JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2017.
március 22-én, 08.30 órakor kezdődő nyílt 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. 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) A 2016. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása
Előterjesztő: Markó József polgármester

3) Göd 2769/3 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása és részbeni értékesítése (zárt ülés)
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:
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36/2017.(III.22.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt,
hogy a 2017. március 22-i ülésén felvett jegyzőkönyv hitelesítője Lenkei György tag lesz.
Határidő: 15 napon belül
Felelős: Szabó Csaba elnök, Lenkei György tag

2. napirendi pont: A 2016. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása
dr. Pintér György: Ez egy technikai jellegű szavazás. A 2016. évi második félévi költségvetési
rendeletmódosításról van szó. 2016. június 30-tól 2016. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó
módosításokat tartalmazza. Átcsoportosítás volt. A részletező táblázatokba benne van minden adat.
Javasolja a bizottságnak elfogadásra.
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

37/2017.(III.22.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az alábbi rendelet tervezetet fogadja el:
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. ( ) rendelete
Göd Város Önkormányzat 2016. évi 6/2016. (III. 18.) számú költségvetési rendeletének módosításáról
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbiak szerint módosítja Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 6/2016. (III. 18.) számú rendeletét (továbbiakban: R):
1.§
A R. 2. § (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1)

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
A) Költségvetési bevételi főösszegét
2 810 625 ezer forintban
B) Költségvetési kiadási főösszegét
3 361 772 ezer forintban
C) Költségvetési egyenlegét (A-B)
-551 147 ezer forintban
D) Belső finanszírozásának bevételi összegét
(előző évi pénzmaradványok 2016. évi költségvetési
tervezetben igénybevett összege)
585 163 ezer forintban
E) Külső finanszírozásának kiadási főösszegét (költs.maradvány visszafizetése)
34 016 ezer forintban
állapítja meg.
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

A költségvetés főösszege 3 395 788 ezer forint.
Működési hiány 142 865 ezer forint, a felhalmozási hiány 408 282 ezer forint.
A belső finanszírozás bevétele 585 163 ezer forint.
A külső finanszírozás kiadása 34 016 ezer forint.
A működési többlet, a belső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a felhalmozási hiányt és a
külső finanszírozás kiadását..
2. §
A R 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:

.
A R mellékletét képező 1.-14/2. számú mellékletek helyébe e rendelet 1.-14/2. számú mellékletei
lépnek.
3. §
A R 8. (1) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki:
g) a rendelet mellékletét képező 12. számú mellékletben jóváhagyott Nevelek - fejlesztés jogcím
feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében.
Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell
alkalmazni.

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal zárt ülést rendel el az alábbi napirendi pont megtárgyalására:
3. napirendi pont: Göd 2769/3 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása és részbeni értékesítése

Szabó Csaba megköszöni a vendégeknek a részvételt és a nyílt ülést bezárja.

K.m.f.

Szabó Csaba
elnök

Lenkei György
jegyzőkönyv-hitelesítő
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