JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és
Jogi Bizottságának 2017. augusztus 29-én, 09.00 órakor kezdődő rendkívüli
nyílt ülésén polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.
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Tárgy: a bizottság rendkívüli –nyílt - ülése
Szabó Csaba megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 6 tag jelen van.
Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok
tárgyalását:
NAPIRENDI PONTOK:
1./ Jegyzőkönyv-hitelesítő választása
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök
2./ A helyi telekadóról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
3./ A József Attila Művelődési Ház álláshelybővítés iránti kérelme
Előterjesztő: Markó József polgármester
4./ Tulajdonosi hozzájárulás önkormányzati tulajdon autóbusz-közlekedés céljából
történő igénybevételéhez
Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester
Napirendi pontok tárgyalása
1./ Jegyzőkönyv-hitelesítő választása
Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök
Szabó Csaba: A mai jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolja Lenkei György képviselő,
bizottsági tagot. Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a javaslatról.
A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal Lenkei György képviselő, bizottsági tagot
választják meg e jegyzőkönyv hitelesítőjének.
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2./ A helyi telekadóról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Szabó Csaba: Egy rendeletmódosításról van szó. Felkéri a Bizottság tagjait szavazásra.
A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
87/2017. (VIII. 29.) PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek az alábbi rendeletmódosítást:
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2017. (..) önkormányzati rendelete
a helyi telekadóról szóló 23/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. §
A rendelet 5.§ alábbi mondata törlésre kerül:
„A körzetek szerinti felosztást ábrázoló várostérképet a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.”
2. §
A rendelet 2. sz. melléklete törlésre kerül.
3. §
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Polgármester

Jegyző

3./ A József Attila Művelődési Ház álláshelybővítés iránti kérelme
Előterjesztő: Markó József polgármester
Szabó Csaba: Jelenleg a Művelődési Házban 6 fő teljes és 2 fő részmunkaidős dolgozik. A
Kincsem Udvarházzal kapcsolatos előkészületek miatt szükséges egy új munkaerő
határozatlan időre történő felvétele.
A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
88/2017. (VIII. 29.) PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
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hogy a fenntartásában lévő József Attila Művelődési Ház (cím: 2131 Göd, Pesti út 72.)
álláshelyeit határozatlan időre az alábbiak szerint bővíti:
2017. szeptember 1. napjától: 1 fő szervező
Bérköltség: 175 700 Ft + 38 654 Ft járulék / hó, valamint 33 300 Ft időarányosan
juttatott cafeteria + 11 395 Ft járulék / 4 hó
Fedezet:
feladattal nem terhelt működési tartalék
Felelős:
Markó József polgármester, Szabó Imréné József Attila Művelődési Ház
Igazgató
Határidő:
értelemszerű
4./ Tulajdonosi hozzájárulás önkormányzati tulajdon autóbusz-közlekedés céljából
történő igénybevételéhez
Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester
Szabó Csaba: Felkéri Popele Juliannát, hogy az előterjesztést ismertesse a Bizottság tagjaival.
Popele Julianna: Samsung kérésére szükséges egy nyilatkozatot tennie a Képviselőtestületnek. A Samsung az Inter Tan-Ker Kft.-vel kötött szerződést személyszállításra. Ehhez
tulajdonosi hozzájárulás szükséges, mivel az önkormányzati tulajdonú úton közlekednének a
személyszállító buszok. A környező településekről szállítja a dolgozókat a Samsung gyárba
reggel 7 óra 30 perckor illetve délután 16 óra 50 perckor. Ez még változhat abban az esetben,
ha 3 műszakos munkarend kerül bevezetésre a gyárban. Jelenleg kialakítás alatt van a
közlekedési koncepció Gödön, a későbbiekben ehhez lehet igazítani a járatot. Addig erre
szükség van. Alpolgármester úr kérése, hogy 2018. január 31-ig adja meg az engedélyt a
Képviselő-testület és a Bizottság. Ha addig változik a közlekedés, akkor ezen is módosítani
lehet. Mellékelt is van, ez az a bizonyos hozzájáruló nyilatkozat, amit kér az említett Kft..
Lenkei György: A környékről is több gödi illetőségű alkalmazott dolgozik a gyárban. Gödön
is megáll majd külön helyen, ahol szükséges. Helyi közlekedést is kiegészít.
Szabó Csaba: Meglévő megállóba áll meg?
Popele Julianna: Igen.
Lenkei György: Ez a napirendi pont megy testület elé?
Popele Julianna: Igen. A buszjáratok a Nemeskéri út 72. szám előtt áll meg, a felsőgödi
gyógyszertár előtt az Ady Endre út 3. szám előtt és utolsó állomás a Samsung.
A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
89/2017. (VIII. 29.) PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:
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Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja az
Inter Tan-Ker Zrt. részére, miszerint:
„Jelen hozzájáruló nyilatkozattal hozzájárulok FENNTARTÓKÉNT, hogy településünk
polgárait munkába járás céljából szállító, a Samsung SDI Magyarország Zrt. megbízásából
az Inter Tan-Ker Zrt. által üzemeltetett autóbusz munkanapokon, a napi rendszerességgel
Göd Város Önkormányzata területén ÚT és MŰTÁRGY rendeltetésszerű használatához
megálljon a polgáraink le- és felszállása céljából.”
A tulajdonosi hozzájárulás 2018. január 31-ig érvényes.
Felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő közutak
igénybevételére vonatkozó „Hozzájáruló nyilatkozat” aláírására.
Felelős: Markó József polgármester
Hivatali felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Határidő: Azonnal
Szabó Csaba megköszöni a vendégeknek a részvételt és a ülést bezárja.

K.m.f.

Szabó Csaba
elnök

Lenkei György
jegyzőkönyv-hitelesítő
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