi évben megemelésre került a keret, egyrészt Nevelek településrész
csatlakozás, másrészt a tanulók jó tanulmányi eredményeinek növekedés miatt.

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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54/2016.(IX.26.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek a 2016/2017-es tanévre a Wigner Jenő Középiskolai
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetését a mellékelt pályázati kiírás szerint. Egyúttal
javasolja, hogy a Wigner Jenő Középiskolai Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz a 2017. évi
költségvetésben 4 millió forint kerüljön betervezésre.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző

55/2016.(IX.26.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága illetve Pénzügyi
Bizottsága javasolja, hogy Göd Város Önkormányzata csatlakozik a 2016/2017-es tanévre
kiírt Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. Egyúttal a Képviselő Testületnek javasolja,
hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz a 2017. évi költségvetésben 4 millió forint
kerüljön betervezésre.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester

5. napirendi pont tárgyalása: Göd Városi Polgárőrség I. félévi beszámolójának
elfogadása
dr. Pintér György: Az anyag kiment. Az önkormányzat szempontjából változott a helyzet. A
korábbi két szervezet helyett már csak egy szervezetet támogat az önkormányzat. A
betervezett teljes keretösszeget a Göd Városi Polgárőrség kapta meg. A keretösszeg év elején
Simon Tamás alpolgármester úr kezdeményezése miatt került megemelésre.
Simon Tamás: A költségvetési keret azért került megemelésre, hogy a polgárőrség segítsen a
Közterület-felügyeletnek abban, hogy minden hétvégén legyen egy telefonszám amin a
lakosság a bejelentéseket megteszi. Hogyan működik ez a rendszer?
Szeri Mihály a Göd Városi Polgárőrség elnöke: Működik. A vasárnapi napokon ügyel a
polgárőrség. A Közterület-felügyelethez jön be a jelzés, Ők szólnak a polgárőröknek, akik
kimennek a helyszínre és felszólítják a lakót/lakókat a szabálytalan tevékenység befejezésére.
A költségvetésben elkülönített összeg nem csak emiatt emelkedett, hanem mert a város
igényelte a Duna-part nyaralóházak területének folyamatos ellenőrzését, melyet október 15-ig
vállaltak. Mindkét tevékenység eredményes.
Simon Tamás: Egy telefonszámon lehet bejelenteni a problémákat? Kéri, hogy ezt a
telefonszámot a Gödi Körképben kommunikálja a város.
Szeri Mihály: A Közterület-felügyelet ügyeleti telefonszámán lehet megtenni a bejelentéseket.
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Simon Tamás: Kéri, hogy a Gödi Körképben ismét legyen meghirdetve a telefonszám. A
Polgárőrség segítségét kéri az alsógödi vasútállomáson történő közterületi alkoholfogyasztás
megszüntetése ügyében. A polgárőrség és a rendőrség segítségére is számít. A rendőrséget
arra kéri, hogy szankcionáljon is.
Szász-Vadász Endre: A vasárnapi napon bejelentett egy esetet, nem tudja mi lett az
eredménye? A bejelentőnek is kellene visszajelzés, hogy mi történt a bejelentett ügyben.
Szeri Mihály: Sok esetben a bejelentő nem adja meg a nevét és elérhetőségét.
dr. Pintér György: Egyrészről nem mindig adják a lakók a nevüket a bejelentéshez, másrészt
pedig nem feltétlenül van rá mód, hogy a bejelentőt visszahívja. Jó az ötlet, csak nem
feltétlenül kivitelezhető. Ez lenne az ideális megoldás, de nem életszerű.

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

56/2016.(IX.26.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
elfogadja a Göd Városi Polgárőrség 2016. I. félévi tevékenységéről, így a 2016. I. félévére
nyújtott támogatási összeg felhasználásáról szóló szakmai-és pénzügyi beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Attila aljegyző

dr. Pintér György: Javasolja, hogy a Göd 3285 hrsz. (2132 Göd, Attila u. 19) önkormányzati
tulajdonú ingatlan értékesítése és a Göd, 1829/5, 1829/6, 1829/7, 1829/8, 1829/9, 6801/69,
5759 és 3285 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése című napirendi pontokról egyben
szavazzon a bizottság, mert ez a két napirendi pont szoros összefüggésben van egymással.
A bizottság egyetért alpolgármester úr javaslatával és a két napirendi pontot egy napirendi
ponton belül tárgyalja meg.

6. napirendi pont tárgyalása: Göd 3285 hrsz. (2132 Göd, Attila u. 19.)
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése és a
Göd, 1829/5, 1829/6, 1829/7, 1829/8, 1829/9, 6801/69,
5759 és 3285 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése
dr. Pintér György: Az ingatlan az Attila utcában található. A fennmaradó tulajdon egy hölgy
kezében van. A hölgy Olaszországban lakik, így nehézkes volt a vele történő egyeztetés. Az
ingatlan értékesítéséhez szeptember elején beadott nyilatkozatában hozzájárultak. Jót tesz a
költségvetésnek, ha ezek teljesülnek.
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Szabó Csaba: Magasabb összeget nem lehet meghatározni? Az egyik ingatlan a Duna-parton
van, nagy a telek. Mekkora ház van a telken?
Pappné Pattke Mária: A tulajdoni lap szerint van rajta lakás.
dr. Pintér György: Ezzel kapcsolatban a bizottság következő ülésére kérjen be anyagot. A
kiírásra került ingatlanok mindegyike licit eljárás útján kerül értékesítésre. A megadott árok a
kezdő licit árak, ezek lejjebb nem, feljebb viszont mehetnek. A Duna-parti ingatlan esetében
is a megadott 27 millió a legalacsonyabb ár.
Szabó Csaba: Köszöni a tájékoztatást.
Lenkei György tag elhagyja az üléstermet.
Szász-Vadász Endre: Az előterjesztésben kéri javítani az árverés időpontjánál a 8. pontban
megadott időpontot, ugyanis az megegyezik a 7. pontban megadott időponttal. Javasolja, hogy
a 8. pont esetében ez az időpont 12.00 órára módosuljon.
Szabó Csaba: A Névtelen tér hol található?
dr. Pintér György: A Rómaiak útján a sírköves környékén.

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

57/2016.(IX.26.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja, hogy
a Képviselő-testület az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának
rendjéről szóló Göd Város Önkormányzat 18/1999.(VI.22.) sz. Ök. rendeletében foglaltak alapján
vizsgálja meg az önkormányzati ingatlannal kapcsolatos értékesítési javaslatot és döntsön az ingatlan
értékesítéséről, valamint a vételár megfizetésének módjáról és ütemezéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző

58/2016.(IX.26.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az alábbi árverési hirdetményt tegye közzé:
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Árverező szerv
megnevezése, székhelye
Árverés helye

Göd Város Önkormányzata (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.)
Gödi Polgármesteri Hivatal (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.)
földszinti nagyterme
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Árverés időpontja

Árverés időpontja

Árverésre kerülő
vagyontárgy megnevezése,
címe

1) Göd 1829/5 hrsz.
2) Göd 1829/6 hrsz.
3) Göd 1829/7 hrsz.
4) Göd 1829/8 hrsz.
5) Göd 1829/9 hrsz.
6) Göd 6801/69 hrsz.
7) Göd 5759 hrsz.
8) Göd 3285 hrsz .
1) Göd 1829/5 hrsz.
2) Göd 1829/6 hrsz.
3) Göd 1829/7 hrsz.
4) Göd 1829/8 hrsz.
5) Göd 1829/9 hrsz.
6) Göd 6801/69 hrsz.
7) Göd 5759 hrsz.
8) Göd 3285 hrsz .

2016. november hó 14 nap de. 10.00 óra
2016. november hó 14 nap de. 10.15 óra
2016. november hó 14 nap de 10.30 óra
2016. november hó 14 nap de. 10.45 óra
2016. november hó 14 nap de. 11.00 óra
2016. november hó 14 nap de. 11.30 óra
2016. november hó 14 nap de. 11.45 óra
2016. november hó 14 nap de. 11.45 óra
2016. november hó 14 nap de. 10.00 óra
2016. november hó 14 nap de. 10.15 óra
2016. november hó 14 nap de 10.30 óra
2016. november hó 14 nap de. 10.45 óra
2016. november hó 14 nap de. 11.00 óra
2016. november hó 14 nap de. 11.30 óra
2016. november hó 14 nap de. 11.45 óra
2016. november hó 14 nap de. 12.00 óra

1) Göd 1829/5 hrsz
2) Göd 1829/6 hrsz
3) Göd 1829/7 hrsz
4) Göd 1829/8 hrsz
5) Göd 1829/9 hrsz
6) Göd 6801/65
7) Göd 6801/69
8) Göd 5759

2131 Göd, Névtelen tér
2131 Göd, Névtelen tér
2131 Göd, Névtelen tér
2131 Göd, Névtelen tér
2131 Göd, Névtelen tér
2131 Göd, Huzella Tivadar u. 5.
2131 Göd, Huzella Tivadar u. 13.
2131 Göd, Kacsóh Pongrác u. 61.

9) Göd 3285 hrsz

2132 Göd, Attila u. 19.

Kikiáltási ár

Az 1/1 tulajdoni hányadrész ellenértéke:
1) 1829/5 hrsz bruttó 8.700.000 Ft 1/1 arányban
önkormányzati tulajdon
2) 1829/6 hrsz bruttó 8.800.000 Ft 1/1 arányban
önkormányzati tulajdon
3) 1829/7 hrsz bruttó 8.800.000 Ft 1/1 arányban
önkormányzati tulajdon
4) 1829/8 hrsz bruttó 8.800.000 Ft 1/1 arányban
önkormányzati tulajdon
5) 1829/9 hrsz bruttó 8.100.000 Ft 1/1 arányban
önkormányzati tulajdon
6) 6801/69 hrsz. bruttó 8.300.000 Ft 1/1 arányban
önkormányzati tulajdon
7) 5759 hrsz.
bruttó 13.000.000 Ft 1/1 arányban
önkormányzati tulajdon
8) 3285 hrsz
bruttó 27.000.000 Ft 1/2 tulajdoni hányad
önkormányzati tulajdon és 1/2 tulajdoni hányad Ruszti
Viktória Beáta tulajdona, Baranyiné Ruszti Ilonának holtig

Vevő által megszerzett jog
Licitlépcső mértéke
Árverésre kerülő ingatlan
megtekintésének ideje,
árverésre kerülő vagyonról

Vevő tulajdonjogot szerez
A kikiáltási árhoz képest 100-100 ezer Ft-tal emelkedik
Göd Város Önkormányzat Vezetői Kabinetjének munkatársával,
Juhász Anitával történő időpont egyeztetés alapján (Tel.: 0627/530-064)

tartó haszonélvezeti jog és lakáshasználati jog
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az információ adás helye,
ideje
Árverési biztosíték összege,
letétbe helyezés módja,
ideje

Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve adhat a részvételre
képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az árverezési
biztosíték letétbe helyezésre került.
Az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben megjelölt helyen
és időben megjelenik és nyilatkozik arról, hogy a vételárral
rendelkezik, továbbá árverési biztosítékot letétbe helyezte, az
árverési szabályzatot megismerés és tartalmának elfogadása után
aláírta.
A letétbe helyezés módja: Az árverés megkezdése előtt három
nappal az Önkormányzat számlájára történő átutalással, oly
módon, hogy a fenti időpontig a jóváírás megtörténjen. Az árverési
biztosíték megérkezéséről az Önkormányzat Pénzügyi Osztálya az
árverés megkezdése előtt igazolást állít ki.
Az árverési biztosíték mértéke:
1) 1829/5 hrsz bruttó 8.700.000 Ft
1.000.000-5.000.000 Ft. kikiáltási ár között
100.000 Ft és az 1.000.000 Ft-on felüli rész 2,5 %-a
192.500,- Ft összesen: 292.500,- Ft
2) 1829/6 hrsz bruttó 8.800.000 Ft
1.000.000-5.000.000 Ft. kikiáltási ár között
100.000 Ft és az 1.000.000 Ft-on felüli rész 2,5 %-a
195.000,- Ft összesen: 295.000,- Ft
3) 1829/7 hrsz bruttó 8.800.000 Ft
1.000.000-5.000.000 Ft. kikiáltási ár között
100.000 Ft és az 1.000.000 Ft-on felüli rész 2,5 %-a
195.000,- Ft összesen: 295.000,- Ft
4) 1829/8 hrsz bruttó 8.800.000 Ft
1.000.000-5.000.000 Ft. kikiáltási ár között
100.000 Ft és az 1.000.000 Ft-on felüli rész 2,5 %-a
195.000,- Ft összesen: 295.000,- Ft
5) 1829/9 hrsz bruttó 8.100.000 Ft
1.000.000-5.000.000 Ft. kikiáltási ár között
100.000 Ft és az 1.000.000 Ft-on felüli rész 2,5 %-a
177.500,- Ft összesen: 277.500,- Ft
6) 6801/69 hrsz. bruttó 8.300.000 Ft
1.000.000-5.000.000 Ft. kikiáltási ár között
100.000 Ft és az 1.000.000 Ft-on felüli rész 2,5 %-a
182.500,- Ft összesen: 282.500,- Ft
7) 5759 hrsz.
bruttó 13.000.000 Ft
10.000.000-20.000.000 Ft kikiáltási ár között 300.000 Ft és
a 10.000.000 Ft-on felüli rész 1 %-a 30.000,- Ft összesen:
330.000,- Ft
8) 3285 hrsz.
bruttó 27.000.000 Ft
20.000.000Ft feletti kikiáltási árnál 400.000 Ft és a
10.000.000 Ft-on felüli rész 0,5 %-a 35.000,- Ft összesen:
435.000,- F

Felkéri dr. Szinay József címzetes főjegyzőt a licitálási eljárás lefolytatására.
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Határidő: Azonnal
Felelős: Markó József
Hivatali felelős: Címzetes főjegyző

Lenkei György tag visszajön az ülésterembe.

7. napirendi pont tárgyalása: Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola és a Huzella Tivadar Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola környékének, valamint az
Öregfutó utcában lévő közlekedési problémák
megszüntetése
Szász-Vadász Endre: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén felmerült,
hogy a Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Huzella
Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és az Öregfutó utcában közlekedési- és
parkolási gondok vannak. Az a kérés fogalmazódott meg a bizottság ülésén, hogy heti
rendszerességgel legyenek ezek a területek ellenőrizve, illetve büntetve a szabálytalankodok.
Nagy Attila Gödi Rendőrőrs őrsparancsnok: Az iskolák környékét az iskolakezdés óta
ellenőrzik. A Huzella Iskolánál a 2-es út és a Jávorka utcánál lévő gyalogátkelőhelyen. Az
iskolák igazgatóival beszélni fog és megkéri, hogy a szülőkkel beszéljenek, hogy az
autójukkal ne ott álljanak meg az iskola bejáratánál, illetve az utca maga is keskeny. Minden
reggel kint vannak, nagy a tömeg, sajnos mindenki autóval közlekedik. Parkolók építése lenne
a legideálisabb.
Simon Tamás: Pályázat lett beadva parkoló létesítésére, de még nincs eredménye.
Nagy Attila: Felsőgödön is lehetne parkolót létesíteni. Próbálják megoldani a problémát.
Szász-Vadász Endre: A közterület-felügyelt és a polgárőrség nem tudja megoldani.
Nagy Attila: A közterület-felügyelet tudja kezelni a parkolási problémákat, van jogköre. Nem
tartja jó ötletnek a bírságolást, szóbeli figyelmeztetéseket adtak. A közlekedési osztályvezető
asszonnyal is egyeztetni fog, hogy mit javasol.
Szász-Vadász Endre: Budapesten ha nem megfelelő helyen állnak meg, akkor megbüntetik. Itt
nem lehet?
Nagy Attila: Itt is lehet büntetni.
Szász-Vadász Endre: Sokan az utat használják parkolónak.
Szabó Csaba: Osztályfőnöki órákon is téma lehetne. Számítsanak arra a szülők, ha nem
megfelelően közlekednek annak szankciója lesz.
Nagy Attila: Lehet bírságolni, a rendőrség és a közterület-felügyelet is tud. Rögtön nem
szeretne bírságolni.
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Szabó Csaba: Beszéljenek az igazgatókkal.
dr. Nagy Attila: Elmondja, hogy új körzeti megbízott lesz. Az új megbízott lesz az
iskolarendőr is.
Lenkei György bizottsági tag elhagyja az üléstermet.
Szabó Csaba: Mekkora a rendőrség állománya Gödön?
Nagy Attila: 15 fő.
Szabó Csaba: Hány rendőr van egyszerre szolgálatban?
Nagy Attila: 24 órás szolgálatok vannak, 2 műszakban nappali és éjjeli. Két-két páros van
szolgálatban. A határok védelmi miatt túlórák is vannak.
Lenkei György bizottsági tag visszajön az ülésterembe.
Szász-Vadász Endre: Az összes intézményt kellene tájékoztatni, felkéri az igazgatókat, hogy
beszéljenek a tanárokkal erről a problémáról. A tanárok pedig adják tovább az információt a
szülőknek.
Lenkei György elhagyja az üléstermet.

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

60/2016.(IX.26.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
elfogadja a Gödi Rendőrőrs tájékoztatását, a Gödi Németh László Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola, a Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
környékének, valamint a Öregfutó utcában lévő közlekedési problémák kezelésére.
Felkéri a Gödi Rendőrőrs őrsparancsnokát, hogy tájékoztassák az intézmények vezetőit a
problémákról, illetve
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Attila őrsparancsnok

8. napirendi pont tárgyalása: A közterület–felügyelet beszámolója
Kovács Gergely a közterület-felügyelet vezetője: Sikeres évet zártak. A közterület foglalási
kérelmekből befolyt összeg a tavalyi összeg kétszeresére nőtt. A GHR rendszerben az összes
bejelentés 27%-t a közterület-felügyelt jelenti be.
Lenkei György bizottsági tag visszajön az ülésterembe.
Kovács Gergely: Az ügyek 4%-a akadályoztatott.
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Szabó Csaba: Az előző évhez képest javuló tendenciát mutat. 2015-ös évhez képest van
változás?
Mudri József: Dupla mennyiségű összeg jött be a tavalyihoz képest. Több az intézkedés és a
befolyt bírság is.
Szabó Csaba: Több negatív cselekmény történt? Vannak ismétlődő ügyek?
Kovács Krisztina: Vannak ismétlődő ügyek, általában azokkal van a gond, akik nem laknak itt
vagy idősek. Parkolási problémák vannak. A lakosság folyamatosan tájékoztatva van.
Simon Tamás: A bejárások rendszeressége fontos. Kéri, hogy a mostani bejárási gyakorlatot a
PEKJB következő ülésén mutassa be a közterület-felügyelet. Kéri a bizottságot, hogy
véleményezze a jelenlegi gyakorlatot, illetve határozzák meg, hogy milyen ellenőrzéseket
végezzenek még.

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

61/2016.(IX.26.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Gödi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet
2016. I. és II. negyedévi munkájáról szóló beszámolóját fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Atilla aljegyző

Miután több hozzászólás nem érkezett, az elnök megköszönte a bizottság munkáját és az ülést
bezárta.

K.m.f.

Szász-Vadász Endre
elnök

Szabó Csaba
jegyzőkönyv-hitelesítő
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