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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2017.
március 20-án, 09.00 órakor kezdődő nyílt ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Tárgy: a bizottság rendes –nyílt - ülése

Szabó Csaba elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és a hivatal dolgozóit. Felkéri a
megjelent vendéget, hogy mutatkozzon be. A vendég: Gyarmati László a Dunakanyar Polgárőrség
alelnöke, aki fel kíván szólalni a „Dunakanyar Polgárőrség támogatási kérelme” napirendhez.

Az elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes – 5 – tag jelen van, és az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy nincs jelen Lőrincz László, aki távolmaradását jelezte. Lenkei György megérkezett az
ülés előtt, de jelenleg nincs a nagyteremben.

Az elnök elmondja, hogy a 2. és a 4. napirendi pontokat előterjesztés hiányában javasolja levenni a
napirendről. Dr. Pintér György tájékoztatja a bizottság elnökét és a tagokat, hogy a meghívó szerinti 5.
napirendi pont előterjesztését Sipos Richárd képviselő és Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság
elnöke, mint előterjesztő kérte, hogy vegyék le napirendről előterjesztés hiányában.

Az elnök tájékoztatja a bizottságot, hogy a 2. és a 4. napirendi ponttal kapcsolatban rendkívüli Pénzügyi,
Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági ülés szükséges, amelyet 2017. március 22-én tartunk 08:30
órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében.

Az elnök tájékoztatja, hogy a napirendek változnak a meghívóhoz képest.

A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Napirendi pontok:

1) Jegyzőkönyv-hitelesítő választása
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök

2) Kiszolgáló utak megvalósítási költségeinek áthárításáról szóló rendeletek megalkotása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

3) Göd Város Önkormányzata és a CIB Bank Zrt. között hatályban lévő bankszámlaszerződés
meghosszabbítása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester

4) A Településellátó Szervezet műszaki (fenntartási, felújítási, karbantartási) tevékenységéről
szóló beszámoló
Előterjesztő: Rataj András TESZ igazgató
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5) Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2016. évi működéséről
Előterjesztő: rendőrkapitány

6) Dunakanyar Polgárőrség támogatási kérelme
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök

7) Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása:

1. napirendi pont: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása

Szabó Csaba: Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Szász-Vadász Endre legyen.

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

31/2017.(III.20.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt, hogy
a 2017. március 20-i ülésén felvett jegyzőkönyv hitelesítője Szász-Vadász Endre tag lesz.

Határidő: 15 napon belül
Felelős: Szabó Csaba elnök, Szász-Vadász Endre tag

2. napirend: Kiszolgáló utak megvalósítási költségeinek áthárításáról szóló rendeletek
megalkotása

Szabó Csaba: Az előterjesztő Dr. Szinay József jelenleg nincs, ezért ismerteti a napirenddel kapcsolatos
tudnivalókat, tényeket. A 2016. évben 3 útépítés volt. A rendeletben 5 % önrészt írt elő Göd Város
Önkormányzata. A rendelet tervezetet Dr. Kármán Gábor készítette. A rendelet tökéletesen előkészített,
precíz munka.

Dr. Szinay József: Megérkezett a Polgármesteri Hivatal Nagytermébe és tájékoztatja a bizottság tagjait a
napirendről. Az alábbi rendelet tervezet az útépítési hozzájárulás mértékéről szól. A lakosságnak
mindenféleképpen fizetni kell minimális hozzájárulást.

Szabó Csaba: Az útépítések kapcsán egységesen kerül bevezetésre ez a rendelet. Mindenkire vonatkozik.
Göd Város Önkormányzata nem tudja minden lakostól átvállalni az útépítéssel járó költségeket.

Dr. Kármán Gábor: Összegzi a tényeket. Több állomásból áll ez a rendelet. A végén látható az a határozat,
ami még nem volt rendelet. Ez alapján lehet szerepeltetni a hozzájárulás mértékét és a kiszámítás módját.
Lényeges ez a táblázat. Állásfoglalást kértünk a Közigazgatási Hivataltól, személyes egyeztetés is volt.
Nem lehet szerepeltetni a konkrét összeget a rendelettervezetben. Ez a táblázat egy lényeges táblázat,
amely pontosan mutatja a számítás módját. Százalékosan kell meghatározni, a részletfizetés pontos
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feltételeit és ütemezése is megtalálható. Több választási lehetősége van a lakosoknak. 100.000 forint
egyben, 5 havi részletfizetés, amelyet automatikusan megkap a lakos. A legkedvezőbb a 20 havi
részletfizetés, amelyet a Szociális Bizottság rászorultság alapján bírál el, 5.§ (3) bekezdésben szerepel ez a
feltétel. Környezet tanulmány készült ezzel kapcsolatban. Jövedelem igazolás beadása szükséges, aki a 20
havi részletfizetést kéri. 20 havi részletfizetésnél többen nem lehet kérvényezni. Kimennek a kivető
határozatok és a kérelmek is, egy kitöltési útmutató és egy tájékoztató levél is mellékelve lesz. A
tájékoztatóban szerepelni fog az is, hogy lehetőség van közműfejlesztési támogatás igénybevételére is, de
ennek szigorú szabályai vannak, mivel állami támogatásról van szó.

Lenkei György megérkezett.

Szabó Csaba: Mindent magába foglal a rendelettervezet, nagyon korrekt munka. Javasolja elfogadásra.

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

32/2017.(III.20.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő két rendelet tervezetet fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Csaba Ferenc PEKJB elnök

3. napirendi pont: Göd Város Önkormányzata és a CIB Bank Zrt. között hatályban lévő
bankszámlaszerződés meghosszabbítása

dr. Pintér György: A CIB Bank Zrt.-vel folyamatos a kapcsolat, összeszokott partneri viszonyban vannak.
Beüzemelt, megszokott rendszer, ami jelenleg van. 2017. március 31-én lejár a bankszámlaszerződés. Két
lehetőség van, az egyik, hogy meghosszabbításra kerül a CIB Bank Zrt. és Göd Város Önkormányzata
között létrejött szerződés, a másik, hogy kiírásra kerül egy pályázat. Javasolja a bizottságnak, hogy
meghosszabbításra. Ha egy új bankkal köt szerződést az Önkormányzat, akkor több idő, míg összerázódik
az ügyintézési folyamat. Jelenleg a sok beruházás miatt kockázatos, ha egy új technikai rendszer kerül
most bevezetésre. Nem engedhető meg ez a Hivatal részéről. A CIB Bank Zrt. a tranzakciós illeték
bevezetésekor kérte, hogy Göd Város Önkormányzata vállalja át ezt a költséget, ha nem akkor tovább
hárítják. Felére csökkentették ezeket a költségeket, ezáltal javultak a kondíciók. A CIB Bank Zrt.-nek is
érdeke, hogy maradjon ez az üzleti kapcsolat a Hivatallal. A Hivatal részéről szervezeti és munka érdek is,
hogy továbbmenjen ez a kapcsolat. Javasolja, hogy további egy évre szavazzák meg a meghosszabbítást.

Szabó Csaba: Az előterjesztésben szereplő első határozati javaslatot bocsájtja szavazásra.

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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33/2017.(III.20.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága

javasolja Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Göd Város Önkormányzata és a CIB
Bank Zrt. között hatályban lévő, 2017. március 1. napján lejáró bankszámlaszerződés további 1
naptári évvel történő meghosszabbítását.

Határidő: 2017. március 22
Felelős: Szabó Csaba Ferenc PEKJB elnök

4. napirendi pont: A Településellátó Szervezet műszaki (fenntartási, felújítási, karbantartási)
tevékenységéről szóló beszámoló

Rataj András: Köszöni a Településellátó Szervezet nevében a lehetőséget a műszaki beszámolóra. Évente
2x történik beszámolás, de azok nem műszaki beszámolók. A Képviselő-testület elé is terjesztésre kerül a
beszámoló. Az előterjesztésben olvasható, hogy hogyan is működik a Településellátó Szervezet.
Mellékelve olvashatóak az egész éves munkavégzések, amiket a Településellátó végzett el. A
költségvetésben feladatok kerültek előírásra, így a beszámolóban ezeknek a részletei olvashatóak. Ami
nem került megvalósításra, azok jövő évben fognak megvalósulni. Vannak olyan folyamatok, amelyek más
dimenzióba kerültek besorolásra, pályázatokra való jelentkezés miatt, ezek a munkák addig más státuszban
vannak, amint megérkezik a döntés, akkor változik ezeknek a státusza. Ha bármilyen kérdés van, Balogh
György műszaki helyettes válaszol.

Szabó Csaba: Korrekt beszámoló, köszöni szépen. Minden olvasható benne. Látható egyértelműen a
pénzmozgás. Örvendetes, hogy a betervezett költségvetéshez képest kevesebb pénz került elköltésre.
Aminek valószínű oka, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átvette az intézményeket.

Lenkei György: Köszöni az egész éves munkát. Profi, megbízható csapat dolgozik a Településellátó
Szervezetnél. A Széchenyi utcai szociális lakás felújítása kapcsán volt rálátása a Településellátó Szervezet
csapatának munkájához. Rendkívül összehangolt, profi munka. Nehéz műszaki megoldásokat alaposan és
gyorsan oldottak meg az iparosok. Példátlan jó szervezéssel napok alatt teljes felújítást kapott a szociális
lakás. Magánvállalkozásnál sem volt ilyen tapasztalata jó szakemberekre és gyorsaságra.

dr. Pintér György: Az év végén a karbantartási munkák is átkerültek a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központhoz. Több feladati is elkerült a Településellátó Szervezettől. Így több idő és pénz marad a többi
intézményekre.

Rataj András: Az iskolák leválásával a karbantartási feladatok is leváltak.

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



48

34/2017.(III.20.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja
elfogadni a Képviselő-testületnek a Település ellátó Szervezet műszaki (fenntartási, felújítási,
karbantartási) tevékenységéről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Csaba Ferenc PEKJB elnök

5. napirendi pont: Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2016. évi
működéséről

Nagy Attila: Az előterjesztésben szereplő anyaghoz néhány dolgot fűz hozzá. Szerencsés helyzetben van
Rendőrőrs a fluktuáció nem érintette rosszul. 2015-ben érkezett egy kolléga, aki visszament Gödöllőre,
helyette egy tapasztalt kolléga érkezett. Majd a bizottságnak is bemutatásra kerül hamarosan. Egy másik
kollégánk is elment, ő a versenyszférába ment dolgozni és jelenleg a Sport tévében feliratokat gyárt. A
közrendi munka az előző évekhez hasonlóak 2,5-3 % csökkenés tapasztalható. A bírságok száma stagnál.
A határőrség miatt elvonnak egy bizonyos keretet, de jelenleg megoldható ez a helyzetet. Az intézkedések
száma csökkent. Éjszaka és nappal egy-egy járőr páros járja a város utcáit. 1 halálos baleset volt tavaly, a
Jávorka és a Pesti út kereszteződésében egy idős urat ütöttek el autóval. Egy másik súlyos gázolás történt
tavaly tavasszal, egy fiatal kislányt ütöttek el egy gyalogátkelőhelyen, Alsógödön. Kerékpáros gázolás
csökkent, könnyű sérüléses baleset csökkent. A fő oka a baleseteknél nem feltétlen a gyorshajtás, hanem
inkább a figyelmetlenség. A közlekedési táblákat is gyakran figyelmen kívül hagyják az autósok. A
bűnügyi helyzetre lebontva Gödön összességében csökkent a bűncselekmények száma. A lakásbetörések
száma is csökkent. Szép eredményeket el a Gödi Rendőrőrs, ezt jól mutatja a bűnügyi statisztika is. Iskola
rendőr program is aktív, jelen vannak az általános iskolákban. A Piarista Iskola nem igényli, pedig nagy
szükség lenne rá, ennek a korosztálynak, hogy ezek a diákok is részt vegyenek, preventív előadásokon. A
polgárőrségekkel és a közterület felügyelettel jól működik az együttműködés.

Szabó Csaba: Mekkora állományt vesz el jelenleg az elrendelt határvédelem?

Nagy Attila: Átlagosan 2 fő megy le a határhoz, jelenleg 3 fő van lent. A többieknek ilyenkor túlóra van
elrendelve. Most 10 napra mentek le, de általában a beosztás úgy alakul, hogy 1 hét a határnál 1 hét itthon.

dr. Pintér György: Vezérlés vagy önkéntes a határvédelem?

Nagy Attila: Vezérlés alapján megy a határvédelem. Áltagban egy hónapban 1 hét jut egy párosra.

Lenkei György: Göd-Újtelepen jelenleg felfordult egy kicsit a rend, a Rendőrség segíti e településrész
közbiztonságának megőrzését. A Samsung gyár miatt sok vendégmunkás van jelenleg ezen a környéken.
Mindenki máshonnan származik, más kultúrából és ezekből néha adódott inzultus. Ha bármikor kihívásra
került a rendőr járőr, akkor azonnal jött vagy jöttek és segítettek. Ezen településrész lakóinak külön kérése
volt, hogy reggelente igazoltassanak. Nyugalmat teremtettek a rendőri jelenléttel, amit köszön a képviselő.
A városban a rendőrség a közbiztonságot jól kezeli. A szemeteléssel nem tud mit kezdeni a rendőrség, de a
többi dolgot jól kezelik.
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Szabó Csaba: A bűnügyi statisztika jó, valószínűleg azért, mert a városban folyamatos a járőrözés. Köszöni
a munkát és a jelenlétet.

dr. Pintér György: Mélységi területen 14 elfogás történt. Igaz ez?

Nagy Attila: Igaz. Gödön sétált néhány migráns. A mélységi terület 8 kilométeren belül van. A fóti
táborból indultak.

Dr. Szinay József: Tavalyhoz képest javult a mutató. Elképzelhető, hogy idén is a legbiztonságosabb város
Göd lesz? Ha nem előz meg senki, akkor van rá esélye a településnek.

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

35/2017.(III.20.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja
elfogadni a Képviselő-testületnek a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2016. évi
működéséről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Csaba Ferenc PEKJB elnök

6. napirendi pont: Dunakanyar Polgárőrség támogatási kérelme

Szabó Csaba: Köszönti Gyarmati László urat a Dunakanyar Polgárőrség alelnökét. A Dunakanyar
Polgárőrség támogatási kérelme később érkezett be, egész pontosan február 20-án. A kérelmek beadási
határideje január 31. Két polgárőrség dolgozik Gödön. A Göd Város Polgárőrség időben beadta a
támogatási kérelmét. Nekik megszavazásra került az összeg, amit kértek. Mivel a Dunakanyar Polgárőrség
is itt tevékenykedik Gödön, ezért a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság a saját pénzügyi
keretéből felajánl 500.000 forintot. Ezzel az összeggel kívánja támogatni a bizottság. A Dunakanyar
Polgárőrség több településen is jelen van, bár ez Göd Város Önkormányzata számára teljesen érdektelen. A
jövő évi támogatásokat a településen a jelenlévőség tekintetében fogja adni a Pénzügyi Ellenőrző,
Közbeszerzési és Jogi Bizottság. Együttes munkaülést szeretne a bizottság a két polgárőrséggel és az
őrsparancsnokkal egyetemben, minden feladatot át kell beszélni. Van egy nagy külterületi rész, ott a
folyamatos jelenlétet nem lehet biztosítani. Ezt a területet is szükséges bevonni az ellenőrzésbe. A
bizottság szigorúbban szeretné látni a polgárőrség munkáját, hogy pontosan mikor és hol vannak jelen a
városban. A költségeket látjuk a számlák alapján.

Gyarmati László a Dunakanyar Polgárőrség alelnöke: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Dunakanyar
Polgárőrség telephelye megváltozott, az új telephely az OVIT lakótelepen található, egy nem üzemelő
kazánház került átalakításra a Villamos utca végén. Saját önerőből iroda és szociális helység került
kialakításra, a járműpark is itt kerül tárolásra. 4-5 polgárőr a saját munkájuk után hétköznap és hétvégén
szolgálatot biztosít. Az alelnök és az elnök napközben is biztosítanak ügyeletet a rugalmas beosztásukból
adódóan. A Dunakanyar Polgárőrség életét megváltoztatta, hogy az Országos Polgárőr Szövetség ifjú
polgárőr programot szervezet és ebben a Dunakanyar Polgárőrség is részt vett. Budapesten és Vácon 2-3
iskolával kötött megállapodást, iskolai jelenlétet biztosítanak, emellett lehetőséget kapnak, hogy a diákok a
kötelező 50 órás közhasznú munkájukat a Dunakanyar Polgárőrségnél tölthetik le. Jelenleg 5 diák teljesít
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ilyen módon szolgálatot, nappali tevékenységben vesznek részt, például rendezvényen segédkeznek. 20
aktív polgárőr van állományban. Van közöttük jogász, volt belügyminisztériumi dolgozó és
katasztrófavédelemnél szakember dolgozó is. A Pest Megyei Katasztrófavédelem gyakorlatot szerezett,
amin 10 fővel volt jelen, ez igen hasznos és eredményes volt. A Göd Városi Polgárőrséggel körülbelül 10
éve dolgozik együtt. Ha segítséget kérnek, akkor segítenek nekik. Tavalyi évben Budapesten több pesti
kerületi polgárőrségeknek is segédkeztek. A 2016-os évben Göd Város Önkormányzatától nem kérünk
anyagi támogatást, más irányból kaptak támogatást. Pokorni Zoltán egy emléklappal megköszönte a
Dunakanyar Polgárőrség munkáját. A városért megtesznek bármit, szívesen segítenek, ha vannak
partnerek. Volt egy kezdeményezés a két polgárőrség közös munkavégzésével kapcsolatban, ami kudarcba
fulladt. A Dunakanyar Polgárőrség azért írt ilyen magas összeget a támogatási kérelemre, mivel jelenleg 20
főre használja fel. A megítélt pénzzel utolsó forintig el tud számolni a polgárőrség.

dr. Pintér György: Tavaly történt egy egyezség, hogy havonta a két polgárőrség beszámol az
önkormányzatnak a munkájukról. Ezek elmaradtak. Vajon miért marad el az együttműködés?!

Gyarmati László: A két polgárőrség viszonya nem túl fényes. A múltban történt eseményeket szeretnék
elfelejteni. A későbbiekben szóba jöhet, hogy a két polgárőrség egyesüljön. Részükről nincs akadálya.
Emberi ellentétek vannak a két vezetőség között, amelyet egy-két tollvonással nem lehet elfelejteni. A
Dunakanyar Polgárőrség is fontosnak tartja, hogy rendeződjön a dolog.

dr. Pintér György: Legyen egy egyeztető tárgyalás vagy gyűlés, találkozzon a két polgárőrség és utána
elválik, hogy mi lesz a jövőben.

Gyarmati László: A Dunakanyar Polgárőrséget támadták, készült egy levél, amely az Országos
Polgárőrséghez került elküldésre. Anyagi és elszámolási problémákra hivatkoztak. Egy helyi vállalkozó
alaptalan vádakkal illette a Dunakanyar Polgárőrséget. Nehéz volt ezt leküzdeni. A Dunakanyar
Polgárőrségnek kellett magyarázkodni. Abban az időszakban a Dunakanyar Polgárőrség megkeseredett.
Akkor elindult egy folyamat, amit egy képviselő támogatott is, egy „jobbikos” kolléga, de a véleményét és
nyilatkozatát később megváltoztatta. Próbálkozás volt arra vonatkozóan, hogy a két polgárőrség
együttműködjön. Végül nem az történt, mint aminek kellett volna. Nem kívánják a múltat elővenni. Mind a
két polgárőrség végzi a munkáját. A jövőbe néznek. Van hajlandóság az együttműködésre, állnak elébe.

dr. Pintér György: Véleménye szerint kommunikációs probléma van jelzés szinten. Hiányolja a
kommunikációt.

Gyarmati László: Át fogja venni a Dunakanyar Polgárőrségnek az irányítását. Babus Gábor elnök már
most is szabadkezet adott és irányítási feladatokat bízott rá. Nyitott minden megoldásra és
együttműködésre, hajlandóságot lát az összes polgárőrben. Megpróbálnak beilleszkedni.

dr. Pintér György: A beadott kérelemhez mellékelt levélben szerepel, hogy „382 óra rendőrséggel közös
tevékenység”. Ez mi pontosan?

Nagy Attila: Nincs előtte az anyag. Nem tudja így pontosan, hogy mire gondolnak.

Gyarmati László: Tájékoztatja a bizottságot, hogy nem ő írta a beszámolót.

dr. Pintér György: Az együttműködés a fő gond.

Nagy Attila: Az ünnepek körül teljesítettek a Polgárőrségek szolgálatot.
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Gyarmati László: Van egy másik része is, ha baleset van, a Rendőrséggel közösen intézkednek.

Nagy Attila: Nem intézkedtek, csak forgalomirányításban segédkeznek maximum.

dr. Pintér György: Sima matek alapján nem stimmelnek az adatok.

Nagy Attila: Tekintsünk a jövőbe. Legyen egy megbeszélés, amin a rendőrség képviselője is részt vesz.

Szabó Csaba: Göd város érdeke, hogy jól működő polgárőrségek legyenek. A Közterület Felügyeleten is
kevesen vannak. Annyi lehetőség van a közös munkára. Legyen egy egyeztető megbeszélés.

Gyarmati László: Felhatalmazása van az elnök úrtól, ha nem kapják meg az az összeget, amire gondoltak,
akkor visszautasítják a támogatást. Mivel az 500.000 forint nem megfelelő így köszönik, de nem kérik az
összeget.

Szabó Csaba: A költségvetési tárgyalás után jött.

Gyarmati László: Köszöni, de nem kéri a Dunakanyar Polgárőrség a támogatást.

Szabó Csaba: A bizottság adott egy gesztust.

Gyarmati László: Tudomásul vették, nem kérik. Lemondanak a támogatásról.

Szabó Csaba: Tudomásul vette a bizottság, nem kérik a támogatást.

dr. Pintér György: Az elmaradt napirend a „szociális bérlakás céljára használt ingatlanok számának
bővítése” napirenddel kapcsolatban hozzászólása van. Érdekes dilemma ez az ügy. Képviselőtársaknak
mondja. Egy felmérésről szól a határozati javaslat. A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi
Bizottságról vegyük le. A szociális bérlakás pénzbe kerül a tényleges bérleti díjjal és a kiadásokkal
kapcsolatban ennek a bizottságnak is előbb-utóbb tárgyalni kell.

Szabó Csaba: Felkéri a Jegyző urat, hogy az áprilisi bizottsági ülésre a peres ügyekről egy tájékoztatót
készítsen. Zárt ülés keretén belül kerül megtárgyalásra. Azért szükséges a bizottságnak, hogy lássák a
tagok, hogy a háttérbe milyen folyó ügyek vannak. Az elnök tájékoztatja a bizottságot, hogy az elmaradt „a
2016. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása” napirend és a „Göd 2769/3 hrsz.-ú ingatlan
telekalakítása és részbeni értékesítése” napirenddel kapcsolatban rendkívüli Pénzügyi, Ellenőrző,
Közbeszerzési és Jogi Bizottsági ülés szükséges, amelyet 2017. március 22-én tartunk 08:30 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében.

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

K.m.f.

Szabó Csaba Szász-Vadász Endre
elnök jegyzőkönyv-hitelesítő


