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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottságának      
2018. december 7-i rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal üléstermében.  
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen Albert Pál és dr. Megyery Csaba tagok, akik jelezték 
távolmaradásukat.) 
 
Tárgy: a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság rendkívüli ülése 
 
Szabó Csaba köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. 
 
Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontok tárgyalásáról. 
 
A bizottság 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 

 
 

1) Döntés a Göd délkeleti gazdasági övezet kialakításával kapcsolatos szikkasztó 
megvalósításáról 

 Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
2) Gödi Rendőrőrs támogatása – mobiltelefon 

Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök  
 

3) Döntés a Göd délkeleti gazdasági övezeten kialakítandó ipari telephely értékesítésével 
kapcsolatos ajánlati felhívás kiírásáról (zárt)  

 Előterjesztő: Markó József polgármester 
 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

 

1) Döntés a Göd délkeleti gazdasági övezet kialakításával kapcsolatos szikkasztó 
megvalósításáról 

 
dr. Szinay József: Erről volt már szó, hogy szükséges az iparterületen összegyűlt eső és csapadékvizet 
elvezetni és tárolni, szükséges egy szikkasztó kialakítása. Amennyiben a mai napon a Képviselő-
testület megszavazza és a forrás rendelkezésre fog állni, akkor az Önkormányzat megkezdi a 
kisajátítási eljárást. Tisztított esővizet fogják itt tárolni.  
 
Lőrincz László: Miért nem lehetett már úgy kiírni a pályázatot, hogy az iparterületre a beruházónak 
kelljen kialakítani a szikkasztót. Jogilag nincs erre mód?  
 
dr. Szinay József: A beruházónak a 80 hektáros területre teljes egészében szüksége van. Ez a célszerű 
megoldás. Nem biztos még, hogy meg fog valósulni, csak akkor, ha lesz rá forrás.  
 
Lőrincz László: Csak megint egy zöldterület kerül átalakításra.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Mezőgazdasági területekről van szó. Nem jó minőségű termőföldek ezek. Még 
a vetőmag sem jön vissza.  
 
Lőrincz László: A szikkasztó némileg betont fog tartalmazni, tehát megszűnik a zöldterület jelleg.  
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dr. Pintér György: Erre a területre tulajdonképpen ki fog folyni a csapadékvíz. Zöldterület marad.  
 
Lőrincz László: Halastó vagy focipálya praktikusabb lenne. 
 
dr. Szinay József: Ideiglenes lesz benne víz. Ez egy túlbiztosítás.  
 
Lenkei György: Beszélt az ingatlantulajdonosokkal. Gyenge mezőgazdasági földekről van szó. Az M2 
út mellett van egy víztároló, de soha nem volt benne víz.  
 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” és „1” nem szavazattal az alábbi döntést hozzák: 
 
 

129/2018. (XII. 7.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát és elfogadását: 
 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy Göd város területén található, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Göd külterület 
039/110, 039/111, 039/112, 039/113, 039/114, 039/115, 039/116, 039/117, 039/118, 039/136, 
039/137, 039/138, 039/139, 039/140, 039/141, 039/142, 039/143, 039/144, 039/145, 039/147, 
039/149, 039/150, 039/151, 039/152, 039/153, 039/154, 039/155, 039/156, 039/157, 039/158, 
039/175, 039/176, 039/177, 039/178 hrsz.-ú ingatlanokat ki kívánja sajátítani és azokon 
csapadékvíz szikkasztására alkalmas műtárgyat kíván kialakítani.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a forrás biztosítása érdekében szükséges 
tárgyalásokat folytassa le, és azok eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 
Felelős: Markó József polgármester 
Határidő: azonnal   
 
 

2) Gödi Rendőrőrs támogatása – mobiltelefon 
 
Szabó Csaba: A Gödi Rendőrőrs év végi vacsorája december 21-én lesz. A rendőrök munkája fontos a 
város számára. Kéri, hogy támogassa a bizottság a rendőrök munkáját ezzel a vacsorával.  
 
dr. Pintér György: Célszerű úgy meghatározni a keretet, hogy ebből még adód kell fizetni.  
 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozzák: 
 
 

130/2018. (XII. 7.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága támogatja 
a Gödi Rendőrőrs rendőrjeinek az év végi vacsora költségeit 90 000 Ft összegig Gödön a 
Széchényi Csárdában.  
 
Fedezet: PEKJB pénzügyi kerete 
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök 
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Szabó Csaba: Nagy Attila őrsparancsnok azzal a kéréssel fordult a Bizottsághoz, hogy elromlott a 
rendőrjárőrök mobiltelefonja, szükséges egy újat vásárolni, mely a mai kornak megfelelő, de nem túl 
drága.  
 
Kovács Krisztina: A javaslata az lenne, hogy az Önkormányzat vegye meg a készüléket és átadja 
használatra a rendőröknek.  
 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozzák: 
 
 

131/2018. (XII. 7.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága támogatja 
a Gödi Rendőrőrs részére egy Samsung J3 okostelefon megvásárlását 60 000 Ft összegig.  
 
Fedezet: PEKJB pénzügyi kerete 
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal zárt ülést rendel el az alábbi napirendi pont 
megtárgyalására: 
 
 

3) Döntés a Göd délkeleti gazdasági övezeten kialakítandó ipari telephely értékesítésével 
kapcsolatos ajánlati felhívás kiírásáról 

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

 

 

K.m.f. 
 

 

 

Szabó Csaba  Szász-Vadász Endre 

 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


