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Ügyiratszám: 09/ 110-1/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV  

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 

2022. január 19-én, 17:00 órakor kezdődő nyílt ülésén a Gödi Polgármesteri Hivatal 

(Városháza) (2131 Göd, Pesti út 81.) üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Tárgy: A Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság – nyílt – ülése  

 

dr. Pintér György köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, 4 fő jelen van, Szilágyi 

László előre jelezte távollétét. Ezután ismerteti a tervezett napirendi pontokat. 

 

Tóth János: Az eredeti terv szerint holnapi rendkívüli testületi ülés lett volna, ahol tárgyalásra került 

volna a Szolgáltató Kft. végelszámolása. A jelenlegi végelszámoló záró beszámolója ma érkezett meg, 

a kiküldött anyaghoz szeretnénk majd hozzátenni. Mivel a jövő héten rendes testületi ülés lesz, előtte 

pedig a bizottság is ülésezni fog, javasolja levenni a napirendről ennek a napirendi pontnak a tárgyalását. 

 

dr. Pintér György: Szó volt arról, hogy január 13-án lesz rendkívüli testületi ülés, ami elmaradt, a holnapi 

is elmarad, lesz-e a munkaterv szerinti ülésig egy rendkívüli ülés? 

 

Tóth János: Nem tudok ilyen polgármesteri szándékról. 

 

dr. Pintér György: Ennek a napirendi pontnak a polgármester lenne az előterjesztője, de nem jelent meg 

az ülésen. 

 

Tóth János: A polgármester megbízottja én vagyok, egyeztettem erről vele. 

 

Pappné Pattke Mária: A következő bizottsági ülés előtt az anyagot megkapjuk-e? 

 

Tóth János: Igen, megküldésre fog kerülni a rendes testületi anyaggal. 

 

dr. Pintér György: Jövő kedden, a testületi ülés előtt szeretnék bizottsági ülést tartani. Az előterjesztő 

javaslatára csak az első két napirendi pontot tárgyaljuk. 

 

A Bizottság tagjai 4 „igen”- egyhangú - szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok tárgyalását:  

 

 

Napirendi pontok:  

 

1) Javaslat a Képviselő-testület 617/2021. (XII. 16) önkormányzati határozatának 

módosítására 

Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester  

 

2) Gödi csapadékvíz-elvezetés, útépítés és útfelújítás tárgyában benyújtott egyedi támogatási 

kérelem támogatása 

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJ elnök  
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Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) Javaslat a Képviselő-testület 617/2021. (XII. 16) önkormányzati határozatának módosítására 

     Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester  

 

dr. Pintér György: Mivel az előterjesztők nem képviselik magukat, röviden ismertetem az előterjesztést: 

4 helyett 5 díjazottnak kell biztosítani az „Év Pedagógusa Díj, Művészetoktatásért, Kultúráért és 

Nevelésért Díj, Göd Város Alkotó- és Előadóművész Díj” -jal járó összeget. 

 

A bizottság 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

1/2022. (I. 19.) PEKJB határozat  

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési, Jogi Bizottsága 

javasolja a Képviselő-testület felé az általa hozott 617/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozatot 

az alábbiak szerinti módosítását: 

„A díjakhoz kapcsolódó pénzjutalom fedezetét, bruttó 600 000 Ft-ot Göd Város Önkormányzata 

2022. évi költségvetésébe betervezi.” szövegrész helyébe „A díjakhoz kapcsolódó pénzjutalom 

fedezetét, bruttó 750 000 Ft-ot Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezi.” 

szöveg kerül, továbbá a „Forrás: 600 000 Ft, a 2022. évi költségvetésben tervezendő” szövegrész 

helyébe a „Forrás: bruttó 750 000 Ft, a 2022. évi költségvetésben tervezendő” szöveg kerül. 

Felelős: Tóth János jegyző, Hlavács Judit alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2) Gödi csapadékvíz-elvezetés, útépítés és útfelújítás tárgyában benyújtott egyedi támogatási 

kérelem támogatása 

     Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök  

 

 

dr. Pintér György: A polgármester tájékoztatást adott a testületnek azokról a támogatási kérelmekről, 

amelyet Pest Megye felé beadott, és amelyet a VKB is támogatott. Kéri, hogy a döntésről született 

határozatot a Hivatal mielőbb küldje meg Pest Megye felé.  

 

A bizottság 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

2/2022. (I. 19.) PEKJB határozat  

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési, Jogi Bizottsága 

 annak ismeretében, hogy  

- Göd város polgármestere 2021. október 28-án kelt, Pest Megye Önkormányzata felé 

2021. november 2-án benyújtott egy egyedi támogatási kérelmet, melyben hét útépítési 

projekt megvalósításához kérte a megvalósításhoz szükséges forrás biztosítását; 

 

- a fentiekben említett kérelemben említett összegek a Penta Kft. által elnyert útépítési 

keretszerződés alapján lettek meghatározva, illetve a kért egyedi támogatás alapján 

megkapott összegek a keretszerződés alapján kerülnek felhasználásra; 

 

- a fentiekben említett polgármesteri kérelem benyújtásáról szóló tájékoztatót Göd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. december 16-i ülésén megismerte; 
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- a fentiekben említett polgármesteri kérelemben szereplő tételek megvalósítását Göd 

Város Városfejlesztési és Környeeztvédelmi Bizottságának elnöke írásban támogatta, és 

esetleges nem tejes körű támogatás esetére a megvalósítani szándékozott projektek között 

egyfajta prioritási sorrendet javasolt 

  

támogatja a számított, a fentiekben említett, összesen 413.091.447.- forint elnyerésére irányuló 

támogatási kérelmet. 

Felelős: PEKJB elnök 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal  

 

 

 

dr. Pintér György megköszöni a részvételt és a nyílt ülést bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

  dr. Pintér György         Hives Gábor         

    elnök               jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

  


