JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2018.
február 20-án, 10.00 órakor kezdődő soron következő nyílt ülésén polgármesteri hivatal hivatalos
helyiségében.
Jelen vannak:

jelenléti ív szerint (dr. Megyery Csaba távolmaradását jelezte.)

Tárgy: a bizottság rendes –nyílt - ülése
Szabó Csaba megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 6 tag van jelen.
Az alábbi egyebek napirendi pontok kerülnek felvételre:
Egyebek 1. napirendi pont: A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása,
Egyebek 2. napirendi pont: Oktatási Intézmények vagyonkezelői jogáról szóló szerződés módosítása,
Egyebek 3. napirendi pont: „Közvilágítás aktív elemeinek karbantartására” tárgyú beszerzési eljárás
eredményére vonatkozó döntés (zárt ülés).
Szabó Csaba: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról és azok sorrendjéről.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti javaslatot és az alábbi napirendi pontok
tárgyalását:
NAPIRENDI PONTOK:
1.) Göd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Markó József polgármester
2.) Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Markó József polgármester
3.) Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök
4.) Egyebek 1.: A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor Hatósági osztályvezető
5.) Egyebek 2.: Oktatási Intézmények vagyonkezelői jogáról szóló szerződés módosítása
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző
6.) Partnerségi rendelet (23/2017. ÖK rendelet) módosítása
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
7.) HÉSZ településképi előírásainak hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
8.) Tájékoztató a folyamatban levő pályázatokról
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető
9.) Egyebek 3.: „Közvilágítás aktív elemeinek karbantartására” tárgyú beszerzési eljárás
eredményére vonatkozó döntés (zárt ülés)
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Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető
10.) A „Pro Vigilantia Göd Díj” adományozása (zárt ülés)
Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök

Napirendi pontok tárgyalása:
1) Göd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Szabó Csaba: Felkéri dr. Pintér György alpolgármestert, hogy tájékoztassa a bizottságot a CIB Bank Zrt.vel történt egyeztetés kapcsán.
dr. Pintér György: Előző héten a Képviselő-testület vételi ajánlatról döntött a golf pályával kapcsolatban. A
költségvetésben 50 millió forint lett betervezve, a maradék 250 millió forintot hitelből kívánja kifizetni az
Önkormányzat. Nem pártpolitikai kérdésről van szó, hanem városstratégiai kérdés. A Város érdeke, hogy a
Pólus szálloda előtti terület a Város kezébe kerüljön. A Képviselő-testület igennel szavazott. A
költségvetésbe be lett tervezve 250 millió forint hitelfelvétel erre a célra. Fontos, hogy nem működési célú
hitelt vesz fel az Önkormányzat, hanem vagyongyarapodást elősegítő adás-vételre vagy hasonló
vagyongyarapodást szolgáló művelethez veszi igénybe. A folyószámla hitelkeret is lehetőség. Hitelképes a
város. Valamilyen módon respektálták a munkát. Tegnapi napon megküldték az ajánlattételi felhívást. 3
opcióra van lehetőség. Első csak a Hotel, második csak a golf pálya, a harmadik a nagy golfpálya. A
költségvetés kapcsán tájékoztatja a bizottságot, hogy egy tábla a költségvetésben nincs kész, az előirányzat
felhasználási ütemterv. Később fog kiküldésre kerülni. A város pénzügyi helyzete stabil. A pénzek
mozgásban vannak. Projektek, vásárlások, kormánytámogatások vannak folyamatban. Iskolaépítés van
tervben. Sok nagy projekt van folyamatban. Ezek többször vissza fognak kerülni a bizottságok elé
megtárgyalásra. Lenkey utcai Óvoda újraépítésére beadott pályázatról még nincs döntés. Előző évekhez
képest más lesz, a helyzet stabil, sok nagyléptékű tényező van láthatáron.
Lenkei György elhagyta a Tanácstermet.
dr. Pintér György: 595 millió forint az Óvoda becsült költsége. Az építőiparban 20-30%-os áremelkedés
tapasztalható, tehát vélhetően az előre betervezett összeg emelkedhet. Az ezzel kapcsolatos közbeszerzési
eljárás még hátra van. Több költség is várható e projekt kapcsán, a régi épület lebontása és egy ideiglenes
konténer óvoda kialakítása. Izgalmas feladatok lesznek idén. Inkább technikailag bonyolult dolgok ezek.
Megéri, mert egy új óvodaépületet kap a város. A Képviselő-testület döntött, 400 millió forint a pályázati
forrás, 595 millió forint a teljes beruházás költsége, a különbözetet saját forrásból biztosítaná az
Önkormányzat, továbbá be lett tervezve 70 millió forint járulékos költségekre. Ha az önkormányzat
mégsem nyer a pályázaton, akkor ezek a pénzek felszabadulnak. Folyamatosan 3 oldalú egyeztetés van a
Kormány, a Szakszervezet és a Munkáltató között a béremelések kapcsán. Jelentős béremelés volt a
közszférában, az Önkormányzatnál is volt béremelés. Ezáltal viszont nagyobb mértékben nőtt a bérköltség,
körülbelül 120-140 millió forinttal. 2017-es évben 26 státuszról döntött a Képviselő-testület. Nagymértékű
központi támogatás nincs, 5,5 %-kal kap több pénz az Önkormányzat. A bevételi oldalon több adó lett
betervezve. A Samsung, ha elkezdi a termelést és fog fizetni, akkor több adóbevétel várható. Év végén a
december 20-i adófeltöltésnél pontosabban kirajzolódnak az adóbevételek. Idei évben várhatóan kevesebb
ingatlanértékesítésből származó bevétel érkezik.
Lenkei György visszajött a Tanácsterembe.
dr. pintér György: A pénzmaradvány visszatervezésre került kiadásra. Tavalyi szinten maradjon a dologi
kiadások között. Az „1962” projekt és az óvoda projekt még függő beruházási tételek. Nagy tartalék lett
betervezve. Sokszor fognak idén a bizottságok és a Képviselő-testület elé kerülni a projektek. Az
Önkormányzat kézben tartja a pénzügyi dolgokat. A beruházások jönnek, folyamatos finanszírozás lesz,
nem fog gondot okozni. Nincs semmilyen titok. Ameddig be nem érkezik az 1962 millió forint, addig
átcsoportosítással oldják meg a költségeket, továbbá a tartalékösszegből is lehet gazdálkodni. A
Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 3 városi rendezvény betervezését kérte a költségvetésbe.
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Praktikusabb, hogy ne kelljen, minden évben újra és újra tárgyalni. Ezek a rendezvények: a Göd Kupa, a
Szüreti Fesztivál és a Fétis Futás. Működési tartalék soron 6 millió forint be lett tervezve Csalogány
szoborállításra a Kincsem mellé.
Szász-Vadász Endre: Technikai észrevétele lenne. A 89. oldalon a 25. sorszámnál az Erzsébet liget
csapadékvíznél elütés történt. Víznyelők a megfelelő szó.
Csányi József: A 89. oldalon a 32. vagy a 33. oldalra kéri felvenni a csapadékvíz elvezetéshez a Hársfa
utcát. Járhatatlan ez az utca.
Kovács Krisztina: A Beruházási osztály vezetőjétől kapta meg a listát. Támogatott feladat, nem lehet így
beemelni. Külön forrást kell rá biztosítani. A Képviselő-testületi ülésig lehet módosítani, vagy dönthet úgy
a Képviselő-testület, hogy beemeli.
dr. Szinay József: Tartalék keretre megoldható.
Szabó Csaba: A tartalék költségvetési sor terhére?
Kovács Krisztina: Kiegészítésként lehet. 3 külön feladat. Forrás megjelölés szükséges. Képviselő-testületi
döntés alapján át lehet vezetni. Van forrás.
dr. Szinay József: A képviselői keretek is megvannak.
Kovács Krisztina: Dologi kiadásokban vannak betervezve a képviselői keretek. Analitikát fognak bevezetni.
Ha tavaly egy képviselő nem költötte el a keretét, akkor az megmarad erre az évre, idén is fel tudja
használni.
Szabó Csaba: Felkéri a bizottságot, hogy a fent említett kiegészítésekkel fogadják el a költségvetést.
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

10/2018. (II. 20.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2018. évi költségvetését és a költségvetési rendelet megalkotását az
alábbi módosításokkal fogadja el:
-

14/1. sz. melléklet 25. sora helyesen: „Erzsébet liget utca – csv rendszer kieg. víznyelők beép.”
(víunyelők helyett)
14/1. melléklet 32. vagy a 33. sorából kimaradt a Hársfa utca csapadékvíz elvezetése, a
Bizottság kéri, hogy kerüljön pontosításra a 32. vagy a 33. sor

Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző

2) Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2017. évi tevékenységéről
Szabó Csaba: A Dunakeszi Kistérség az alábbi feladatokat végzi: orvosi ügyelet, szúnyoggyérítés,
gyepmester. Javasolja a Bizottságnak elfogadásra.
dr. Szinay József: Polgármester úr és Jegyző úr ketten szokták képviselni Göd városát. Évente 8-10-szer
van ülés Dunakeszin. Korrektül működik.
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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11/2018. (II. 20.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Dunakeszi Kistérség 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző

3) Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elnöke megállapítja, hogy minden
képviselő a vagyonnyilatkozatát leadta és ezek átvételre kerültek. Minden képviselő határidőben, azaz
2018. január 31-ig eleget tett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. A vagyonnyilatkozatokat a
Bizottság nyilvántartásba vette.
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

12/2018. (II. 20.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága átvette
Markó József képviselő és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy a képviselő
a vagyonnyilatkozatát határidőben leadta.
A képviselő a vagyonnyilatkozat nyilvántartásba vételéről igazolást kap.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök

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

13/2018. (II. 20.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága átvette
Lenkei György János képviselő és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy a
képviselő a vagyonnyilatkozatát határidőben leadta.
A képviselő a vagyonnyilatkozat nyilvántartásba vételéről igazolást kap.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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14/2018. (II. 20.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága átvette
Simon Tamás képviselő és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy a képviselő
a vagyonnyilatkozatát határidőben leadta.
A képviselő a vagyonnyilatkozat nyilvántartásba vételéről igazolást kap.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök

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

15/2018. (II. 20.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága átvette
Kovacsik Tamás Gyula képviselő és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy a
képviselő a vagyonnyilatkozatát határidőben leadta.
A képviselő a vagyonnyilatkozat nyilvántartásba vételéről igazolást kap.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök

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

16/2018. (II. 20.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága átvette
Csányi József képviselő és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy a képviselő
a vagyonnyilatkozatát határidőben leadta.
A képviselő a vagyonnyilatkozat nyilvántartásba vételéről igazolást kap.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök

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

17/2018. (II. 20.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága átvette
Szabó Csaba Ferenc képviselő és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy a
képviselő a vagyonnyilatkozatát határidőben leadta.
A képviselő a vagyonnyilatkozat nyilvántartásba vételéről igazolást kap.
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Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök

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

18/2018. (II. 20.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága átvette
dr. Pintér György Zoltán képviselő és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy
a képviselő a vagyonnyilatkozatát határidőben leadta.
A képviselő a vagyonnyilatkozat nyilvántartásba vételéről igazolást kap.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök

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

19/2018. (II. 20.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága átvette
Szász-Vadász Endre képviselő és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy a
képviselő a vagyonnyilatkozatát határidőben leadta.
A képviselő a vagyonnyilatkozat nyilvántartásba vételéről igazolást kap.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök

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

20/2018. (II. 20.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága átvette
Mudri József képviselő vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy a képviselő a
vagyonnyilatkozatát határidőben leadta.
A képviselő a vagyonnyilatkozat nyilvántartásba vételéről igazolást kap.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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21/2018. (II. 20.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága átvette
Sipos Richárd képviselő és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy a
képviselő a vagyonnyilatkozatát határidőben leadta.
A képviselő a vagyonnyilatkozat nyilvántartásba vételéről igazolást kap.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök

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

22/2018. (II. 20.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága átvette
Lőrincz László és hozzátartozója képviselő és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát. Megállapításra
került, hogy a képviselő a vagyonnyilatkozatát határidőben leadta.
A képviselő a vagyonnyilatkozat nyilvántartásba vételéről igazolást kap.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök

4) Egyebek 1.: A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Dr. Kármán Gábor: Göd Város Önkormányzatának gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló
3/2015. (II.26.) rendelete a központi jogszabályok változása, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal
Bölcsőde ellenőrzést követőn tett hiánypótlási felhívása miatt felülvizsgálatra szorul. 2018. január 1-től
hatályba lépett az új eljárási törvény az ÁKR., ami új jogszabályi hivatkozásokat kíván meg a helyi
rendeletektől. Az új jogszabályra hivatkozást át kell vezetni a helyi rendelet szövegén. A Pest Megyei
Kormányhivatal ellenőrzést tartott a Gödi Szivárvány Bölcsődében, aminek eredményeképpen végzésben
felhívta az Önkormányzatot, mint fenntartót, különböző hiányok pótlására, illetőleg jogszabályi
rendelkezések pontosítására, kiegészítésére. A pontosítások és kiegészítések ezen rendelet-tervezet alapján
átvezetésre kerülnek. Ilyen pontosítás a rendelet 22.§ (4) bekezdésében foglalt térítési díjak csökkentésére
és elengedésére vonatkozó szabályok kiegészítése, valamint az átvállalás feltételeinek pontosítása. Hasonló
korrekciót jelent az alternatív ellátások közül a széles korcsoportú bölcsődei szolgáltatás hatályon kívül
helyezése. Mindezek tekintetében az alábbi a rendelet-tervezetet terjeszti a T. Bizottság felé elfogadásra.
Szabó Csaba: A 96. oldal 4§ a) pontjában „az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%, úgy a térítési díj 50%-a engedhető el”, ez azt jelenti, hogy
elengedésre kerül ez a díj?
dr. Kármán Gábor: Elengedhető. A költségvetést módosítja. Ha a szülőknek csökkentésre kerül a térítési
díj, akkor az Önkormányzatnak többe kerül.
Kovács Krisztina: Két dolgot szeretne hozzáfűzni. Az egyik dolog: a rendeletmódosítás a kisépületre
vonatkozik. A Rákóczi úton nem kell csökkenteni a dolgozói létszámot, az SNI csoport létszámot kell
lecsökkenteni. A plusz csoport miatt vették fel a dolgozókat. A Bölcsődevezető tájékoztatása szerint a
kisépületben kialakításra kerülne egy integrált csoport. Maradna a létszám. A másik dolog, hogy a
költségvetésben nem került átvezetésre, még mindig rendelkezésre áll. Térítési díj lehetőségénél
előirányzatot kell módosítani.
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Dr. Kármán Gábor: Konkrét sávok jelennek meg. A férőhely szám lecsökkentésre kerül. Idei évben
foglalkozni kell vele.
Lenkei György: Támogatja a módosítást. Kezelhetetlen a dolog.
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

23/2018. (II. 20.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy „a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) Ök.
rendelet módosítását” az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző

5) Egyebek 2.: Oktatási Intézmények vagyonkezelői jogáról szóló szerződés módosítása
Dr. Nagy Atilla: 2016-ban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Dunakeszi Tankerületi Központ részére
átadja az iskolákhoz tartozó tanári lakásokat. Ezeket az ingatlanok most kivételre kerülnek és
visszakerülnek az Önkormányzat kezelésébe. Ez kerül most tisztázásra.
Lenkei György: A tanári lakások állapotát fel kellene mérni. Nagyon rossz állapotban vannak. Ha átvételre
kerülnek az Önkormányzat gondozásába, akkor célszerű lenne előtte ezeket felmérni, még mielőtt
visszakerülnek.
Dr. Nagy Atilla: Kb. két hónapig voltak a Tankerület kezelésében a lakások.
Lenkei György: Az iskolaigazgatók kérése, hogy legyenek felmérve ezek a lakások, szörnyű állapotban
vannak. Szükséges lenne egy felújítás.
dr. Preller Zoltán: A Településellátó Szervezet tavalyi évben is betervezte a költségvetésébe a tanári lakások
felújítását. Idén is betervezésre került.
dr. Pintér György: Ha van konkrét panasz, azt ki kell vizsgálni, fel kell mérni.
Szabó Csaba: Ha nem elég a Településellátó Szervezet kerete javasolja, hogy kerüljön megemelésre.
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

24/2018. (II. 20.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek az oktatási intézmények vagyonkezelői jogáról szóló szerződés módosításáról
szóló határozati javaslatot elfogadásra.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző

Szabó Csaba: Mivel főépítész asszony nincs jelen, így tovább haladnak a napirendekkel.
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8) Tájékoztató a folyamatban levő pályázatokról
Popele Julianna: Az elmúlt fél évhez képest nem sok változás van. Összesítette a megnyert támogatásokat
2014-2018 között. Ismerteti a táblázat felosztását. 3 pályázat van jelenleg elbírálás alatt: P + R parkoló az
Alsógödi állomásra, sportparki kialakítása és a Kincsem Óvoda újraépítése. Van két KEHOP pályázat, ami
benyújtásra vár, ez a pályázat a hulladékgazdálkodással kapcsolatos. Röviden ennyit.
Szabó Csaba: Javasolja, hogy a Képviselő-testület elé is terjessze elő ezt a táblázatot. Lássa azt a
Képviselő-testület, hogy milyen szépen dolgozik a Beruházási osztály vezetője.
dr. Pintér György: A Hivatal megtette a maga feladatát a benyújtásra váró hulladékgazdálkodási pályázattal
kapcsolatban. Konzorciumba fognak tömörülni, ezzel kapcsolatos anyag Göd részéről leadásra került. A
közbeszerzőt keresik. Minimális adminisztráció még szükséges. Ha pozitív lesz a bírálat, akkor nagy
változás lesz ez a város hulladékgazdálkodásának.
Szabó Csaba: Köszöni a Bizottság nevében a részletes tájékoztatást.
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal zárt ülést rendel el az alábbi két napirendi pont
megtárgyalására:
9) Egyebek 3.: „Közvilágítás aktív elemeinek karbantartására” tárgyú beszerzési eljárás
eredményére vonatkozó döntés (zárt ülés)
10) A „Pro Vigilantia Göd Díj” adományozása (zárt ülés)

Napirendi pontok tárgyalásának folytatása:

6) Partnerségi rendelet (23/2017. ÖK rendelet) módosítása
Bertáné Tarjányi Judit: Sajnos egyéb elfoglaltság miatt – Polgármester úrnál van megbeszélésen - nem tud
az ülésen részt venni. Nem tud a bizottsági ülésen részt venni.
Szabó Csaba: A Bizottság nem foglal állást ezzel kapcsolatban, tárgyalásra alkalmasnak ítéli meg,
javasolja, hogy a Képviselő-testületnek kerüljön továbbításra megtárgyalás címen.
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

25/2018. (II. 20.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
„A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés helyi szabályairól szóló 23/2017. (VIII. 1.) Ök. rendelet módosításáról” szóló előterjesztést
tárgyalásra alkalmasnak minősíti. A Bizottság az előterjesztést érdemben nem tárgyalta.
Felkéri a Képviselő-testületet e napirendi pont megtárgyalására.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző
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7) HÉSZ településképi előírásainak hatályon kívül helyezése
Szabó Csaba: A Bizottság nem foglal állást ezzel kapcsolatban, tárgyalásra alkalmasnak ítéli meg,
javasolja, hogy a Képviselő-testületnek kerüljön továbbításra megtárgyalás címen.
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

26/2018. (II. 20.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
„A Helyi Építési Szabályzat településképi eljárásainak hatályon kívül helyezéséről” szóló
előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak minősíti. A Bizottság az előterjesztést érdemben nem
tárgyalta.
Felkéri a Képviselő-testületet e napirendi pont megtárgyalására.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző

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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