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Ügyiratszám: 09/129-10/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2022. 

július 05. napján 15:00 órakor kezdődő rendkívüli – nyílt – ülésén a Városháza (2131 Göd, 

Pesti út 81.) üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Tárgy: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság rendkívüli – nyílt – ülése  

 

Fülöp Zoltán: Üdvözlők mindenkit a VKB rendkívüli ülésén. A meghívóban 3 napirendi pont szerepel, 

amit tárgyalni kell. Megállapítom, hogy a Bizottság határozatképes. Vajda Viktória képviselő bizottsági 

tag előre jelezte, Baranyák Zoltán nem képviselő bizottsági tag nem jelezte előre távolmaradását.  

 

Góra Attila: Az a kérdésem, hogy a 3. napirendi pont szerepelni fog-e a mai ülésen és miről szól? Mert 

anyagot nem kaptunk hozzá. 

 

Fülöp Zoltán: Azért szerepel napirendi pontként, hogy csak kezdjünk el beszélgetni róla. 

 

dr. Pintér György: Szeretném megkérdezni, hogy az e-roller-parkólókkal ki foglalkozik?  

 

Fülöp Zoltán: Arról is kell majd beszélni, de úgy gondoltam, hogy a mai napot ne terheljük túl további 

témákkal, mert ez a kettő rendelet önmagában is elég terjedelmes. 

 

dr. Pintér György: Csak szeretném jelezni, hogy nem kaptam a Hivataltól, sem polgármester úrtól arra 

választ, hogyha azt írják a szerződés-tervezetben, hogy a tevékenységet a szerződés aláírása után kezdik, 

akkor mi a jogalapja? Szeretném, ha az előterjesztő erre kitérne. 

 

Fülöp Zoltán: Vegyük fel napirendre?  

 

dr. Pintér György: Nem szükséges, köszönöm. 

 

Fülöp Zoltán: Akkor kérem, szavazzanak a napirend elfogadásáról.  

 

A Bizottság tagjai 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadták el. 

 

Napirendi pont(ok): 

 

1) A közterületek használatáról szóló helyi rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

2) A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

3) Felkészülés Pest Megye Önkormányzatánál fennálló alapok lehívására 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán VKB elnök 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) A közterületek használatáról szóló helyi rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 
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Fülöp Zoltán elnök megnyitja a napirendi pont tárgyalását. A Bizottság részletesen áttekinti és 

megvitatja a közterületek használatáról szóló önkormányzat rendelet tervezetét. 

 

A Bizottság 3 „igen”, egyhangú szavazattal - dr. Pintér György képviselő bizottsági tag esedékes 

távozására - tekintettel a további napirendi pontok tárgyalását elnapolja. 

 

Fülöp Zoltán elnök megköszöni a részvételt és a bizottsági ülést bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Fülöp Zoltán Góra Attila 

 elnök tag 


