JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi
Bizottságának 2017. május 8-án, 11.00 órakor kezdődő nyílt, rendkívüli ülésén a
Polgármesteri Hivatal nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: a bizottság rendkívüli –nyílt - ülése
Szabó Csaba elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és a hivatal dolgozóit.
Az elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes – 5 – tag jelen van, és az ülést
megnyitja.
Megállapítja, hogy nincs jelen Pappné Pattke Mária és Dr. Megyery Csaba, akik
távolmaradásukat jelezték.
Dr. Pintér György tájékoztatja a bizottságot, hogy a 3. napirendi pontot előterjesztés
hiányában javasolja levenni a napirendről.
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Napirendi pontok:
1) Jegyzőkönyv-hitelesítő választása
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök
2) A 2016. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
Napirendi pontok tárgyalása:
1. napirendi pont: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása

Szabó Csaba: Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Lenkei György legyen.
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
56/2017. (V. 8.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
úgy dönt, hogy a 2017. május 8-i ülésén felvett jegyzőkönyv hitelesítője Lenkei György
tag lesz.
Határidő: 15 napon belül
Felelős: Szabó Csaba elnök, Lenkei György tag
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2. napirendi pont: 2016. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása

dr. Pintér György: Elkészült a Településellátó Szervezetnek is a 2016. évi zárszámadása. A
rendszer és a szervezetek tökéletesen működnek. Ha bárkinek kérdése van, áll rendelkezésére.
Szabó Csaba: Tökéletes munka, nagyon szép.
dr. Pintér György: Évszámok elírása történt az anyagban. Kéri, hogy a határozatban 2.§ (1)
2015. év helyett 2016. év szerepeljen és a 21. § 2014. év helyett 2016. év szerepeljen. A
könyvvizsgáló 2017. május 9-én hozza az anyagot, a Képviselő-testületi ülésre azzal
kiegészülve lesz előterjesztve a rendelet tervezet.
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
57/2017. (V. 8.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek a 2016. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadását
az alábbi módosító javaslatokkal:
2.§ (1) 2015. év helyett 2016. év szerepeljen
21. § 2014. év helyett 2016. év szerepeljen
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző
Szabó Csaba megköszöni a tagoknak és a vendégeknek a részvételt és az ülést bezárja.
K.m.f.

Szabó Csaba
elnök

Lenkei György
jegyzőkönyv-hitelesítő
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