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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának
2017. április 24-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.

Az elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes – 6 – tag jelen van, és az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy nincs jelen Lőrincz László tag, akik távolmaradását jelezte.

Az elnök elmondja, hogy az 2. napirendi pontot előterjesztés hiányában javasolja levenni a
napirendről. A 2. napirendi pont helyére a 10. napirendi pont kerül megtárgyalásra. Továbbá a 18.
napirendi pontot kéri törölni, mivel az az Egyebek 1. napirendi pont alatt lesz tárgyalva.
dr. Pintér György alpolgármester kéri felvenni az alábbi témákat:
Egyebek 4. napirendi pont: a Gödi Polgármesteri Hivatal álláshelybővítés iránti igénye. Előterjesztés
ülés előtt került kiosztásra. Egyebek 5. napirendi pont: Településellátó Szervezet finanszírozásának
módosítása. Előterjesztés ülés előtt került kiosztásra. Annyiban történt változás, hogy nem az
előterjesztésen szereplő 12. napirendi pontban kerül megtárgyalásra, hanem külön Egyebek 5.
napirendi pontként.
Az elnök kéri felvenni Egyebek 6. napirendi pontként a „Településrész elnevezések” című napirendet.

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Napirendi pontok:

1) Jegyzőkönyv-hitelesítő választása
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök

2) Sebességcsökkentő küszöb kihelyezése a Balassi Bálint utcába
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető

3) Tájékoztató a 2016. évben történt pénzügyi, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

4) A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 30/2011. (X.27.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

5) A Helyi lakásrendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor hatósági osztályvezető

6) 16/1999. (IV. 20.) Ök rendelet módosítása
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Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

7) Az új Helyi Környezetvédelmi rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor hatósági osztályvezető

8) A Göd Város Kommunikációs Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

9) Az Oázis lakópark forgalomtechnikai koncepciójának elkészítésére vonatkozó megbízás
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető

10)Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, Kinizsi utca felújítása – pályázat
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető

11)A Településellátó Szervezet álláshelybővítésre vonatkozó igénye
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester

12)Tájékoztató a 2017. évi adóbevételek I. negyedéves alakulásáról
Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor hatósági osztályvezető

13)Gödi Hulladékgazdálkodási Kft. – Közfoglalkoztatás támogatása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester

14)Beszámoló a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök

15)2016. évi PEKJB döntések végrehajtásainak áttekintése
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök

16)A polgárőrségek 2018 évi támogatási koncepciójának elképzelése
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök

17)Egyebek 1.: Göd Város Önkormányzata által kötött városüzemeltetési szerződések
felülvizsgálata
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök

18)Egyebek 2.: Döntés a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek nyújtott tagi
kölcsön visszafizetési határidejének módosítása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester

19)Egyebek 3.: Közterület-felügyelet ellenőrzési és bejárási munkarendje, eljárási
szabályzata
Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester

20)Egyebek 4.: A Gödi Polgármesteri Hivatal álláshelybővítés iránti igénye
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
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21)Egyebek 5.: Településellátó Szervezet finanszírozásának módosítása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester

22)Egyebek 6.: Településrész elnevezések
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök

Napirendi pontok tárgyalása:

1. napirendi pont: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása

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

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

39/2017.(IV.24.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt,
hogy a 2017. április 24-i ülésén felvett jegyzőkönyv hitelesítője Szász-Vadász Endre tag lesz.

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

2. napirendi pont: Sebességcsökkentő küszöb kihelyezése a Balassi Bálint utcába

Lenkei György: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot. A Balassi Bálint utcai
lakók megkeresték Göd Város Önkormányzatát, hogy vélhetően a Samsung gyár alkalmazottjai a
Balassi Bálint utcában autóval, jóval a megengedett sebesség felett közlekednek, száguldoznak.
Kérték, hogy a szabálytalanul közlekedők megfékezésére lassító küszöböt helyezzen el az
Önkormányzat. Az ottani lakók írásban hozzájárultak a lassító küszöb elhelyezéséhez. 6 cm-es
küszöböt helyeznének el, amely megfelel minden szabványnak. Körülbelül 30000 forint értékben. Kéri
a bizottság tagjait, hogy támogassák.

Szabó Csaba: Milyen forrásból valósulna meg?

Lenkei György: Kovács Krisztinától kéri a segítséget.

dr. Pintér György: Nem szükséges határozat, mivel a forrást már elfogadta a Képviselő-testület és a
Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadta.

3. napirendi pont: Tájékoztató a 2016. évben történt pénzügyi, gazdasági ellenőrzések
tapasztalatairól

Dr. Szinay József: Az ellenőrzéseket végezte a Danubius Expert Audit Kft.. Meghatározott dolgokat
ellenőrzött. A tapasztalatok alapján, több helyen személyi problémák jelentkeztek. Göd Város
Önkormányzatának a Kft. szakmai munkájával vannak problémái, tavaly ígéretet kaptak, hogy a
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problémás személy nem vesz részt az ellenőrzésben, de végül idén is ő is részt vett a munkában. Két
vizsgálatot ő készített el, sok volt vele a probléma, Kovács Krisztina a pénzügyi osztályvezető fedezte
fel ezeket a problémákat. Olyan jellegű hibákat nem tártak fel, ami büntető jogi vagy fegyelmi eljárást
vont volna maga után. Vannak hibák, ezeket tudomásul vették és mielőbb orvosolni fogják. A
Településellátó Szervezet is végzett szakértői ellenőrzéseket. A Településellátó Szervezet belső
ellenőrzéseit az Önkormányzat végzi.

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

40/2017.(IV.24.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság
megtárgyalta a belső ellenőrzési jelentést és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök

4. napirendi pont: A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 30/2011. (X.27.)
önkormányzati rendelet módosítása

Dr. Szinay József: Módosult technikailag a Temető, jelenleg a Településellátó Szervezet kezeli.
Előterjesztő Balogh György.

Balogh György: A Temetőgondnokot leváltottuk. A kintlévőségek kezelését nem megfelelően kezelte,
1999-ben a Temetőkről szóló kormányrendelet szerint a Temetőgondnok kezelte, kezeli a
kintlévőségeket. Annak idején 25 évre kellett megváltani a sírhelyeket. 2000-2011 közötti években a
Temetőgondnokra volt bízva, sok esetben nem alkalmazta a díjakat, jó néhány esetben nem lettek
rendezve a díjak. Visszamenőleg ezeket rendeztetni kell. Igazságtalan lenne az érintett lakosokkal
szemben, mert 100 százalék áremelés volt azóta. A 2000-2011 közötti időszakban a régi díjjal kerül
felszámolásra. A megoldás az lesz, hogy időszakos díj kerül kiszámolásra. Az akkori hatályos
rendelettel fogunk számolni.

Szabó Csaba: Felmérésre kerül az érintett lakosok száma?

dr. Pintér György: 2000 és a 2011 évekre vonatkozik? Vagy csak a két év közötti időszakra?

Balogh György: Beleértve a 2000 és a 2011-es évet is.

dr. Pintér György: 2000-2011 évekre vonatkozóan, így javasolja elfogadásra.

Pintér 2000-2011 években is. Javasolja ezzel a javítással elfogadásra.

Szabó Csaba: Az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást dr. Pintér György alpolgármester úr
javítási javaslatával javasolja elfogadásra.
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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41/2017.(IV.24.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2017. (IV. …) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 30/2011. (X. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 01.) Korm. rendelet
rendelkezéseinek figyelembe vételével a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 30/2011.
(X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 30/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelet 8. §-a a
következő (23) bekezdéssel egészül ki.

„(23) Azon sírhelyeknél, ahol 2000-2011 években koporsós rátemetés történt, de a sírhelyhasználat a
rátemetéskor nem került meghosszabbításra, az esedékesen fizetendő sírhelyhasználati díj a megváltási
idő ezen részére vonatkozóan felnőtt egyes sírhely esetén bruttó 1.000,- Ft/év, felnőtt kettes sírhely
esetén bruttó 2.000,- Ft/év.”

2. §

E rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. április ... napján
kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző
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5. napirendi pont: A Helyi lakásrendelet módosítása

Dr. Kármán Gábor: 19/1996. rendelet 34§ és 35§ helyére kerülne az előterjesztésbe szereplő 2§ és 3§.
A bizottságok hatásköreire tér ki. A nem lakáscélú ingatlanokra pályázati eljárás útján lehet pályázni.
Az ajánlattételi felhívást a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság és a Városfejlesztési
Bizottság javaslatára a Képviselő-testület írja ki. A két bizottság ez által szinkronba kerül. A két
bizottság hozza meg a döntést is. A Képviselő-testületnek mindig látnia kell ezeket a pályázatokat
vagy kezdeményezéseket.

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

42/2017.(IV.24.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja
elfogadni a Képviselő-testületnek az alábbi rendelet tervezetet:

Rendelet-tervezet
Göd Város Önkormányzatának …/2017. (IV…..) rendelete az önkormányzati tulajdonban álló

lakások és helyiségek bérletéről szóló 19/1996. (X.30.) rendeletének módosításáról

1.§
A rendelet 34.§ (1) bekezdése helyére az alábbi szöveg kerül:
A nem lakás céljára szolgáló helyiség meghatározott időre, vagy valamely meghatározott feltétel
bekövetkeztéig adható bérbe pályázati eljárás útján, vagy ajánlattételi felhívás alapján.

2.§
A rendelet 35.§ helyére az alábbi két bekezdés kerül:
(1) A 34.§ (1) bekezdésében szereplő pályázatot, valamint ajánlattételi felhívást a Városfejlesztési
Bizottság, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottság javaslatára a Képviselő-
testület írja ki, illetőleg teszi közzé.
(2) Eredménytelen pályázat, valamint eredménytelen ajánlattételi felhívás estén a Képviselő-testület új
pályázatot ír ki, valamint új ajánlattételi felhívást tesz közzé.

3.§
Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Polgármester Jegyző

Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző

6. napirendi pont: 16/1999. (IV. 20.) ÖK rendelet módosítása

Dr. Szinay József: 1999-ben az Önkormányzat természetvédelmi felmérések alapján helyi rendeletben
meghatározta a természetvédelmi területeket. A Göd Láprét indokoltsága megszűnt. Kéri a bizottságot,
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hogy szavazzanak arról, hogy ez az ingatlan kerüljön ki a védettségből. Az 1§ (4) bekezdésben
foglaltakban szereplő terület beépítésre kerül. A többi érintett bizottság is tárgyalta és elfogadta.

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

43/2017.(IV.24.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2017. (IV. …) önkormányzati rendelete

az egységes szerkezetbe foglalt helyi jelentőségű Göd- felsői Kékperjés Láprét, a Göd
Láprét, a Göd Homokpusztagyep, Kék Duna Sport telep helyi természetvédelmi

területekről szóló 16/1999. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdésének b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az egységes
szerkezetbe foglalt helyi jelentőségű Göd- felsői Kékperjés Láprét, a Göd Láprét, a Göd
Homokpusztagyep, Kék Duna Sport telep helyi természetvédelmi területekről szóló 16/1999. (IV. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról következőket rendeli el:

1. §

Az egységes szerkezetbe foglalt helyi jelentőségű Göd- felsői Kékperjés Láprét, a Göd Láprét, a Göd
Homokpusztagyep, Kék Duna Sport telep helyi természetvédelmi területekről szóló 16/1999. (IV. 20.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A terület nagysága 6 ha 5855 m2.”

2. §

(1) Hatályát veszti az R. 4. § (1) bekezdésében a „6324/2 hrsz.” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az R. 4. § (3) bekezdés b) pontja.

3. §

E rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök
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7. napirendi pont: Az új Helyi Környezetvédelmi rendelet megalkotása

Szabó Csaba: Időszerűnek látszik a helyi környezetvédelmi rendelet módosítása. Több bizottságnak
szükséges tárgyalni.

Dr. Kármán Gábor: Egyeztetés történt Szabó Csaba elnök úrral, hogy szülessen arról, egy határozat,
hogy a környezetvédelmi rendeletet meg fel kell frissíteni. A többi bizottságnak is meg kell tárgyalni.
Egy új rendelet megalkotása van szükség. Jelenleg ez a rendelet parkoló pályán van. Egy évvel ezelőtt,
amikor ide került a hatáskör, akkor átnézésre kerültek a helyi jogszabályok. Szerkezetileg és
tartalmilag új rendeletet kell alkalmazni. Túl sok mindent kell kivenni. Több dolgot hatályon kívül kell
helyezni. A tűzvédelmi szabályozást is ki kellett venni a szabályzatból. Egymásra utalnak a
jogszabályok. Állásfoglalást kértek a Kormányhivataltól, jogszabályt nem ismételhetnek, csak
utalhatnak rá. Csak így lehet megoldani, bár eléggé szétszórt rendelet lesz így. Egy egységesebb anyag
van készülőben, körülbelül a háromnegyed készültségi foknál tart. A helyi igényeket és az ültetési
szabályokat kell átalakítani. Legyen-e ültetési távolság vagy ne?! A probléma tavasszal csúcsosodik
ki, akkor van a legtöbb probléma, amikor kirügyeznek a fák. Vannak részletkérdések például, hogy a
zajrendelet külön legyen vagy sem? Át kell nézni alaposan. Két lépcsőben kell megalkotni. Először a
rendelet szerkezetét kell megalkotni, utána a témaköröket részletesség nélkül, ez azért fontos, hogy
lesz valamiféle irányvonal, hogy egyáltalán mi legyen a rendeletben. A második ütemben pedig a
konkrét tények. Érdemes lenne elővenni a konkrét kérelmeket és az alapján összeállítani, hogy milyen
témák legyenek. A vendéglátó ipari egységekkel kapcsolatos valamennyi szabályozás összesítése.

Szabó Csaba: Szükséges a megfelelő szakbizottságokhoz utalni ezt a feladatot.

Dr. Kármán Gábor: Határozati javaslat: Felkéri a Városfejlesztési Bizottságot és a Környezetvédelmi
Bizottságot, hogy dolgozzanak ki egy új helyi környezetvédelmi rendelet koncepcióját, ami
tartalmazza a rendelet szabályozási és tárgyalási részt is.

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

44/2017.(IV.24.) sz. PEKJB határozat

A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság felkéri a Városfejlesztési Bizottságot és a
Környezetvédelmi Bizottságot, hogy dolgozzanak ki egy új helyi környezetvédelmi rendelet
koncepcióját, ami tartalmazza a rendelet szabályozási és tárgyalási részét is.

Határidő: azonnal
Felelős: PEKJB elnök, VFB elnök, KVB elnök

8. napirendi pont: A Göd Város Kommunikációs Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági
tagjainak megbízása

Dr. Szinay József: A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak
megbízatása 2017. április 29-én lejár. A meglévő tagok azaz Lenkei György, Sipos Richárd és
Horváth Szilárd megbízatása meghosszabbításra kerül még két évvel.
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A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

45/2017.(IV.24.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága

javasolja Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felé, hogy

a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2131 Göd,
Pesti út 81.) – továbbiakban: Kft. - felügyelőbizottságának tagjává:

Lenkei György Jánost (2131 Göd, Öregkastély u. 2.)
Sipos Richárdot (2132 Göd, Ady Endre út 35.)
Horváth Szilárd Józsefet (2131 Göd, Fenyves u. 25/A)

újabb két évre, azaz 2017. április 28-tól 2019. április 28-ig terjedő időtartamra bízza meg.

Határidő: 2017. április 26.
Felelős: Szabó Csaba Ferenc PEKJB elnök
Hivatali felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

9. napirendi pont: Az Oázis lakópark forgalomtechnikai koncepciójának elkészítésére
vonatkozó megbízás

Popele Julianna: Az előterjesztésben megjelöltük az ajánlatot a forgalom koncepció elkészítésére.
Javasoljuk az Intelligens Utak Mérnökiroda Kft megbízását erre a feladatra.

Szász-Vadász Endre: Ehhez tervezethez hogyan lehet hozzáférni? Vannak már tervek?

Popele: Nincs még terv. Amikor kész a Bizottság elé előterjesztésre kerül a konkrét terv.

Szász-Vadász Endre: Mint a körzet képviselője szeretné megtekinteni a terveket.

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

46/2017.(IV.24.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja
elfogadni a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Göd Város Önkormányzat Képviselő–testülete az alábbi határozatot hozza:

- Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Göd, Oázis lakópark forgalomtechnikai
koncepciójának elkészítésével a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó Intelligens Utak
Mérnökiroda Kft-t (2030 Érd, Béga u. 11.) bízza meg.  Ajánlati ár: 545.000 Ft + Áfa
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- Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére.

- Képviselő-testület a forgalomtechnikai koncepció elkészítéséhez szükséges forrást,
692.150.- Ft-ot a 2017. évi költségvetésben szereplő Beruházási feladatok - Tervezési
előirányzat keret terhére biztosítja.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

10. napirendi pont: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, Kinizsi utca
felújítása – pályázat

Popele Julianna: Az év elején két pályázat került benyújtásra, az egyik a Németh László konyha
felújítása, korszerűsítése. Az ajánlat nem érkezett be, még egyeztetés alatt van. A konyha vezetője
komplett felújítás tervez. A szennyvíz elvezetési rendszer, a villamos hálózat, a szellőzés. 40 millió
forintos pályázat. Szerdán, azaz április 26-án a Képviselő-testület is tárgyalja.

dr. Pintér György: Az önrész hány százalék?

Popele Julianna: 15%. Másik napirend a Kinizsi utca felújítása. Szélesítésre kerül sor, az Ady Endre út
és a Kádár utca közötti szakaszon. Árajánlatot kért a Beruházási osztály. 85 % a támogatottság
igényelhető, ha az Ady Endre út megújul, akkor szükség lenne a Kinizsi utcának is a felújításra.

Lenkei György elhagyta a Tanácstermet.

Szász-Vadász Endre: A Kádár utcáig vagy a kereszteződés is felújításra kerülne?

Popele Julianna: Nem, csak az út, a kereszteződés nem lenne felújítva.

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

47/2017.(IV.24.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja
elfogadni a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Göd Város Képviselő-testület dönt arról, hogy

a 2017. évre meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
pályázaton rész kíván venni.

A támogatási célok közül a Belterületi utak, járdák, hidak felújítására alcél keretében a „Kinizsi
utca burkolat felújítása az Ady Endre út és Kádár utca között” tárgyú pályázatot nyújtja be.

Megvalósítás bruttó összege: 42.135.298,- Ft
Igényelhető támogatás (85 %, max. 30 millió Ft) 30.000.000,- Ft
Önrész: 12.135.298,- Ft
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A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 12.135.298,- Ft-ot a 2017. évi tartalék előirányzat,
pályázatok önrésze keret terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a Pályázat benyújtására.

Határidő: 2017. május 2.
Felelős: Beruházási és Városüzemeltetési Osztály

11. napirendi pont: A Településellátó Szervezet álláshelybővítésre vonatkozó igénye

dr. Pintér György: A Szabadstrand takarításhoz szükséges munkaerő. Előbb kezdődnek a munkálatok,
takarításhoz szükség lenne plusz munkaerőre. 452 000 forintba kerül, a feladattal nem terhelt
működési tartalék költségvetési sor lenne a forrás. A Termálstrandnál kötelező jelenlétet csak túlóra
elrendelésével tudják megvalósítani. Szükséges ide is egy új munkaerő.

Lenkei György visszajött a Tanácsterembe.

Kovács Krisztina: A gyermekétkeztetést, mint faladat, és mint dolgozói létszámot kiszervezésre kerül
az intézményekhez. A Településellátó Szervezetnél kell lenni ebben a formában.

dr. Pintér György: A Településellátó Szervezetnél várhatóan a sportcsarnokok miatt többletbevétel
keletkezik a bérleti díjakból, mivel a bevétel több lesz így az intézményfinanszírozás csökkentésre
kerül. Egyebek 5. napirend alatt kerül megtárgyalásra.

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

48/2017.(IV.24.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja
elfogadni a Képviselő-testületnek az alábbi két határozati javaslatot:

……………………….Ök határozat
Településellátó Szervezet álláshely bővítése a szabadstrandokon

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy biztosítja a Településellátó
Szervezet részére a szabadstrandokon kijelölt illemhely tisztántartását ellátó közalkalmazotti
jogviszonyok kiterjesztését Alsógödön 2017. április 13 - 2017. szeptember 30. közötti időszakra,
Felsőgödön 2017. április 13. – 2017. október 15. közötti időszakra. A szükséges bérigény
járulékokkal együtt 452 ezer forint.

Forrás: Feladattal nem terhelt működési tartalék
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Rataj András TESZ igazgató

……………………….Ök határozat
Településellátó Szervezet álláshely bővítése a termálstrandon
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Göd Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagy a Településellátó
Szervezet részére 2017. május 1-tól történő foglalkoztatás mellett 1 fő 4 órás gépész álláshelyet.
Az álláshely bővítés költsége 2017-ben 919 ezer forint, melyet a Településellátó Szervezet túlóra
előirányzatai terhére átcsoportosíthatnak.

Forrás: TESZ túlóra előirányzat
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Rataj András TESZ igazgató

12. napirendi pont: Tájékoztató a 2017. évi adóbevételek I. negyedéves alakulásáról

Dr. Kármán Gábor: Adóbevételek alakulása az előterjesztésben szereplő táblázatban látható.

Szabó Csaba: Szép, korrekt munka.

Dr. Kármán Gábor: dr. Pintér György alpolgármester úrral egyeztetésre került az előterjesztés. A
március 31-i állapotról készült a kimutatás. A telekadónál a 92% csak papíron van így, év végéig még
tisztázásra kerül. Mezőgazdasági termőfölddel kapcsolatban 90 millió forint, ami még felbecsülésre és
levonásra kerül, ez még le kell tisztázni. Mellette látható a telekadó 3 oszlop 2. metszet. Tartalmaz egy
igen magas adóbevételt 132 millió forintos befizetést is, amely az előző évre vonatkozóan a telekadó
kapcsán került befizetésre. Komoly összeg. Időarányosan jól állunk.

Szabó Csaba: Adóbevételként hogy mutatkozik?

dr. Pintér György: Összességében beérkeztek a bevételek. A bevételek beérkeztek, azoknak március
15-a határidő. A táblázat a március 31-i állapotot tükrözi. Ami beérkezik, az az idei kivetésre
vonatkozik, viszont van olyan lakos, aki még a tavalyi évre vonatkozó befizetését fizeti mostanság. A
város finanszírozása tekintetében tavalyi évben 98 % volt a teljesítés. Ha bejön a 132 millió forint,
akkor többletteljesítés lesz, lehet, hogy teljesítésre kerül, de ha jogilag nem fogadják el és bíróságra
viszik az ügyet, akkor ez a pénz nem az Önkormányzaté.

Dr. Kármán Gábor: Ha peresítik ezt az összeget, bármilyen siker is lesz, az a bíróságtól függ, a
Kormányhivatalnál azt a tájékoztatást adták az üggyel kapcsolatban, hogy nem látnak törvényességi
aggályt. Van esély, hogy nyer az Önkormányzat. Persze, nem azt jelenti, hogy a Kúria is így dönt. Kis
részét veszítjük el.

Dr. Szinay József: Az egyeztető tárgyaláson úgy tűnt, hogy az Önkormányzat jobban áll. Még az is
lehet, hogy marad ez az összeg és megnyerjük a pert.

Dr. Kármán Gábor: A gépjárműadó a 4. sor ott 40 % került csak szerepeltetésre, ami Önkormányzatnál
marad.

Dr. Szinay József: A mai állapotról van pontos információ?

dr. Pintér György: 666 millió forintnál járunk körülbelül, de ez csak technikai bevétel.

Kovács Krisztina: A tavalyi évi bevétel levonásra kerül, tehát ez a bevétel nem pontos.
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Szabó Csaba: 4. sor az összes gépjármű bevétel, ami itt marad 5+6 oszlop azaz 22 millió marad az
Önkormányzatnál. 62 millió a 2017. évi előírás. Letisztázott 40% helyett körülbelül a 37% jött be.

Szabó Csaba: Szép, korrekt munka.

Lenkei elhagyta a Tanácstermet.

dr. Pintér György: Van még egy korrekciós alpillér. December 20-i adófeltöltés. Az iparűzési adó
aggasztó. Elemezésre kerülnek a számokat. Az évek alapján kiegyenlítésre kerül. 100% +- 1 %
megvalósul. Jó dolog, hogy 3 havonta átnézésre kerül az adóbevételeket.

Szabó Csaba: Fontos, hogy rálásson a bizottság. Köszöni a tájékoztatást.

Lenkei György visszajött a Tanácsterembe.

Dr. Megyery Csaba: Azzal a másik meg nem nevezett adózóval mi a helyzet, akinek 28 millió forintos
felszámolás van folyamatban. Van remény, hogy ez az összegnek a behajtására kerül? A behajtó
csinált valamit?

Dr. Kármán Gábor: Kérdés, hogy hol tart a behajtás. Van esély, de nem lehet nyilatkozni.

Lenkei elhagyta a Tanácstermet.

dr. Pintér György: A Samsung vita kapcsán, információk tekintetében nem adhat tájékoztatást. Nem
tárgyalható minden cég. Csak ha felhatalmazza.

Dr. Megyery Csaba: Vannak behajtási esélyei?

Dr. Kármán Gábor: Általánosságban lehet csak erről beszélni.

Dr. Megyery Csaba: A felszámolónál kérdés hogy hányadikként fizetik ki az Önkormányzatot. Nem
sok esély van a kifizetésre. Adóslistán fel van tüntetve.

Szabó Csaba: Nem tudjuk ki az.

dr. Pintér György: Nem adótitok.

Pappné Pattke Mária: Nem adótitok, mert szerepel az adóslistán.

Dr. Megyery Csaba: A Pólus Palace Hotelről van szó. Felszámolás alatt van egy ideje.

Dr. Szinay József: Nem sok esély a kifizetésre sajnos.

Dr. Kármán Gábor: Általánosságban függetlenül a konkrét esetben nem adhat részletes tájékoztatást.
A bankok állnak általában az első helyen. Igyekszik az adóosztály a kintlévőség behajtása kapcsán
eljárni. A törvényesség fontos. Jelenlegi személyi állománnyal nehézkes . A Nevelek településrész
telekadója kapcsán az alanyok tekintetében, ha például egy teleknél 270 telek tulajdonos van egy
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néven, akkor 270-szer kell kiírni az adott határozatot. Méltányosságnál is ilyen sok levél kerül
kiküldésre. Az adóosztályra is kell új státusz felvétele.

Lenkei visszajött a Tanácsterembe.

Szabó Csaba: Köszöni a beszámolót.

13. napirend: Gödi Hulladékgazdálkodási Kft. – Közfoglalkoztatás támogatása

dr. Pintér György: Március 2-15 között a Gödi Hulladékgazdálkodási Kft.-nél költség merült fel a
közfoglalkozottak alkalmazásával kapcsolatban. Előterjesztés szerint február végén járt le. 178 000 Ft.

Dr. Megyery Csaba elhagyta a Tanácstermet.

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

49/2017.(IV.24.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja
elfogadni a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

………/2017. (IV.26.) Ök. határozat
Gödi Hulladékgazdálkodási Kft. – Közfoglalkoztatás támogatása

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 178.576,- ezer forint
támogatást jóváhagy a Gödi Hulladékgazdálkodási Kft. részére a 2017. március 2-15-ig tartó
időszakra jelentkező közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos költséges fedezésére.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a támogatási megállapodás elkészítésére, valamint
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Forrás: Feladattal nem terhelt működési tartalék
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző

14. napirendi pont: Beszámoló a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi
tevékenységéről

Szabó Csaba: Tapasztalta, hogy Gödnek magas a tűzeset és műszaki mentés száma. Vác csak 2x
magasabb létszámmal rendelkezik. Jegyző úrhoz szegez egy kérdést: Támogatjuk-e tűzoltóságot
valamilyen formában? Ha nem, akkor célszerű lenne valamilyen fajta támogatás.

Dr. Megyery Csaba visszajött a Tanácsterembe.

dr. Pintér György: Rendőrséget is támogatjuk. Ezek önállóan épülnek fel.
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Lenkei György: Sajnálatos módon évente leég egy ház Gödön. A gyakorlat az hogy a helyszínre
kiérkezik a képviselő úr. Lehetőség van azonnali segítség nyújtásra, azonnali segély formájában.
Családsegítő kiérkezik, bútort, ruhát keres a rászorulónak. A gyermekeket szükség esetén elhelyezi, ha
igény van rá pszichológust is biztosít.

Dr. Megyery Csaba elhagyta a Tanácstermet.

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

50/2017.(IV.24.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek a Váci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását.

15. napirendi pont: 2016. évi PEKJB döntések végrehajtásainak áttekintése

Szabó Csaba: A 13/2016. határozat megtörtént-e?

Kovács Krisztina: Nem történt meg, nem került rá sor.

dr. Pintér György: A cég aki megbízásra került volna, nekik feltételre került néhány konkrét kérdés,
amire nem tudtak válaszolni és eltűnt a cég. Kedvezményesen tudott volna az Önkormányzat vásárolni
állampapírt. Közvetítő cég volt, egyik pénzintézet nevében jöttek, de garancia miatt eltűntek.

Szabó Csaba: 14/2016. határozat jóváhagyta a Képviselő-testület. Ez csak terv, amely kötelező,
Később módosításra került. Ez rendben van.

dr. Pintér György: Volt egy terv, vagy végrehajtásra került vagy nem. Ez egy éves terv volt. Külön
került később megtárgyalásra. A 2016. tervbe, amibe benne volt az megvalósult.

Szabó Csaba: 17/2016. határozat. Megtörtént. 59/2016. határozattal mi a helyzet?

Popele Julianna: Miután a felelős a beruházási osztály, ez a határozat nem került el a megfelelően a
Beruházási osztályhoz. Megoldása folyamatban. A Németh László Iskola forgalmi rendje nem
változott. Van zebra, ha lekopik, újrafestésre kerül. Parkoló kialakításra került. József utca parkolási
része megoldódott.

Szász-Vadász Endre: Az Öregfutó utcában sok a gyorshajtás.

Dr. Megyery Csaba visszajött a Tanácsterembe.

Szabó Csaba: 63/2016. határozat megtörtént. 64/2016. megtörtént. 84/2016. határozat alapján
csatlakozott az Önkormányzat az ASP rendszerhez.
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Kovács Krisztina: Kötelező.

Dr. Szinay József: Finanszírozásra kerül központilag. Egységes központi rendszer lesz.

Szabó Csaba: Ez informatikai fejlesztés?

Dr. Szinay József: A pénzügyi és adó osztály fogja használni.

Dr. Megyery Csaba elhagyta a Tanácstermet.

16. napirendi pont: A polgárőrségek 2018 évi támogatási koncepciójának elképzelése

Szabó Csaba: Úgy gondolja, hogy a Polgárőrség idén, elég szép magas összegű támogatást kap. A
2016. évi a költség alapján kapta a támogatást. Nincs rálátás a szolgálatukra. Egyeztetésre került Szeri
Mihály vezetővel, a rendőr őrsparancsnokkal is. A féléves költségvetés mellé célszerű lenne járőrlapot
kérni, amit a Rendőrség ad ki, amikor a Polgárőrség járőrözik. Ezt a járőrlapot a rendőr akkor
ellenjegyezi. Így biztosítva van a polgárőr, hogy mettől meddig végezte a járőrözést és hogy hol
végezték.

Dr. Megyery Csaba visszajött a Tanácsterembe.

Szabó Csaba: Kéri a bizottságot, hogy támogassák. A Dunakanyar Polgárőrség vezetőjével is
megbeszélésre került. Ő is elfogadta. A 2018. beszámoló és támogatást ez alá fogja támasztani.
Alpolgármester úr az és Önkormányzat határozza meg, hogy mikor és hol járőrözzenek? Mivel nincs
közterület felügyelő, így be tudnánk osztani, hogy hol legyenek.

dr. Pintér György: Rendben.

Lenkei György: Bócsán a Samsungba rengeteg érdekes figura van. Voltak problémák, személyek
elleni atrocitások. Ott vannak a polgárőrök, minden reggel, úgy öltöznek, mint a rendőrök, nem kell
semmit csinálni. Hasznos munkát végeznek, ők maguk vállalják fel. Rendőrők nem tudnak minden
reggel jelen lenni. A jelenléttel fegyelmeznek.

dr. Pintér György: Például Bócsa hétköznap, hétvégén Dunapart.

Szabó Csaba: Az alábbi határozati javaslat kerüljön elfogadásra.

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

51/2017.(IV.24.) sz. PEKJB határozat

A bizottság támogatja azt, hogy a továbbiakban a Polgárőrségek járőrlapot vezessen melyet a
szolgálatban lévő rendőrök ellenjegyezzenek, majd ezt az éves beszámolójukhoz mellékeljék.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Szabó Csaba elnök, dr. Pintér György alpolgármester
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17. napirendi pont: Egyebek 1.: Göd Város Önkormányzata által kötött városüzemeltetési
szerződések felülvizsgálata

Szabó Csaba: Felkéri jegyző urat, hogy az idei évi lejáró szerződés van. idén júniusban lejár. Kuka kft.
közterületi szemetesek stb.

Popele Julianna: Legnagyobb szerződés a közterület fenntartással kapcsolatban van. A fakivágás az
évente kerül megújításra. Jakab Júlia intézi. Minden év január 1. és december 31. közötti időszakra
szól. Két éves szerződésre lett kötve a zöldterületre vonatkozóan, nagyságrendje körülbelül 44 millió
forint + áfa összegű, az idei közbeszerzési tervbe benne van, idén ki kell újra írni az eljárást, június és
július körül jár le. Előkészítésre kerül. A bizottságok elé fog kerülni. Olyan információ van, hogy
hosszabbítsuk, de jobb lenne, ha nem a nyári időszakban lenne a váltás. Ennek a lehetőségét
megvizsgáljuk, a szerződés értékékek 10%, ezt meg lehet emelni. Meg kell vizsgálni, hogy mekkora
összeget jelent. Meghosszabbítható. Ütemezve van a nyári hónapokban. Túl sokáig nem lehetséges a
meghosszabbítás. Folyamatban van. Javaslatok érkeztek, hogy gyakoriság a fűnyírásban és újabb
területeket is be kell vonni, az előkészületi munkák végeznek.

Szász-Vadász Endre: Az öntözés is benne van.

Szabó Csaba: Miért ilyenkor jár le?

Popele: Ennyi időre írta ki a Képviselő-testület.

Szabó Csaba: Nem lehet előrehozni, 2,5 évre, vagy hónapokra?

Popele Julianna: Arra kell figyelni a kiírásnál, hogy az eljárásoknál értékhatárok vannak, sokkal
hosszabb folyamat. A hazai eljárás rend 63-64 millió forint a határ. Ha magasabb a 3 évnél, akkor 2
éves szerződés 44 millió forint. Ezen belül kell maradni. Nem uniós eljárásrendben, hanem nemzeti
eljárásrendbe tartozik. 64 millió forintos nettó szerződéses összegnél. Gyakoriságot és területet
növelünk. Ha két évre is. 2,5 év beleférhet az összegbe. Elhúzódott a fűnyírás. A szerződés utolsó
napjáig dolgoztak. Új szerződéskötés miatt nem volt ellátatlan a szerződés.

Szabó Csaba: A tapasztalata az, hogy nem volt rendesen fűvágás.

Simon Tamás: Kiegészítésként elmondja, hogy szükséges sűríteni és kiterjeszteni a területet. A költség
kérdéses. A közeljövőben menni fog a Magyar Állami Vasúthoz kaszálás ügyben, főleg az alsógödi
állomásnál, a MÁV 2x kaszál évente. Gyakoribb szerződés lenne a megfelelőbb. Az állomások
frekventált területek. A közterületeknél pedig kiemelt hangsúly kapnak azok a területek, ahol a
lakosok többet megfordulnak. A Településellátó Szervezet is mozgolódik a városban, a temetőknél is.
Szükséges lenne egy professzionális kasza és fűnyíró. Elképzelhető, hogy átmenetileg a
Településellátó Szervezet kap megbízást, hogy az állomások területeit kaszálja le.

dr. Pintér György: Szükséges egy kisgépkezelői tanfolyam.

Preller Zoltán: Kisgépkezelői tanfolyamot végzett kollégák kezelhetik ezeket a gépeket.
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Simon Tamás: Alsógödi állomást már le lett kaszáltatva.

Dr. Szinay József: A szerződéseket a Környezetvédelmi Bizottság és a Városfejlesztési Bizottság is
tárgyalni fogja.

18. napirendi pont: Egyebek 2.: Döntés a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek
nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítása

dr. Pintér György: A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek nyújtott tagi kölcsön
visszafizetési határidejének módosítása napirend arról szól, hogy az Önkormányzat adott 10+20 millió
forintos tagi kölcsönt, amelynek a visszafizetési határideje lejárt, és ezeket kéri meghosszabbítani. A
hulladékgazdálkodásban nem tökéletes a szervezettség, országos probléma van, szinte április 1-től
szervezi jelentős késéssel a kifizetéseket. Késnek a bevételi és kifizetési oldalon. Nem tudta
visszafizetni a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a nyújtott kölcsönöket. December 15-re
hosszabbítsuk meg. Nem vennék rá mérget, hogy vissza fogják fizetni. Felpörögtek az események. Az
az érdekünk, hogy a palotai égetőbe tudjunk szállítani az FKF lenne a potenciális fővállalkozó. Zsákba
futós a történet. Pályázatot kell majd kiírni. Az ideális elv, hogy a helyi cég megmaradna
alvállalkozóknak. A hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjat pontrendszer alapján mindenféle mutató
szerint fogják meghatározni. Ellátott lakosok száma a főváros magasabb.

Lenkei György elhagyta a Tanácstermet.

dr. Pintér György: Ebből meg is tart magának. Az alvállalkozónak is többet tud fizetni, mint ha Göd
magában látná el ezt a feladatot. Az átvételi díj alacsonyabb lenne. Eszközbeszerzési pályázaton
lehetne közvetlen vagy közvetve részt venni. Átalakulóban van a rendszer. Ha oda jut a dolog, akkor
majd a Képviselő-testület dönthet a pályázatokról. Meglátjuk, hogy visszakapjuk-e az Önkormányzat a
pénzt. Pozitív irányba mutatkozik a helyzet.

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

52/2017.(IV.24.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot elfogadásra:

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (képviseli: Dr. Hetényi Tamás és Sillóné Kőműves
Mónika ügyvezetők), cégjegyzékszám: 13-09-164566, adószáma: 24384135-2-13) részére
biztosított összesen 30 millió forint összegű tagi kölcsön visszafizetési határideje módosuljon
2017. december 15-re.

Határidő: értelemszerű
Felelős: Markó József, polgármester, Dr. Szinay József, címzetes főjegyző,

Dr. Hetényi Tamás és Sillóné Kőműves Mónika, a Gödi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. ügyvezetői
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19. napirendi pont: Egyebek 3.: Közterület-felügyelet ellenőrzési és bejárási munkarendje,
eljárási szabályzata

Simon Tamás: GHR kapcsán intenzíven újra felvetődtek a problémák a közterületeken. A Közterület
Felügyelet szerény létszáma problémás a helyzet. Elkezdődött egy anyag feldolgozása, hogy mit
ellenőrizzenek, tipikus közterületi problémák például kátyú. Az adott kihágásokra milyen módon
intézkedjen a közterület felügyelő. Ez különösen fontos. Ez Aljegyző úr szakterülete és feladata.
Egyes kihágásoknál mennyi a türelmi idő, hivatalos levél mikor kerüljön postázásra, tájékoztatni kell a
lakosokat ezekről a szabályokról és eljárásokról. Valószínű, hogy javulni fog a városkép. Még egy
dolog, hogy milyen bejárási rend legyen. Minden 2. nap Alsógödre páros vagy páratlan napokon
menjenek, iskolák, állomások területére mikor menjenek. Autóval látogassák a fontosabb
városrészeket. Gyalogosan a mellékutcák. Ezt kell összerakni az anyaggal.

Kovács Krisztina: Hivatali eljárás rendet kell kibővíteni. Milyen bírságot szabott ki, arról a pénzügyi
osztály is tudjon.

Szabó Csaba: Szeri Mihály tájékoztatta arról, hogy a váci Közterület-felügyelet számszerűen0 44
millió forint bírságot szedett be. Göd más.

Simon Tamás: A megbírságoltak 2/3-a nem váci. Ne a lakosságot piszkáljuk. Alsógödi állomás
peronon parkolnak már néhány hete. Hétvégén egy rakás használt pelenkát hagytak az alsógödi
állomáson, az alsógödi állomáson a peron mellett a szeméttároló rendszeresen tele van háztartási
szeméttel, valaki kihordja oda háztartási szemetét.

dr. Pintér György: Abszolút egyetért a bírságoló résszel, 4-5 ezer forintos bírságot kell kiszabni.
Felszólítás nem lehet sokszor, legyen valamennyi bírság, tekintélyt parancsoló. Nem sok ember de
megkeseríti a többi lakos életét. Támogatja.

Szász-Vadász Endre: Ősszel Erzsébet liget utcában szabálytalanul parkolnak, rendetlenség visszaállt.
Bírság nincs

20. napirendi pont: Egyebek: 4.: A Gödi Polgármesteri Hivatal álláshelybővítés iránti igénye

dr. Pintér György: Infrastrukturális fejlesztésről van szó. Meghatározott időszakra egy fő kerül
felvételre. Feladattal nem terhelt működési tartalékból kerülne fedezésre.

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

53/2017.(IV.24.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot elfogadásra:

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

akként dönt, hogy a Gödi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Koordinációs Osztályát 1
álláshellyel bővíti a 2017. május 1-től 2019. december 31-ig tartó időszakban.
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Az álláshelybővítéshez szükséges személyi jellegű kiadások (bér, járulék, cafetéria, utazási
költségtérítés, telefonhasználat) éves szinten …,- Ft többletköltséget jelent, melynek fedezetéül
a feladattal nem terhelt működési tartalék szolgál.

Felkéri Dr. Szinay József címzetes főjegyzőt, hogy a Gödi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát a fenti változásnak megfelelően készítse el és a módosításról a
polgármesterrel együtt gondoskodjon.

Határidő: 2017.05.01.
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

21. napirendi pont: Egyebek 5.: Településellátó Szervezet finanszírozásának módosítása

dr. Pintér György: A Településellátó Szervezet számára az intézményfinanszírozást csökkenteni
szükséges.

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

54/2017.(IV.24.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot elfogadásra:

……………………….Ök határozat
Településellátó Szervezet finanszírozásának módosítása

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Településellátó Szervezet
működési bevételi előirányzatát megemeli, az intézményfinanszírozás előirányzatát csökkenti 3
100 ezer forinttal.

Az önkormányzat költségvetésében a Településellátó Szervezet finanszírozásának összegét
csökkenti, a Feladattal nem terhelt működési tartalék előirányzatát megemeli 3 100 ezer
forinttal.
A Képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy az előirányzat módosításokat vezetesse át
a város 2017. évi költségvetésén!

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Rataj András TESZ igazgató

22. napirendi pont: Egyebek 6: Településrész elnevezések

Szabó: Egységes településrész elnevezés szükséges a városban. Alpolgármester úrral egyeztetés volt
ez ügyben. Közép Göd Albakert, Göd északi rész Nevelek településrész nevet kapná. Keleti rész Oázis
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hivatalosan is, Bócsa az maradna Bócsa hivatalosan. Kerüljön a bizottságok elé. Kerüljön be a
hivatalos szóhasználatba. Ki dolgoz ezzel kapcsolatban egy előterjesztést.

dr. Pintér György: Probléma még az is, hogy Alsógöd, Felsőgöd elnevezések mikor kisbetű vagy
nagybetű. Felkérjük Jegyző ura, hogy dolgozza ki. Nem tudni azt sem, hogy hol a pontos határ. Egy
egységes elnevezési rendszert kellene használni. Rend irányába kell terelni.

Popele Julianna: Béke út és Vasút út kertváros.

dr. Pintér György: Egyértelműséget kellene keresni a településrészekben. A helyieket is tájékoztatni
kell.

Simon Tamás: Történelmileg is fontos lenne megnézni az elnevezéseket.

dr. Pintér György: Bócsa, Albakert, Kertváros jó lehet.

Simon Tamás: Szakáts kert elnevezés is lehetne.

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

55/2017.(IV.24.) sz. PEKJB határozat

A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság felkéri, a Jegyző urat, hogy készítessen
egy anyagot, amelyben javaslatot tesz a településrészek elnevezéseire és egyidejűleg felmérésre
kerüljön a településrészeinek határai is.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző, Szabó Csaba elnök

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


