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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 

2020. február 13-án, 17:00 órakor kezdődő rendkívüli nyílt ülésén Polgármesteri Hivatal 
hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Dr. Hevesi Kristóf távolmaradását jelezte.) 
 
Tárgy: rendkívüli –nyílt - ülése 
 
dr. Pintér György köszönti a megjelenteket.  
 
Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, 4 tag van jelen.  
 
Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról és azok sorrendjéről. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok tárgyalását:  
 
Napirendi pontok: 
 

1) Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetének benyújtása 
   Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
 

2) Göd 3658. hrsz. alatti ingatlanon lévő Sportcsarnok, Csónakház használatba vételére 
vonatkozó megállapodás elfogadás 
Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 
3) Göd, 3658. hrsz. alatti ingatlan esetleges tulajdonba vételének előkészítésére 

munkacsoport alakítása 
Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 

1. napirendi pont: Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-
tervezetének benyújtása 

 
Balogh Csaba: A bizottság tagjai megkapták a 2020. évi költségvetés tervezetét. A Bizottság feladata, 
hogy véleményezze. A következő Bizottsági és Képviselő-testületi ülésen lesz lehetőség megvitatni. Ha 
minden módosítás elfogadásra kerül, akkor várhatóan február 24-én elfogadásra kerül, ha nem akkor 
március 2-án kerül elfogadásra.  
 
dr. Pintér György: Jogszabály szerint február 15-ig kell a Képviselő-testületnek és a Bizottságnak 
megkapnia a költségvetést. Ezt mindenki határidőre megkapta, ez jogszerűnek minősül. A Bizottság 
megállapítja, hogy a költségvetés kiküldése határidőre megtörtént. Tartalmilag a következő Bizottsági 
ülésen lesz lehetőség átbeszélni.  
 
Balogh Csaba: A Bizottság véleménye mellett várja a további módosító javaslatokat február 17-én 
éjfélig. Összeveti, ha van ellentmondás azt átnézi. A február 24-i Bizottsági és Képviselő-testületi ülésen 
el lehet dönteni, hogy melyik módosító javaslatot fogadja be a képviselők és a tagok. Ha ekkor mégsem 
születik döntés, akkor március 2-án a végleges költségvetésről dönt a Képviselő-testület.  
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dr. Pintér György: Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy február 17-i bizottsági ülésen megtárgyalják a 
módosító javaslatokat. A beterjesztett módosítások megvalósíthatóságát a hivatal részéről át kellene 
nézni.  
 
Balogh Csaba: Technikailag a módosítás körülbelül hány napot vesz igénybe? 
 
Kovács Krisztina: Ha néhány módosítás van és az ülésen helyben elfogadják, akkor 1-2 óra alatt át 
tudják vezetni. Ha több módosítás van és fajsúlyosabb, akkor több időt vesz igénybe.  

 
Vajda Viktória: Ha február 24-ig csak néhány módosítás van, akkor az is elképzelhető, hogy még aznap 
elfogadja a Bizottság a költségvetést? 
 
Kovács Krisztina: Igen. Jegyzőkönyv alapján nyomon követhető, hogy mi kell átvezetni.  
 
dr. Pintér György: Fontos, hogy fedezet szempontjából rendben legyen.  
 
Kovács Krisztina: A jogszabály előírja, hogy ha módosítás van, akkor meg kell jelölni, hogy melyik 
sorról melyik sorra végzik a módosítást. Ha egy módosításnál nincs forrás, akkor veszélyeztetheti 
valamelyik önkormányzati feladatot.  
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

17/2020. (II. 13.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága tárgyalásra 
alkalmasnak találja Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetét továbbá 
megállapítja, hogy beterjesztésre került a jogszabályi határidőnek megfelelően. 
 
Felelős: dr. Pintér György PEKJB elnök, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 
 
2. napirendi pont: Göd 3658. hrsz. alatti ingatlanon lévő Sportcsarnok, Csónakház 

használatba vételére vonatkozó megállapodás elfogadás 
 

Lőrincz László: Több hónapos tárgyalások eredményeképp a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel 
(továbbiakban MNV) sikerül megállapodást kötni a Kék Duna Üdülő kapcsán. A sportcsarnokot és a 
csónakházat megkapja az Önkormányzat és további 6 hónapig használhatja a területet. Ez körülbelül 15 
millió forintba kerülne. Nagy valószínűséggel az iskolai férőhely probléma 3-4 év múlva ismét előtérbe 
kerül, akár erre is lehetne használni ezt a területet. A jelenlegi két állami általános iskolát nem lehet 
bővíteni. Hosszú távú cél, hogy ezt a területet megkapja a város.  
 
dr. Pintér György: Fedezi a költségeket? 
 
Kovács Krisztina: Igen.  
 
dr. Pintér György: Célszerű lenne betervezni a költségvetésbe. 

 
Lőrincz László: Augusztusig be volt tervezve a költségvetésbe.  
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A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

18/2020. (II. 13.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot elfogadásra: 
 
Göd Város Önkormányzata 
Elfogadja Göd Város Önkormányzata és az MNV Zrt között a Göd 3658. hrsz. alatti ingatlan 
ingyenes használatára vonatkozó SZT-124887 számú szerződés módosításokkal egységes 
szerkezetbe szerkesztett változatát. 
Felhatalmazza a Polgármestert az egyeztetésre, a szerződés szükség szerinti pontosítására és 
annak aláírására. 
Felkéri a polgármestert, hogy a 2020. évre vonatkozó költségvetésben a feladattal nem terhelt 
működési tartalékból 15 millió forintot különítsen el a szerződés meghosszabbításra. 
 
Melléklet: Szerződés tervezete 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Balogh Csaba polgármester és dr. Szinay József címzetes főjegyző 
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3. napirendi pont: Göd, 3658. hrsz. alatti ingatlan esetleges tulajdonba vételének 

előkészítésére munkacsoport alakítása 
 
Lőrincz László: Az előző előterjesztéshez kapcsolódik ez az előterjesztés. Egy munkacsoport felállítását 
javasolja, amely kidolgoz egy koncepciót, melyet az MNV felé tudnak benyújtani, hogy miért szeretné 
az Önkormányzat és hogyan kívánja hasznosítani.  
 
dr. Pintér György: Javasolja, hogy a hivatalon belül legyen egy pénzügyi kolléga, aki a munkacsoport 
tagja. Javasolja, Kovács Krisztina osztályvezetőt. 
 
Lőrincz László: Egyetért, befogadja a javaslatot. Kiegészíti a munkacsoport névsorának a felsorolását 
Kovács Krisztina pénzügyi osztályvezetővel.  
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

19/2020. (II. 13.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot elfogadásra: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
A Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonát képező és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt 
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Göd, belterület 3658 hrsz. alatti, természetben 2131 Göd, 
Kék-Duna utca 3658 hrsz-ú, „kivett üdülőépület, udvar” megnevezésű ingatlan tulajdonjogának 
ingyenes átruházására irányuló kérelem előkészítésére munkacsoportot hoz létre. 
 
A munkacsoport vezetője: 
Lőrincz László Alpolgármester 
 
A munkacsoport tagjai: 
Hlavács Judit VFKB elnök 
dr. Pintér György PEKJB elnök 
Kovács Krisztina pénzügyi osztályvezető 
Gyöngyössy Kálmán 
Juhász Anita 
Dr. Nyitrai Judit 
 
A munkacsoport feladata az ingatlan tulajdonba adásához szükséges döntés előkészítéséhez 
szakmai anyag előkészítése, amely kitér az ingatlan hasznosítási céljaira, a használattal 
kapcsolatos költségek bemutatására, a tulajdonba adás műszaki, gazdasági és jogi feltételeinek 
kimunkálására. 
 
Felelős: Lőrincz László alpolgármester és dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: 2020. szeptember hó 30. 
 
dr. Pintér György megköszöni a vendégeknek a részvételt és a nyílt ülést bezárja. 
 

K.m.f. 
 
  dr. Pintér György         Szilágyi László 
     elnök             jegyzőkönyv-hitelesítő 


