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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi
Bizottságának 2017. szeptember 29-én, 08.30 órakor kezdődő rendkívüli nyílt
ülésén polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Lőrincz László tag, aki távolmaradását
jelezte)

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 hirdetmények, hirdetőberendezések létesítésének, elhelyezésének szabályairól
szóló 27/2013. (XI. 28.) Önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző

3./ Göd város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának átszervezésével összefüggő
feladatok
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester

4./ Részvétel a „KEHOP-3.1.1 A települési hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerek fejlesztése” és a „KEHOP-3.1.2 A biológiailag lebomló hulladék
eltérítése a hulladéklerakóktól” című pályázatokon
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester

5./ A helyi autóbusz-közlekedési menetrend módosítása
Előterjesztő: Markó József polgármester

Napirendi pontok tárgyalása

1./ Jegyzőkönyv-hitelesítő választása
Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök
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Szabó Csaba: A mai jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolja Szász-Vadász Endre képviselő,
bizottsági tagot. Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a javaslatról.

A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal Szász-Vadász Endre képviselő, bizottsági
tagot választják meg e jegyzőkönyv hitelesítőjének.

2./ A hirdetmények, hirdetőberendezések létesítésének, elhelyezésének szabályairól
szóló 27/2013. (XI. 28.) Önkormányzati rendelet módosítása

Dr. Szinay József: Született egy törvény, mely az önkormányzatok területén elhelyezkedő
hirdető berendezésekről rendelkezik. Az önkormányzati hirdetőtáblák jelentős része, ezáltal
tisztázásra kerül. Kiderül, hogy az önkormányzatoknak mely hirdetőtáblák marad
hatáskörében.

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

102/2017. (IX. 29.) PEKJB határozat

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

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének __/2017. (IX.29.) Ök. rendelete a
hirdetmények, hirdetőberendezések létesítésének, elhelyezésének szabályairól szóló

27/2013. (XI.28.) Ök. rendelet módosításáról

Az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazás alapján az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A § (1)
bekezdésének aa) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 62. § (6) bekezdésének 2.
pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi LXXIV. törvény előírásainak való
megfeleltetés érdekében Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő rendeletet
alkotja.

1. § (1) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XI.28.) Ök. rendeletének
(A továbbiakban röviden: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének szövege hatályát veszti, helyébe a
következő szöveg lép:

„A 4. § (1) bekezdésében felsorolt esetek kivételével minden hirdetőberendezés
településképi véleményhez, bejelentéshez kötött.”

(2) A Rendelet 3. § (4) és (5) bekezdése hatályát veszti.
(3) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében az „engedélyezési” szövegrész hatályát veszti és
helyébe a „véleményezési, bejelentési” szövegrész lép.
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(4) A Rendelet 4. § (1) a) pontjának szövege hatályát veszti és helyébe a következő szöveg
lép:

„egy darab önálló cégtábla létesítése önálló cégtábla létesítése legfeljebb 3 m2

felületnagyságot meg nem haladó méretben, ha annak egyik oldala sem haladja meg
a 3 métert,”

(5) A Rendelet 4. § (1) d) pontjának szövege hatályát veszti és helyébe a következő szöveg
lép:

„egy darab alkalmi kulturális, sport, idegenforgalmi, szórakoztató, egyházi,
egészségvédelmi, gasztronómiai rendezvényekről tájékoztató hirdetmény, molinó
elhelyezése évente legfeljebb 4 alkalommal, egy alkalommal legfeljebb 14 napnál
nem hosszabb ideig, legfeljebb 3 m2 felülettel, ha annak egyik oldala sem haladja
meg a 3 métert.”

(6) A Rendelet 4. § (2) bekezdése, továbbá az 5. §-a hatályát veszti.
(7) A Rendelet 6. § (2) bekezdésében a „jogsértő” szó, a (4) bekezdésben a „jogellenes” szó
hatályát veszti és helyükbe a „büntetendő” szó lép.
(8) A Rendelet 7. §-a és a rendelet mellékletei hatályukat vesztik.
(9) A Rendelet 8. §-a hatályát veszti.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Markó József dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

3./ Göd város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának átszervezésével összefüggő
feladatok

Dr. Pintér György: 20 oldalas anyag az előterjesztés. A hulladékgazdálkodási rendszer
átalakul Gödön. Korábban született egy határozat, hogy december 31-ig felmondásra kerül a
jelenlegi hulladékgazdálkodási szerződés. Szeptember 30-ával felmondásra került. Ezzel egy
időben a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet is módosításra kerül. Néhány részt hatályon
kívül lesz helyezve az új helyzetnek megfelelően. Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási
feladatok ellátásával az FKF Zrt. fogja megbízni és alvállalkozóként pedig a Gödi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. fogja a feladatokat elvégezni. A rendeletmódosításban
minden részlet benne van. Például, hova kerül elszállításra a hulladék, a közszolgáltatási
szerződés tervezete. Az anyagban olvasható még egy folyamatleírás is. 2. melléklet a
közszolgáltatási díjakat tartalmazza. Az FKF Kft. informatikai rendszere nem tudja kezelni az
eddig használt díjtételeket, ez kicsit izgalmassá teszi a dolgokat. Az FKF Zrt. részéről a
szerződés aláírásának a feltétele, hogy a Holdingtól ugyanannyi lerakói díjat kap Göd
település után, mint bármelyik pesti cég után. Egyenlőre ez miatt még várakozni kell, ugyanis
ezt a nyilatkozatot még nem kapta meg az FKF Zrt. Ha ezt a nyilatkozatot nem adják meg,
akkor az eredeti állapot kerül visszaállításra. A rendeletmódosítást hatályon kívül kerül
helyezésre és a szerződés felmondásra kerül.
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Szabó Csaba: Hosszú egyeztetés része és eredménye ez a folyamat. Folyamatos tárgyalásban
vannak a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői és az Alpolgármester úr is.

Dr. Pintér György: Igen. Hosszú egyeztetés része ez. Köszöni mindenkinek a kemény munkát.
December 31-ig van élő szerződése a Városnak a hulladékgazdálkodási feladatok ellátására.
Kéri elfogadni a beterjesztett anyag szerinti. Akkor lép hatályba ez a határozat, ha az NHKV
Zrt.-hez megérkezik az írásos nyilatkozat.

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

103/2017. (IX. 29.) PEKJB határozat

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

Göd Város Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 2017.(VI.28.) sz. Ök.
határozatot módosítva 2017. szeptember 30-i hatállyal mondja fel a Göd Város
Önkormányzata és a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között jelenleg fennálló
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

Dr. Szinay József c. főjegyző

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

104/2017. (IX. 29.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek az előterjesztésben szereplő rendelet
tervezetet.
Felelős: Markó József polgármester

Dr. Szinay József c. főjegyző

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

105/2017. (IX. 29.) PEKJB határozat

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

Göd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy írja alá az alábbi
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a Fővárosi Közterület-fenntartó
Zártkörűen működő Nonprofit Részvénytárasággal.
Határidő: azonnal
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Felelős: Markó József polgármester
Dr. Szinay József c. főjegyző

4./ Részvétel a „KEHOP-3.1.1 A települési hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerek fejlesztése” és a „KEHOP-3.1.2 A biológiailag lebomló hulladék
eltérítése a hulladéklerakóktól” című pályázatokon

Dr. Pintér György: Van egy pályázat a szelektív és a zöldhulladékkal kapcsolatban. Jelenleg
most sok mindenre van lehetőség pályázni. Két pályázati lehetőség van, amit javaslata szerint
Göd Város Önkormányzatának célszerű lenne megpályázni. Az egyik a gépkocsi állományról,
kukákról és egyéb eszközök beszerzéséről szól. Ha a Város nyerne a pályázaton, akkor
teljesen megújulna a géppark. Mivel az FKF Zrt. látja el vélhetően a hulladékgazdálkodási
feladatokat a pályázatot is rajtuk keresztül kell lebonyolítani. Van egy megkötés, hogy a
pályázati úton elnyert eszközöket csak az adott városban lehet használni. Tehát az FKF Zrt. az
elnyert eszközöket át fogja adni a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek.

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

106/2017. (IX. 29.) 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
a. jóváhagyja, hogy Göd Város Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési

Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal konzorciumra lépjen
és konzorciumi tagként részt vegyen a KEHOP-3.1.1 „A települési
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerek fejlesztése” című pályázaton,

b. felhatalmazza Markó József polgármestert a KEHOP-3.1.1 „A települési
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerek fejlesztése” című pályázathoz
kapcsolódó „KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatási kérelem benyújtására” és „KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS” című dokumentumok aláírására,

c. felhatalmazza Markó József polgármestert a támogatási kérelem benyújtására,
d. felhatalmazza Markó József polgármestert, hogy támogatási jogviszony létrejötte

esetén a kedvezményezetti kötelezettségek és jogok tekintetében Göd Város
Önkormányzata nevében és javára eljárjon,

e. támogatja, hogy a projekthez szükséges önerő biztosítása az Uniós fejlesztések
fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló
549/2013.
(XII. 30.) Korm. rendeletet 22. § (2) bekezdés, valamint a 23. § (4) bekezdése
valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat 2.
melléklete alapján történjen. Ezzel összefüggésben a 272/2014. (XI. 5.) 77. § (3a)
bekezdés alapján az önerő rendelkezésre állásáról az Önkormányzat külön
nyilatkozatot nem állít ki,
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f. támogatja, hogy a jelen pályázattal kapcsolatos kifizetések ÁFA finanszírozása az
549/2013.(XII.30.) Korm. rendelet 6. § (1) f) pontja szerint történjen,

g. felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzatnak a Magyar Államkincstárban
elkülönített, pályázati célú bankszámlát nyisson, továbbá felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt a megnyitandó bankszámla feletti rendelkezéssel.

Felelős: Markó József, polgármester
Dr. Szinay József c. főjegyző

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

107/2017. (IX. 29.) 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
a. jóváhagyja, hogy Göd Város Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési

Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal konzorciumra lépjen
és konzorciumi tagként részt vegyen a KEHOP-3.1.2 „A biológiailag lebomló
hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című pályázaton,

b. felhatalmazza Markó József polgármestert, a KEHOP-3.1.2 „A biológiailag
lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című pályázathoz kapcsolódó
„KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatási
kérelem benyújtására” és „KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS” című dokumentumok aláírására,

c. felhatalmazza Markó József polgármestert a támogatási kérelem benyújtására,
d. felhatalmazza Markó József polgármestert, hogy támogatási jogviszony létrejötte

esetén a kedvezményezetti kötelezettségek és jogok tekintetében Göd Város
Önkormányzata nevében és javára eljárjon,

e. támogatja, hogy a projekthez szükséges önerő biztosítása az Uniós fejlesztések
fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló
549/2013.
(XII. 30.) Korm. rendeletet 22. § (2) bekezdés, valamint a 23. § (4) bekezdése
valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat 2.
melléklete alapján történjen. Ezzel összefüggésben a 272/2014. (XI. 5.) 77. § (3a)
bekezdés alapján az önerő rendelkezésre állásáról az Önkormányzat külön
nyilatkozatot nem állít ki,

f. támogatja, hogy a jelen pályázattal kapcsolatos kifizetések ÁFA finanszírozása az
549/2013.(XII.30.) Korm. rendelet 6. § (1) f) pontja szerint történjen,

g. felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzatnak a Magyar Államkincstárban
elkülönített, pályázati célú bankszámlát nyisson, továbbá felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt a megnyitandó bankszámla feletti rendelkezéssel.

Felelős: Markó József, polgármester
Dr. Szinay József c. főjegyző
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5./ A helyi autóbusz-közlekedési menetrend módosítása

Lenkei György: Tájékoztatja a bizottságot, hogy hétvégenként Göd-Újtelep településrészre a
helyi járat buszjárata nem jár. Komoly lakossági igény van rá, hogy hétvégenként is legyen
buszjárat. Ennek a költsége havi bruttó 335.510 forint. Kérése, hogy támogatásként adja az
Önkormányzat ezt az összeget, mivel a támogatás nem áfa köteles. Ez a buszjárat 2017.
december 31-ig közlekedne.

Dr. Szinay József: Célszerű lenne, ha október 14-től január 14-ig lenne ez az ideiglenes
buszjárat.

Lenkei György: A buszjárat telítettségét folyamatosan figyelni fogják a buszsofőrök.

Dr. Szinay József: Utasszámlálást fog végezni a cég. Ez egy pályázati úton elnyert szerződés,
kérdés volt, hogy lehet-e módosítani, de ennek nincs akadálya. A szerződésmódosítást el lehet
végezni.

Szabó Csaba: 335510 forint lenne 30 napra?

Dr. Pintér György: Igen. Fedezet legyen a feladattal nem terhelt működési tartalék.

Szász-Vadász Endre: A menetrend milyen területeket érint?

Lenkei György: Felsőgöd és Göd-Újtelep. Lesz egy esti járat és délelőtt fél 12 körül és
szombaton délelőtt 10 óra körül.

Szász-Vadász Endre: Az Oázis lakóparkot nem érinti?

Lenkei György: Nem érinti. Januárban lesz új buszközlekedés lesz.

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

108/2017. (IX. 29.) PEKJB határozat

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

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

akként dönt, hogy határozott időtartamra, azaz 2017. október 14. napjától 2018. január
14. napjáig megbízza a jelenleg is menetrend szerinti, helyi közösségi autóbusz-
közlekedési közszolgáltatást nyújtó Dunamenti 2011. Közlekedési Korlátolt Felelősségű
Társaságot (a cég székhelye: 6000 Kecskemét, Nagy László u. 2. F. lház. fszt. 8., a cég
képviseletére jogosult: Darabont János ügyvezető) Göd város területén hétvégi (szombat
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és vasárnapi napokra vonatkozó) - menetrend szerint végzett - autóbusz-közlekedési
közszolgáltatás (utasszállítás) ellátására  bruttó 335.510,- Ft/30 nap összegért.

Felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a hatályos, 8-045-6/2016. ügyiratszámú
közszolgáltatási szerződés fenti döntésnek megfelelő és határidőben történő
módosításáról, valamint a buszjáratok hétvégi menetrendjének kidolgozásáról,
közzétételéről, továbbá a meghatározott időtartam alatti utasszámlálásról, a bevételek és
költségek tételes kimutatásáról a közszolgáltatást végző gazdasági társasággal
együttműködve gondoskodjon.

Felhatalmazza a polgármestert a módosított autóbusz-közlekedési közszolgáltatási
szerződés aláírására.

Fedezet: a feladattal nem terhelt működési tartalék-előirányzat terhére

Felelős: Markó József polgármester
Hivatali felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Határidő: 2017. október 13.

Dr. Szinay József: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az előző Bizottsági ülésen szavazott a
Bizottság Bolla Árpád sor elnevezésről. A kérelmező Barcs Lajos könnyekig meghatódva
hívta fel Jegyző urat, hogy hálás köszönetet mondjon, hogy elfogadták a kérelmét. Annyit
kért, hogy ha lehetséges, akkor ne Bolla Árpád sor, hanem Bolla Árpád fasor legyen a pontos
elnevezés.

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

K.m.f.

Szabó Csaba Szász-Vadász Endre
elnök jegyzőkönyv-hitelesítő


