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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 

2018. június 6-án, 08.15 órakor kezdődő rendkívüli nyílt ülésén polgármesteri hivatal 

hivatalos helyiségében. 

 

Jelen vannak:  jelenléti ív szerint (Pappné Pattke Mária távolmaradását jelezte) 

 

Tárgy: a bizottság rendkívüli –nyílt - ülése 

 

Szabó Csaba megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 6 tag van jelen. 

 

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. A 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása  
Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

2. Tájékoztató a 2017. évben történt pénzügyi, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól 
Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

3. Középtávú adópolitikai döntések meghozatala a Samsung SDI termelő tevékenysége 
kapcsán 
Előterjesztő: Markó József polgármester  

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 
1. napirendi pont: A 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása  
 

dr. Pintér György: Előirányzat módosítás történt a 2017. II. félévben. Központi vagy helyi döntés 

alapján történtek a módosítások. Az előterjesztésben ezeket az átvezetéseket látja a Bizottság. Külön 

felhívja a figyelmet a könyvvizsgálói jelentésre. Egy független cég elkészítette a könyvvizsgálói 

jelentést az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről. 

 

Szász-Vadász Endre: Az irányítószám el lett írva, 3200 lett beírva.  

 

Kovács Krisztina: Gyöngyös irányítószámát írta be.  

 

Szabó Csaba: A táblázatokat áttanulmányozta és azt tapasztalta, hogy az összes intézmény 

megtakarított.   

 

A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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75/2018. (VI. 6.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a 2017. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadását az előterjesztés 
szerint. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

 

2. napirendi pont: Tájékoztató a 2017. évben történt pénzügyi, gazdasági ellenőrzések 
tapasztalatairól 

 

Dr. Szinay József: A belső ellenőri vizsgálatból olvasható, hogy hány vizsgálat történt. Sok mindent 

megvizsgáltak, például a munkaszüneti- és pihenőnapokat, karbantartási terv, a gyermekétkeztetésre 

különösen nagy hangsúlyt fektettek.  

 

Szabó Csaba: Kovács Krisztina önnek megfelelő? 

 

Kovács Krisztina: Szinte megfelelő, van benne több hasznos információ.  

 

Dr. Megyery Csaba megérkezett.  

 

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

 
 

76/2018. (VI. 6.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 
megtárgyalta a 2017. évi belső ellenőrzési jelentést és javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 

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

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal zárt ülést rendel el az alábbi napirendi pont 

megtárgyalására: 

 

3. Középtávú adópolitikai döntések meghozatala a Samsung SDI termelő tevékenysége 
kapcsán 

 

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

 

 

K.m.f. 
 

 

 Szabó Csaba Szász-Vadász Endre 

 elnök     jegyzőkönyv-hitelesítő 


