
174 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottságának      

2018. november 29-i rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal üléstermében.  

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint  

 

Tárgy: a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság rendkívüli, nyílt ülése 

 

Szabó Csaba köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet – 7 tag van jelen, és az ülést 

megnyitja. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat.  

 

A bizottság 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 

 
 

1.) Kérelem a Belügyminisztériumhoz a gödi póterdő finanszírozása tárgyában 
Előterjesztő: Markó József alpolgármester        

 

2.) Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről 
szóló 18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 
 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

 

1) Kérelem a Belügyminisztériumhoz a gödi póterdő finanszírozása tárgyában  
 

 

dr. Pintér György: Az iparterület fejlesztése kapcsán letermelésre került 25,6 hektár erdő. Az 

Önkormányzat jelezte, hogy államilag telepített csereerdő szükséges. Más önkormányzati területre 

saját maga telepít póterdőt. Gödön ugyanekkor póterdőre szükség van. Kérvényezésre került ennek a 

póterdőnek a telepítésre. Ezt a kérést elfogadták. 2 milliárd forint támogatást megkaptuk, ebből az 

összegből egy bizonyos összeget visszautalna az Önkormányzat, hogy ezt erdőtelepítésre lehessen 

felhasználni. Megírásra került egy levél, melyben ezt kérvényezi az Önkormányzat. A 

Belügyminisztériumból előzetes támogatást ígértek. Beviszik kormányülésre.  

 

dr. Szinay József: Kiegészítené annyival, hogy ez jelentős fél milliárdos javulást biztosítana számukra. 

A határozati javaslat arról szól, hogy a megkapott összegből 546 millió forintot az Önkormányzat 

visszautalja.  

 

A bizottság tagjai 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozzák: 
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127/2018. (XI. 29.) PEKJB határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy  
 

1) az 1383/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat alapján Önkormányzatunknál lévő 
2.151.554.000,- Ft visszatérítendő támogatásból a gödi erdőpótlást megoldó 
területvásárláshoz és erdőtelepítéshez szükséges összeget, azaz 546 545 eFt összeget 
visszautalja a Belügyminisztérium részére azt kérve, hogy ezt az összeget a Kormány egy 
újabb kormányhatározatban vissza nem térítendő támogatásként a gödi erdőpótlást 
megoldó területvásárláshoz és erdőtelepítéshez biztosítsa,  

2) az a. pontban meghatározott kérelmet tartalmazó, jelen előterjesztés mellékletét képező 
levelet jóváhagyja. 

 
Felelős: Markó József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

2) Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről 
szóló 18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

dr. Szinay József: Ebben a rendeletben egy apró módosítás történt, a Városfejlesztési Bizottságnak a 

régi neve átírásra került. A kiemelt állami beruházások kapcsán a 30 napos várakozási idő hosszú. A 

gyorsítás érdekében változtatásra kerül ez a 30 nap. A későbbiekben a Képviselő-testület egyedileg 

dönt ezekről a határidőkről a kiemelt állami beruházásoknál. 

 

Lőrincz László: A Samsung bővítése kapcsán aggályos ez a határidő lerövidítése. Ha a határidő 

lecsökken, akkor gyorsul a projekt. Elég sok minden tisztázatlan.  

 

dr. Szinay József: Ebben a tekintetben minden feltétel tisztázódott. Ez egy technikai dolog, ez csak egy 

határidő. Nincs jelentősége, hogy 10 vagy 20 vagy 30 napig van kifüggesztve.  

 

Simon Tamás: Ennek a vagyonrendeletnek mi a légyege? Az agglomerációs törvénnyel összefügg? 

 

dr. Pintér György: Nem függ össze. Jogos Lőrincz László aggodalmaskodása. Ez a határidő csak a 

kiemelt állami projektekre vonatkozik.  

 

Simon Tamás: Ez az eljárás gyorsítja meg.  
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Lőrincz László: Nincs rosszhiszeműség, de a közmeghallgatáson elhangzottak alapján nem tudja 

támogatni. Gyorsan terjeszkedik a Samsung.  

 

dr. Szinay József: Ez gyorsít az eljáráson az tény.  

 

 

A bizottság tagjai 5 „igen”, 2 „tartózkodás” és 1 „nem”szavazattal az alábbi döntéseket hozzák: 

 

 
 

128/2018. (XI. 29.) PEKJB határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
 
 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2018. (…) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 
18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 5. § (2) bekezdésének b) és c) pontjában, 5. § (4) 
bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) 
pontjában meghatározott feladatkörében az önkormányzati vagyon hasznosításának, 
használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 

(1) Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 
18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 13. § (4) bekezdésében a 
„Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési 
Bizottság” szöveg lép. 
(2) Az R. 13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósulása érdekében 
szükséges ajánlati felhívás esetén a (2)-(4) bekezdésben foglaltaktól a képviselő-testület 
határozatában eltérhet.” 
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2. § 
 
Hatályát veszti az R. 9/A. §-ában az „és a 13. § (1) bekezdésben” szövegrész. 
 
 

3. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 Markó József dr. Szinay József 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel ... év … hó ... 
napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 
 
 
 dr. Szinay József 
 címzetes főjegyző 
 
 

Szász-Vadász Endre megköszöni a Bizottságnak a részvételt és az ülést bezárja. 

 

 

k.m.f. 
 

 

 

 

Szász-Vadász Endre     Szabó Csaba 

            jegyzőkönyv-hitelesítő          elnök 

 

 

 

 

 

 


