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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. 

január 20-án, 17:30 órakor kezdődő rendes nyílt ülésén Polgármesteri Hivatal hivatalos 
helyiségében. 

 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: munkaterv szerinti –nyílt - ülése 
 
dr. Pintér György köszönti a megjelenteket, mindenkinek boldog új évet kíván.  
 
Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, 5 tag van jelen.  
 
Az előző ülésen esett szó az adóbevételekről, 1 480 millió forint volt betervezve, azután 320 millió forinttal 
meg lett emelve, és a 2019. december 20-i adófeltöltések eredményeképpen több mint 2,3 milliárd forint 
érkezett az Önkormányzat számlájára. A konzervatív tervezésre hívja fel a figyelmet az idei évre.  
 
A 3. napirendi pont a „Bölcsődei fejlesztés helyzetének áttekintése” című napirend levételre kerül. 
 
Az alábbi napirendek kerülnek felvételre: Egyebek I.: Önkormányzati bérlakás megvásárlása iránti 
kérelem; Egyebek II.: Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. tevékenységének bemutatása; Egyebek 
III.: Alsógödi Csónakház felújításáról tájékoztatás; Egyebek IV.: Göd 6447/1 hrsz. alatti ingatlan 
megvásárlása tárgyában kötött adásvételi szerződés módosítása; Egyebek V.: A Göd, 1796/2 hrsz. alatti, 
természetben 2131 Göd, Tóth Árpád u. 24-2. szám alatti ingatlan megvásárlására; Egyebek VI.: A 
Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása, Egyebek VII.: Az önkormányzati képviselő, 
valamint a nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 32/2019. (XII. 13.) 
önkormányzati rendelet módosítása, Egyebek VIII.: Göd 2092/6 hrsz. alatti ingatlant terhelő szolgalmi jog 
alapítására vonatkozó megállapodás, Egyebek IX.: Göd, belterület 6440/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása, 
Egyebek X.: Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása, Egyebek XI.: A Göd 
057/53 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyása, és a Göd 059/15 hrsz.-ú ingatlan 
megvásárlásának jóváhagyása. 
 
Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról és azok sorrendjéről. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok tárgyalását:  
 
Napirendi pontok: 
 

1) A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

2) 8. sz. védőnői körzet kialakítása – helyi rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

3) Egyebek XI.: A Göd 057/53 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyása, 
és a Göd 059/15 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásának jóváhagyása 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

4) Egyebek II.: Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. tevékenységének bemutatása 
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök 
 

5) Egyebek III.: Alsógödi Csónakház felújításáról tájékoztatás 
Előterjesztő: Espár Zsolt mb. beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
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6) Egyebek IV.: Göd 6447/1 hrsz. alatti ingatlan megvásárlása tárgyában kötött adásvételi 
szerződés módosítása 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 
7) Egyebek V.: A Göd, 1796/2 hrsz. alatti, természetben 2131 Göd, Tóth Árpád u. 24-2. szám 

alatti ingatlan megvásárlására 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 
8) Egyebek VI.: A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

9) Egyebek VII: Az önkormányzati képviselő, valamint a nem képviselő bizottsági tag 
tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 32/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Hlavács Judit képviselő 

 
10) Egyebek VIII.: Göd 2092/6 hrsz. alatti ingatlant terhelő szolgalmi jog alapítására vonatkozó 

megállapodás 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
 

11) Egyebek X.: Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

12) Egyebek I.: Önkormányzati bérlakás megvásárlása iránti kérelem (zárt) 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

13)  Egyebek IX.: Göd, belterület 6440/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (zárt) 
Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 
 

 
dr. Pintér György: Javasolja, hogy a 2020-as évben az összes bizottsági ülés jegyzőkönyvének hitelesítője 
Szilágyi László képviselő legyen.  
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt, hogy a 
2020-as évben az ülésen felvett jegyzőkönyv hitelesítője Szilágyi László képviselő, tag lesz. 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 

1. napirendi pont: A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
 
dr. Szinay József: A gyermekétkeztetés szabályairól van szó. Technikai jellegű szavazás.  
 
Dr. Kármán Gábor: Az Alapszolgáltatási Központ jelezte, hogy a hétvégi szociális étkeztetéshez a 
szempontokat meg kell adni a rendeletben. Most már nem vélelmezési jogkörben nem a bizottság adja, 
hanem az intézményvezető, és ehhez kellenek adekvált jogcímek. Ez a kiegészítés szükséges a rendelethez.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

1/2020. (I. 20.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága támogatja az 
előterjesztésben szerepelő a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítást és javasolja 
elfogadni a Képviselő-testületnek. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György PEKJB elnök,  
 
 

2. napirendi pont: 8. sz. védőnői körzet kialakítása – helyi rendelet módosítása 
 
dr. Szinay József: Az előző ülésen elfogadásra került ennek a körzet kialakításának az anyagi részét. Az 
eljárás úgy zajlik, hogy ezt követően a megfelelő hatóságok felé el kell küldeni az anyagot, ez megtörtént 
és ezek visszaérkeztek és a végső rendeletet kell elfogadnia a Képviselő-testületnek.  
 
dr. Pintér György: A Településellátó Szervezet (továbbiakban TESZ) költségvetésében benne van-e ennek 
a körzetnek a kialakítása? 
 
dr. Preller Zoltán: Igen. Február 1-től.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

2/2020. (I. 20.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága támogatja az 
előterjesztésben szereplő 8. sz. védőnői körzet kialakításáról szóló rendelet módosítást és javasolja 
elfogadni a Képviselő-testületnek: 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György PEKJB elnök 
 
 

3. napirendi pont: Egyebek XI.: A Göd 057/53 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi 
szerződés jóváhagyása, és a Göd 059/15 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásának jóváhagyása 
 

Hevesi Kristóf: Már jelezte, de ismételten jelzi, hogy ezekkel a feltételekkel nem lehet érdemi munkát 
végezni.  Javaslatot tesz, arra vonatkozóan, ha a Képviselő-testület a bizottsági munka előterjesztési 
szabályait olyan formában rendezze, hogy ne lehessen az, hogy a bizottsági ülés előtt 3 nappal 45 oldalnyi 
anyagot kapnak meg a tagok. Az első két napirendi pont különösebb felkészülést nem igényel, de a többi 
előterjesztés között sok olyan téma van, ami több áttekintés és odafigyelést igényel. Szükséges valamilyen 
lépést tenni, mert ez így nem teszi lehetővé az érdemi munkavégzést.  
 
dr. Pintér György: Egyetért. Támogatja. Kéri, hogy az anyagok készüljenek el és legyenek kiküldve. Így 
akár a bizottság azt is mondhatja, hogy nem tárgyal bizonyos előterjesztéseket. Arra kéri az előterjesztőket, 
hogy ha lehet legkésőbb 48 órával a bizottsági ülés előtt küldjék ki az anyagokat. 
 
dr. Szinay József: Bizonyos tekintetben technikai szavazásról van szó. A címben szereplő két helyrajzi 
számú ingatlan értékesítéséről van szó. A Samsung terület értékesítéséhez kapcsolódik. Az előző 
Képviselő-testület hozott egy döntés, ez még ahhoz kapcsolódik. 80 hektár értékesítése megtörtént, van 
még három kiegészítő ingatlan, amiből kettőt kell most rendezni. Az egyik az M2 és a Samsung határán 
található. Az önkormányzat összevon most két helyrajzi számot és kivonta a művelési ág alól és így 
értékesíthetővé válik. Azért technikai jellegű, mert az eredeti adásvételi szerződésben az Önkormányzat 
kötelezettséget vállalt arra, hogy ezeket a technikai feltételeket teljesíti az értékesítéshez. 10234 
négyzetméteres területről van szó. 057/53 helyrajzi számú ingatlanról van szó. 64 millió forint + áfa bevétel 
jelent ez az Önkormányzat részére. A 059/15 helyrajzi számú ingaltan egy kisebb ingatlanról van szó, ennek 
az értékesítése oly módon történik, hogy mivel jelenleg még az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
(továbbiakban MNV) tulajdona így elektronikus licit útján fogja értékesíteni bárki felé. Az Önkormányzat 
bejelentkezik ennek a területnek a megvásárlására. Az MNV-nél a terület felértékelése még folyamatban 
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van, ha ez elkészült, azután meghirdetik, korábbi rendelkezések alapján az Önkormányzatnak elővételi joga 
van a területre. Ez után megvásárolja az ingatlant az Önkormányzat és értékesíti a Samsungnak.  

 
dr. Pintér György: Gyakorlatilag a korábbi útvonalon megy minden. Az előző időszakban kimaradt 
területek értékesítése történik meg most.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Elemezni fogja az előterjesztést. Úgy gondolja, hogy minimum követelmény lett volna 
az, hogy az új Képviselő-testület a korábbi szerződés elejétől a végéig megvizsgálja. Ez a beruházás hosszú 
távon nem a gödi lakosok érdekeit képviseli. Minden további ügyletkötést meg kell előzön egy olyan 
vizsgálat, hogy szükséges-e ennek a szerződésnek a teljeskörű betartása. Van-e lehetőség-e ennek az 
ingatlanoknak a tulajdonban tartására. Kérdés, hogy ez a terület, hogy a Samsungnak az üzletszerű 
működéséhez szükség van további a területre. Át kell nézni a szerződést, jogászként ez neki is több napos 
munka. Az a kifogása, hogy nem tudja, hogy a Képviselő-testület tisztbában van-e azzal, hogy milyen 
kötelezettséget és jogokat ró az Önkormányzatra. Ennek hiányában egy ilyen stratégiai döntésnek a 
meghozatala nem szolgálja Göd érdekeit.  

 
Lőrincz László: Amennyiben szükségeltetik, akkor természetesen nem lehet elállni. Jogászok készítették.  
 
dr. Szinay József: A szerződés úgy rendelkezik, hogy a terület sorsának tisztázása után 30 napon belül 
értékesíteni kell.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Mi történik, ha nem? 
 
dr. Szinay József: Jelen van az elmúlt ciklus képviselője e tekintetben. Nem nagyon van mód arra, hogy az 
Önkormányzat ezt ne tegye. Lehetséges.  
 
dr. Pintér György: Lehet jogkövetkezménye. A teljes területnek a töredékéről van szó.  
 
dr. Szinay József: Stratégiai döntés az előző volt. 100 000 négyzetméternek az értékesítése, most 10 000-
ről van szó.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Ez kötelessége, hogy jelezze.  
 
Gazsó Csilla: Egyetért. Az M2-es túloldalán kellett volna kialakítani a gyárat. Ezt az Önkormányzat 
elhibázta.  
 
dr. Pintér György: Nem ez a napirend tárgya. A stratégiai döntés nem most történt, hanem 20 éve. A lakott 
terület közelsége a probléma, ami anno lett kialakítva, a mostani döntés messze van a lakott területtől. Az 
a javaslata, hogy a bizottság tárgyalásra alkalmasnak ítélje meg az előterjesztést.  
 
A bizottság „3 igen és 2 nem” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

3/2020. (I. 20.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága tárgyalásra 
alkalmasnak ítéli meg az alábbi két határozati javaslatot: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Samsung SDI Magyarország 
Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő, a Göd 057/53 hrsz.-ú 
ingatlanra vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező adásvételi szerződést, annak mellékleteit, 
és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.  
 
Felelős:  Balogh Csaba polgármester 
  dr. Szinay József jegyző 
Határidő:  azonnal 



- 5 - 09/53-01/2020 
 

 
Melléklet: 
Ingatlan adásvételi szerződés tervezete és mellékletei  
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4. napirendi pont: Egyebek II.: Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. tevékenységének 
bemutatása 

 
dr. Pintér György: Az Önkormányzatnak 100 %-os tulajdonában két Kft. van. Az egyik a Göd Városi 
Kommunikációs Nonprofit Kft. Ez egy tájékoztató anyag.  

 
Dr. Hevesi Kristóf: A beszámoló egy jogi oximoronnal kezdődik. A Kommunikációs Kft. 2013-tól 
haszonkölcsön szerződés keretében látja el a Dunapart Nyaralóházak működtetését, az MNV és Göd Város 
Önkormányzata között létrejött ingyenes tulajdonba adásról szóló megállapodás alapján, mely 15 évre szól. 
Melyik ez a háromból? 
 
dr. Szinay József: 15 évre szól. Az Önkormányzattól kapja haszonkölcsönbe a Kft.  
 
dr. Pintér György: Az MNV térítés mentesen adta. Feltétel volt, hogy az alapfunkciókat az Önkormányzat 
látja el, ez benne volt a vagyonátruházási szerződésben.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Ez jó.  
 
dr. Pintér György: Az éves beszámolót majd áprilisban vagy májusban tárgyalja a bizottság.  

 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

4/2020. (I. 20.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága tudomásul 
vette a Göd Városi Kommunikációs Kft. tájékoztató anyagát.  
 
Felelős: dr. Pintér György PEKJB elnök 
Határidő: azonnal 
 
 

5. napirendi pont: Egyebek III.: Alsógödi Csónakház felújításáról tájékoztatás 
 
dr. Pintér György: Tájékoztató anyag. A Kajak-Kenu Szövetséggel elindult egy felújítás-korszerűsítés. Az 
önrészek elköltésre kerültek. Tervezői, koncepcionális és egyéb hiba történt. A legfrissebb fejlemény 2020. 
január 16-i Kajak-Kenu Szövetség által írt levél Polgármester úrnak. A konstrukció alapvető módosításáról 
szól ez a levél. Nem a 40 millió forintos támogatás kerül visszamondásra, hanem kb. 35 millió forintos 
támogatást vonják vissza és átdolgozzák a támogatást. Ez most folyamatban van.  
 
Lőrincz László: Voltak tervezési és kivitelezési hibák. Nem lehetett újra tervezés. Az uniós projekt 2019. 
december 31-én lejárt. A konzorciumban több felújítás is szerepel és ez miatt a határidő módosításra került 
2020 júniusára, de eddigre komplett elszámolással együtt kész kell lenni. Esélytelen, hogy ez itt Gödön 
megvalósuljon. Ebben az esetben az uniós forrást vissza kellett volna fizetni. A konzorciumi szerződés is 
problémás lett volna, hogy ha Göd miatt megakad, további jogi következményeket vont volna maga után. 
A legegyszerűbb az lenne, ha a konzorciumba benne maradna Göd egy kb. 5 milliós tétellel, mely a külső 
részre lehet leigazolni, mint például kamera, bográcsozó, pad stb. Így a szerződési feltételeknek eleget 
tesznek. A maradék összeget vissza kell fizetni. A Kajak-Kenu Szövetség elnöke ígéretet tett az 
Önkormányzat, hogy sportágfejlesztési keret terhére Göd ugyanúgy meg fogja kapni a támogatást. Új 
tervek kellenek, ez az egyik feltétel. A Csónakház mellett a Széchenyi Csárda épületét is fel kell mérni. A 
Csárda épületére is felújítás szükséges. Többféle tervet is készíteni kell és a bizottságok és a Képviselő-
testület eldönti, hogy melyik lesz a megfelelő. A Kajak-Kenu Szövetség abba is beleegyezett, hogy 
edzőtábori lehetőséget és szálláshelyet is kialakítsanak. Nekik is a megoldás a fontos, lényeg, hogy 
működjön ez a sportág itt Gödön.  
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Espár Zsolt: Természetesen a nyárra is gondolnak, hogy a fiatalok sportolása megoldódjon. Tárgyalásokat 
folytatnak a Kék Duna Üdülőben lévő Csónakház ideiglenes használatáról.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Hogy jutott el idáig az Önkormányzat? Az Önkormányzatnak van egy pályázata, mely 
nem sikerült teljesíteni. A támogatási összeget önként visszafizeti az Önkormányzat. A Kajak-Kenu 
Szövetség hajlandó újra megfinanszírozni egy új projektet.  
 
Lőrincz László: Igen. Közel ugyanazt az összeget. De mivel az építőanyag árak emelkedtek és az 
Önkormányzat több műszaki tartalmat szeretne, ezért várhatóan nagyobb összeget fognak kapni.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Mi történik a tervezővel és a vállalkozóval? 
 
Lőrincz László: Ez még kérdés. Több egyeztetésen részt vett. A kivitelező ismerte a terveket. A tervező 
úgy tervezte, - elmondások alapján - hogy bent sem volt az épületben, első körben nem vett észre egy 
gázcsövet. Ez volt az első, ami lassította a projektet. A második megakadás az volt, hogy a szerkezet 
megbontásánál vették észre, hogy a tartó szerkezet nem elég erős.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Mi a szándék? Ha jól érti, akkor az Önkormányzatnak 4 666 000 forintba fog kerülni? 
Mennyibe fog kerülni az Önkormányzatnak a mai szerződés befejezése és ehhez képest mit kaptak?  
 
Lőrincz László: Azokat a műszaki tartalmakat, amiket a kivitelező elkészített, kell egy elszámolás és ezután 
szerződésbontás, ezen dolgozik jelenleg a Beruházási osztály. Amiért a kivitelező megdolgozott, azt ki kell 
fizetni. Avval a műszaki tartalommal fog a következő projekt indulni, ha folytatni akarja a Képviselő-
testület. Attól függ, hogy mennyit veszít ezen az Önkormányzat.  
 
dr. Pintér György: Két dolog van, az egyik, hogy most a bizottság tájékoztatást kapott a jelenlegi helyzetről. 
A másik dolog, hogy mi lesz a kimenetele, ott is kérdés, hogy mi az, ami meg fog épülni és a tervezői 
felelősség kérdésével is foglalkozni kell.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: A tájékoztatás tényállási része rendben van. A megoldási lehetőségek fontosak. Első 
olvasatra sem állja meg a helyét. Lényeges részek kimaradnak.  
 
dr. Pintér György: Hol van itt szolgáltatás? Van tervező és kivitelező.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Jogilag ez mind a kettő szolgáltatás. Most jelenleg az Önkormányzat igénybe vett egy 
szolgáltatást, aminek felbontásra került a szerződése. Ezután köt ismét egy szerződést, aminek szintén lesz 
egy összege. A két szolgáltatás összegéből fog összeállni, hogy ténylegesen mennyibe került az 
Önkormányzatnak a Csónakház projekt. Hol van az, hogy nincs Csónakház? A Széchenyi Csárda kártérítési 
igénye mennyi, ha úgyis lejár a szerződés, akkor nincs velük teendő. Hogyan próbálja az Önkormányzat 
érvényesíteni az érdekeit? Ha ez elsikkad, az nem jó példa a jövőre nézve.  
 
Lőrincz László: Több nyitott kérdés is van, például az egyik, hogy a tervezőt felelősségre fogják-e vonni. 
Rossz tervet készített. A kivitelező egy részről felelős is, mert úgy írta alá a szerződést, hogy elismerte, 
hogy ismeri a terveket. Az Önkormányzat ártatlan, mert nem tudta, hogy milyen állapotban van az ingatlan. 
Újra kell tervezni. Több hiba van. Újra kell árazni. Új koszorú mindenféleképpen szükséges.  
 
dr. Pintér György: Feltehetőleg többször is elő fog kerülni ez a téma. Intézkedni kell, ha megszületik a 
döntés. Forrás szükséges. Folyamatos lesz a kapcsolat ez ügyben a bizottsággal. Menet közbeni tájékoztató 
volt ez, folyamatban van ez a történet, nem befejezett. Ezt a beszámolót fogadják el. Van-e konkrét dolog, 
amit kér a bizottság, hogy a következő bizottsági ülésre készítsenek el. A bizottság kérdezhet, de a részletek 
kidolgozása nem bizottsági feladat. Nem vegyék át az előterjesztő szerepét.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Attól, hogy elfogadja a tájékoztatót nem ért vele egyet. Szerinte nagyon fontos, hogy 
ez a Csónakház legyen. A lakosság szempontjából jó dolognak tartja. Amikor ez tárgyszerűvé válik, akkor 
a vállalkozóval való elszámolás mikéntjéről kapjon a bizottság tájékoztatást. Hogyan tervezi az 
Önkormányzat a Csónakháznak a rendezését? 
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Espár Zsolt: Egy órája kapott a vállalkozótól ajánlatot a befejezésre. Jelenleg elemzi a kolléganő. Többféle 
kimenetele lehet.  
 
Lőrincz László: A közös szerződésbontást javasolja. Szerinte az Önkormányzatnak is van felelőssége.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Az Önkormányzatnak nincs felelőssége. Ha ez tervezői hiba, akkor a tervezőt kell 
felelősségre vonni, ha a kivitelező sem veszi észre és úgy ad árajánlatot, az szintén az ő hibája.  
 
dr. Pintér György: Javasolja, hogy ezt a beszámolót fogadják el és kérjék fel a jegyzőt és alpolgármester 
urat, hogy a következő bizottsági ülésre készítsen előterjesztést, melyben kifejtik a tervezői felelősséget. 
Javasolja a tagoknak, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

5/2020. (I. 20.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadja az 
Alsógödi csónakház felújításáról szóló tájékoztatást és javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek. 
 
Felkéri címzetes főjegyző urat és Lőrincz László alpolgármester urat, hogy készítsen beszámolót a 
következő bizottsági ülésre az alábbi témákkal kapcsolatban:  

- a tervezői felelősség esetleges érvényesítéséről, 
- az esetleges szerződésbontás jogi következményéről és pénzügyi vonzatáról, 
- a vállalkozóval való elszámolás mikéntjéről. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Lőrincz László alpolgármester 
 
 

6. napirendi pont: Egyebek IV.: Göd 6447/1 hrsz. alatti ingatlan megvásárlása tárgyában kötött 
adásvételi szerződés módosítása 
 

dr. Pintér György: Egy határidő módosításról van szó. 
 

A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

6/2020. (I. 20.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadja az 
alábbi határozati javaslatot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 
 
Göd Város Önkormányzata a Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály nyilvántartásába Göd 
belterület 6447/1 hrsz. alatt felvett, természetben 2131 Göd, Zrínyi Miklós utca 24. szám alatti, 
„Kivett lakóház, udvar” megjelölésű, 803 m2 területű ingatlanra vonatkozóan 2019. október hó 10. 
napján kötött adásvételi szerződés 7. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

7) „Vevő a vételár második részleteként 32.950.000.- Ft-ot, azaz Harminckettőmillió-
kilencszázötvenezer forintot legkésőbb 2019. október hó 31. napjáig átutalással, míg az így 
fennmaradó 2.000.000.-Ft-ot, azaz Kettőmillió forintot legkésőbb a 2020. május hó 31. napján 
sorra kerülő birtokbaadással egyidejűleg egyenlíti ki Eladó fentiekben megjelölt számlaszámára. 

 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés-módosítás aláírására. 
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Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 

7. napirendi pont: Egyebek V.: A Göd, 1796/2 hrsz. alatti, természetben 2131 Göd, Tóth Árpád 
u. 24-2. szám alatti ingatlan megvásárlására 
 

Lőrincz László: Ingatlanvásárlási ügylet lenne. Van egy értékbecslés, ami 21 500 000 forint. Sok hitel van 
az ingatlanon. Első körben a hitelt nyújtó bankkal és a behajtó céggel megpróbálják felvenni a kapcsolatot. 
Az értékbecsléskor megállapított összegen megpróbálja az Önkormányzat megvenni az ingatlant. A lakos 
egy devizahitellel küzdő személy, aki az Önkormányzathoz fordult segítségért. Az Önkormányzat 
megpróbálja megvásárolni az ingatlant és utána önköltségi áron visszabérelné a házaspár az 
Önkormányzattól ezt az ingatlant. Van valamennyi tartalék pénzük, akár még a vásárláshoz is hozzá tudna 
járulni. A végeredmény, hogy az Önkormányzaté lenne az ingatlan.  
 
dr. Pintér György: Van egy bajba jutott ember, aki nem tudja törleszteni a devizahitelét. Terhelt az ingatlan. 
Az Önkormányzathoz fordult segítségért, mint utolsó lehetőség. Az Önkormányzat e formában egy lakosra 
költene 24 millió forintot. Majd utána meg nem határozott áron bérlésre felajánlja. Esetleg még a vegyes 
tulajdon is szóba kerül. 
 
Lőrincz László: Nincs vegyes tulajdon, 100 %-ban önkormányzati tulajdonba kerülne az ingatlan.  
 
dr. Pintér György: Az előbb még ez is szóba került, hogy esetleg az összegbe a tulajdonos is beleadna 
valamekkora összeget. Ez koncepcionális kérdés, mely precedensül szolgálhat. Ha ezt egyik esetben 
megteszi az Önkormányzat, akkor már nehéz lesz nemet mondani másnak. Két változat van, az egyik, hogy 
nemet mond az Önkormányzat ezzel is precedenst teremtve, vagy a másik változat, hogy ha 10 egyenként 
25 millió forintos ingatlanról van szó, akkor 250 millió forintba fog kerülni. Kérdés, hogy mi van, akkor, 
ha nem fizet a lakó, kilakoltatja az Önkormányzat, aki előtte megmentette? Ennek egy szociális stratégiának 
kellene lennie. Ha a költségvetésbe betervezésre kerül egy ilyen keret, akkor ez az első, ez így rendben van. 
Ha nincs ilyen keret, akkor ezt el kell utasítani. Egy stratégiai döntést kell hoznia az Önkormányzatnak. A 
döntéshez szükséges egy koncepció. Az előterjesztésből csak a megoldás látszik, de nincs koncepció.  
 
Vajda Viktória: A Bizottság pénzügyi szempontból tárgyalja ezt az előterjesztést.  
 
dr. Pintér György: Ha a költségvetésbe van ilyen sor, akkor rendben van. Létre kell hozni egy csoportot, 
aki ezt kezeli. Mi az, hogy önköltségen visszabérli vagy szociális bérlakássá alakul át a dolog? Nem lát a 
bizottság számokat. Az önköltség kérdése már az előző ciklusban is téma volt, hogy mennyi is valójában a 
reális önköltség. Pénzügyileg ilyen adóbevételek mellett nem ez dönti be a várost, inkább az a kérdés, hogy 
az Önkormányzat elindít-e egy precedenst és, hogy valójában fel van-e készülve a város erre, hogy esetleg 
3 év alatt előkerül 80 bajba jutott család. Nem látja a pénzügyi részét.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Maximálisan egyetért. Egyik kérdés, hogy az Önkormányzatnak célja-e, hogy szociális 
bérlakásokat létesítsen? Ha igen, lehet ez is az egyik módja, a másik módja, hogy épít. Képviselő-testületi 
hatáskör. Pénzügyi szempontból és stratégiailag ellenzi. Precedenst teremt ezzel az Önkormányzat. Nem 
ez a jó módja ennek, részben azért, mert precedenst teremt ezzel és részben azért, mert nem jó üzlet. Az 
Erste Bank alkudozik egy olyan Önkormányzattal, akinek a számláján 2 milliárd forint van. Az Erste Bank 
nagyon jól tudja, hogy a teljes árat ki kell fizetni.  
 
Lőrincz László: Az Önkormányzat csak az értékbecslési áron tudja megvásárolni.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Igen, de ez nem jó stratégia. Ez az ingatlan kevesebbet ér, mint a tartozás összege. Nem 
tudjuk mennyi a tartozás összege. Ha az Önkormányzat és a Bizottság tudja, hogy mennyi a tartozás 
összege, akkor lehet, jogilag és pénzügyileg is döntést hozni. Javasolja, hogy nézzék meg, hogy mennyi a 
tartozás összege és utána lehet alkudni, és adunk egy jogi segítséget a tulajdonosnak.  
 
Lőrincz László: Az előterjesztés erről szól. Vegyük fel a kapcsolatot.  
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Dr. Hevesi Kristóf: Nem erről van szó. Arról van szó, hogy az Önkormányzat ismeretlen feltételekkel 
megvásárol egy ingatlant. Erről tájékoztassa az Erste Bankot és kezdjen el alkudozni, hogy mennyiből lehet 
kifizetni.  
 
Lőrincz László: Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy egyeztetést folytasson le az Erste Bankkal.  
 
Szilágyi László: Ezt az összeget a Takarnetből le lehet kérni.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Nem. Egy szerződéses összeg látszik csak ott. A tényleges tartozást a bank tudja 
megmondani.  
 
Lőrincz László: Igazából csak erről a 24 millió forintos összegről van szó. Ezért az összegért el lehet hozni 
az ingatlant.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: 24 100 000 forintért ne vegyen az Önkormányzat egy olyan ingatlant, amin több a 
hiteltartozás.  
 
Lőrincz László: Ha a 24 100 000 forintot kifizeti az Önkormányzat, akkor a bank leveszi a jelzálogjogot és 
ennyiért odaadja az ingatlant, ezzel per- és tehermentes lesz az ingatlan. Az előfordulhat, hogy 24 100 000 
forintért nem adja oda a Bank. Akkor a kérdés az lesz, hogy továbbmegy az Önkormányzat vagy nem 
foglalkozik vele tovább.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Ebben a helyzetben piaci ár vagy az alatt vegyen ingatlant.  
 
Lőrincz László: Ez piaci ár. 
 
Dr. Hevesi Kristóf: Ha ez piaci ár, és ez arról szól, hogy kifizet az Önkormányzat 24 millió forintot a 
Banknak és le van tudva az összes tartozás, akkor az előterjesztéssel nincs probléma. Ha ez így lesz, akkor 
előre kössön az Önkormányzat egy előszerződést az eladóval. A bérleti szerződés is legyen előre megírva 
és pontosan meghatározva, hogy mennyi lesz a bérleti díj. Ha az a stratégia, hogy szociális bérlakást 
alakítson az Önkormányzat, akkor az ismeretlen önköltségi árat nem támogatja. Egy konkrét összeget kell 
meghatározni, ami támogatható és ez az összeg nem lehet kevesebb, mint a piaci ár, mert akkor egy olyan 
precedenst teremt az Önkormányzat, ami kedvezőtlen.  
 
dr. Pintér György: Kérdés, hogy mi számít társadalmilag igazságosnak. Azt jelenti, hogy egyetlen családra 
rákölt az Önkormányzat 24 millió forintot. E mellett az éves szociális segélyezési keret összesen 100 millió 
forint. Egy ilyen helyzetben elmegy az éves segélyezési keret ¼-e elmegy egy családra. Majd kifizet az 
Önkormányzat egy fix összeget, amivel lehet, hogy az önkormányzati vagyon még csökken is. Nem biztos, 
hogy ez így igazságosnak minősül.  
 
Dr. Kármán Gábor: Több felvetés is elhangzott, devizamentő csomag, szociális bérlakás. Koncepcionálisan 
kell rendet teremteni, hogy mit szeretne az Önkormányzat. Álláspontja szerint, ha egy deviza hitelesnek 
megveszi az Önkormányzat az általában jó állapotú, szép házát, az nem szociális bérlakás. Ő fog benne 
lakni. Ez a célja, hogy ő lakhasson benne tovább és fizessen valamennyi bérleti díjat. Azt gondolja, hogy a 
szociális bérlakásokra kell egy koncepció. A szociális bérlakásokra már most nagyon nagy a kereslet, ezeket 
meg kell pályáztatni. A szociális bérlakásokkal akkor kell foglalkozni, ha sok áll rendelkezésre. Ha viszont 
devizamentő csomagról beszélünk, akkor teljesen más koncepciót igényel. Nagy anyagi befektetésre van 
szükség az Önkormányzat részéről, ellenben lesz vagyona. Más alapon kell kezelni.  
 
dr. Pintér György: Ebben a szituációban az Önkormányzat vesz egy bajban lévő lakosnak egy lakást és 
kedvezményes bérleti díjon lakik ott. Még az is kérdés, hogy önhibájából vagy önhibáján kívül került 
szorult helyzetbe.  
 
Lőrincz László: Jelen esetben nyugdíjasokról van szó.  
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dr. Pintér György: Évi hány alkalommal lehet segély kérni?  
 
Vajda Viktória: Települési támogatást egyszer, élelmiszer csomagot és gyógyszertámogatást is kaphat.  
 
dr. Pintér György: Mennyi ez összegszerűen? 
 
Vajda Viktória: 100 000 forint.  
 
dr. Pintér György: A támogatás mértéke nincs havi 10 000 forint. Ebben az esetben a devizahiteles lakos 
több 10 000 forint támogatást kap. Megvesszük az ingatlant, kérdés, hogy fenn tudja-e tartani. Nem a 
bizottság dolga ezt eldönteni. Koncepcionálisan kellene ezt eldönteni. Úgy is lehet, hogy megveszi az 
Önkormányzat a házat és átköltözteti őket egy kisebb lakásba, hogy könnyebben fenn tudják tartani 
magukat. Nem akar állást foglalni. Koncepció nélkül nem lehet helyes döntést hozni.  
 
Gazsó Csilla: A Magyar Államnál van olyan lehetőség, hogy a bajba jutott devizahitelesek ingatlanát 
felvásárolják és kedvezményes áron vissza lehet bérelni. Véleménye szerint oda kellene fordulniuk. Most 
készítik elő ezt az alapot, amelyre lehet jelentkezni. Mindenféleképpen oda forduljanak.  
 
dr. Pintér György: Kérdés, hogy az Önkormányzat akar-e ilyet? Az előterjesztésből nem derül ki. Ha igen, 
akkor a költségvetésbe kerüljön be ezeknek az ingatlanvásárlásoknak a fedezete.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Egyetért. Tájékoztatást kérnek arról, hogy az Önkormányzatnak van-e olyan jellegű 
szándéka, hogy a devizamentést költségvetési formában biztosít a lakosoknak. Írott formában kér erről egy 
tájékoztatást.  
 
dr. Pintér György: Jelen formában nem támogatja a bizottság. Nincs koncepció, így nem támogatható.  
 
Lőrincz László: Amikor tavaly Göd-Újtelepen az Önkormányzat megvásárolta az ingatlanokat, akkor arra 
sem volt semmilyen koncepció. A jelenlegi Önkormányzatnak van koncepciója ezekkel az ingatlanokkal 
és a szociális lakásokkal is, a költségvetésbe is bele lesznek tervezve.  
 
dr. Pintér György: Ez a koncepció nem került leírásra.  
 
Lőrincz László: Ez egy telekrész.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: A Tóth Árpád utcában magasak a bérleti díjak. Ezt nem lehet. Amikor a legtöbben ért 
a svájci frank 23 millió forint volt a tartozás. Most tartoznak 23 millió forinttal. A végrehajtás költsége 2 
millió forint. A 20 millió forintos tartozásnak a törlesztőrészlete 20 évre 150 ezer forint. Jelen pillanatban 
a Tóth Árpád utcában 200 ezer forint alatt nem lehet bérelni semmit, ennyi a piaci bérleti díj. Az a család, 
aki nem tud kigazdálkodni 120-150 ezer forintot, akkor hogy fogja a piaci bérleti díjat fizetni?  
 
Lőrincz László: Van egy komplett devizamentő csomag. Évek óta szóban forog. Önköltségi áron lehetne 
kiadni az ingatlanokat. Sok mindent rendbe kell tenni. Ha piaci alapon akarják az Önkormányzatot 
működtetni, akkor elég sok elégedetlen lakos lesz.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: A korábbi példa nem követendő. Ha van ilyen koncepció, akkor mutassák be a 
Bizottságnak.  
 
Gazsó Csilla: Sok család küzd hasonló problémával. A kilakoltatási moratórium május 31-ig tart. Ha az 
Önkormányzat egy családnak nem tud segíteni, akkor hatalmas problémák lesznek.  
 
Lőrincz László: A Kormány hátat fordít. Ha az Önkormányzat is hátat fordít, akkor ki fog nekik segíteni?  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Lehet segíteni, de nem így. Ebben a formában ez a szituáció olyan helyzetet teremt, 
amivel nehezen tud majd bármit is kezdeni az Önkormányzat. Nem akar ítélkezni, de nem tudni, hogy miért 
vették fel.  
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Lőrincz László: Betegség miatt vették fel. Később egy adósságrendező hitelt vettek fel, de nem jártak vele 
jól, félretájékoztatta az értékesítő. 
 
Dr. Hevesi Kristóf: Ez a koncepció nem működhet. Kis keresetű. A piaci bérletet nem tudja megfizetni.  
 
dr. Pintér György: Lehet, hogy az lenne a legjobb megoldás, hogy bérelni nekik egy 1,5 szobás lakást és 
albérlet támogatást adni nekik. Így 24 millió forintot spórolt az Önkormányzat.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

7/2020. (I. 20.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága ebben a 
formában nem fogadja el a Göd, 1796/2 hrsz. alatti, természetben 2131 Göd, Tóth Árpád u. 24-2. 
szám alatti ingatlan megvásárlásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György PEKJB elnök 

 
 

8. napirendi pont: Egyebek VI.: A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása 
 

dr. Pintér György: A bizottságnak jóvá kell hagynia a Képviselő-testület 2020. évi munkatervét.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

8/2020. (I. 20.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadja az 
előterjesztés szerinti Képviselő-testület 2020. évi munkatervét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György PEKJB elnök 
 
 

9. napirendi pont: Egyebek VII: Az önkormányzati képviselő, valamint a nem képviselő 
bizottsági tag tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 32/2019. (XII. 13.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

 
dr. Szinay József: Ismertette az előterjesztést.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

9/2020. (I. 20.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága tárgyalásra 
alkalmasnak ítéli az alábbi rendelet módosítást: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
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Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 
Az önkormányzati képviselő, valamint a nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíjáról és egyéb 
juttatásairól szóló 32/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a következő 
(4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(4) Amennyiben a képviselő a (2) bekezdés alapján több tiszteletdíj-kiegészítésre lenne jogosult, úgy 
részére a magasabb összegű tiszteletdíj-kiegészítést kell megállapítani. A bizottsági elnöki, alelnöki 
és tagi tisztségre figyelemmel járó kiegészítő tiszteletdíj mértéke független attól, hogy a képviselő 
több bizottságban lát el elnöki, alelnöki, illetve tagi tisztséget.” 
 

2. § 
 
Hatályát veszti az R. 3. § (2) bekezdésének d) pontja. 
 

3. § 
 
Ez a rendelet 2020. február 1. napján lép hatályba. 
 
 Balogh Csaba dr. Szinay József 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. év … hó ... 
napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 
 
 dr. Szinay József 
 címzetes főjegyző 
 
 

10. napirendi pont: Egyebek VIII.: Göd 2092/6 hrsz. alatti ingatlant terhelő szolgalmi jog 
alaptására vonatkozó megállapodás 

 
dr. Pintér György: Ez egy decemberi előterjesztés, amit újra kell tárgyalni. Decemberben levételre került.  
 
Espár Zsolt: Ismertette az előterjesztést. 
 
Dr. Hevesi Kristóf: Ez minimális összeg.  
 
dr. Pintér György: Ez egy kialkudott összeg. Opció adott. Ez egy kötött dolog.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

10/2020. (I. 20.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadja és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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Elfogadja a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (01-10-042272, 
székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60) mint Szolgalmi jog kötelezettje és Göd Város 
Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81.,) mint Szolgalmi jog jogosultja között a Göd 2092/6 hrsz. 
alatti ingatlant terhelő szolgalmi jog alapítására vonatkozó megállapodást 1.127.250 Ft + Áfa összegű 
kártalanítás megfizetése mellett. 
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására és Dr. Garabon Sándor jogtanácsost a 
szerződés ellenjegyzésére és a földhivatali ügyintézésre. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
Fedezet: Feladattal nem terhelt működési tartalék 
 
 

11. napirendi pont: Egyebek X.: Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. alapító okirat 
módosítása 

 
Lőrincz László: Az ülés elején mindenki megismerte a Kommunikációs Kft.-t, most változtatnak rajta. Az 
MNV által előírt alaptevékenység mellé újabb tevékenységi köröket terveznek felvenni az alapító okiratba.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Ezt csak be kell jelenteni a NAV felé.  
 
Lőrincz László: A Kft. neve is módosul.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Ebből az alapító okiratból nem derül ki, hogy mik a célok? 
 
Lőrincz László: Ez benne van az alapító okiratban.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: A képviseletre jogosult az nem a polgármester.  
 
dr. Pintér György: Ha az a cél, hogy a két ügyvezetői struktúra helyett egy ügyvezetői struktúra alakuljon 
ki, és a névváltozás, akkor rendben van. Képviselő-testületi tárgyalásra alkalmasnak ítéli meg azokkal a 
feltételekkel, hogy a Képviselő-testületi tárgyalásig meghatározásra kerüljön az ügyvezető igazgató 
személye, legyen javaslat téve az ügyvezető igazgató havi bérére. Az alapító okiratokba milyen változások 
kerüljenek bele?  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Az előterjesztésben jelöljék meg, hogy mik azok a célok, amiket az Önkormányzat 
kitűz, amiknek az alapító okiratban is szerepelnie kell. 
 
Lőrincz László: Ezt az ügyvezető fogja februárban.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Nem csinálhat ilyet.  
 
dr. Pintér György: Ez nem az ügyvezető feladata. Tulajdonosi feladat.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Kapjon tájékoztatást a Bizottság, hogy az Önkormányzat mint tulajdonos milyen 
célokat jelöl ki az új ügyvezetőnek, amit az új ügyvezetőnek alapító okirat szinten ki kell dolgoznia.  
 
Lőrincz László: Februárban megkapja a Bizottság. A határozat második részét ki kell venni. A névváltozást 
és az egy ügyvezetőre való áttérést fogadja el a Bizottság.  
 
dr. Pintér György: A névváltozást és az egy ügyvezető igazgatói rendszert fogadja el a Bizottság.  
 
Dr. Szinay József: A Képviselő-testületnek kell meghatározni, hogy milyen feladat és irányvonal legyen.  
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Lőrincz László: Ezzel nem ért egyet. Az új ügyvezető adhat új ötleteket.  
 
Dr. Szinay József: De így van.  
 
Gazsó Csilla: Az alapító okiratba az ügyvezető nem módosíthat bele.  
 
Lőrincz László: Az ügyvezető jelezheti, hogy bizonyos feladatokat jónak tart és kéri, hogy vegyék fel. 
Kidolgozza azt, hogy mit tart jónak, hogy bekerüljön az alapító okiratba. Kérdés, hogy ezt elfogadja a 
Képviselő-testület vagy sem. Javasolni javasolhat. Módosuljon a határozati javaslat, hogy felkéri az 
ügyvezető igazgatót, hogy tegyen javaslatot 2020-ra vonatkozóan a szervezet átalakítására és 
költségvetésére.  
 
dr. Pintér György: Göd vagy gödi? 
 
Fülöp Zoltán: Gödi.  
 
dr. Pintér György: Az alábbi módosított határozati javaslatokról történik a szavazás.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

11/2020. (I. 20.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága tárgyalásra 
alkalmas ítéli meg az előterjesztést és az alábbi határozati javaslatokat az alábbi feltételek teljesülése 
mellett:  
 

- meghatározásra kerül az ügyvezető igazgató személye, 
- legyen javaslat az ügyvezető igazgató havi bérére, 

 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

12/2020. (I. 20.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg. 13-09-143648., székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.) 2020. január 28-ik 
napjával átnevezi Gödi Szolgáltató Nonprofit KFT-re. 
Felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat aláírására és a változásbejegyzési kérelem 
cégbírósághoz történő előterjesztésére. 
 
Határidó: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Balogh Csaba polgármester 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

13/2020. (I. 20.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg. 13-09-143648., székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.) 2020. február 1 napjával a KFT 
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ügyvezető igazgatójának …………….. 2025. január 31. napjáig kinevezi. Az ügyvezető igazgató havi 
bruttó bére ……………. Ft. 
 
Határidó: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Balogh Csaba polgármester 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

14/2020. (I. 20.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg. 13-09-143648., székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.) ügyvezető igazgatóját felkéri, hogy a 
2020-as évre vonatkozóan a 2020. február rendes ülésére tegyen javaslatot a Kft. szervezeti 
átalakítására és a költségvetésére. 
 
Határidó: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Balogh Csaba polgármester 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal zárt ülést rendel el az alábbi napirendi pontok megtárgyalására: 
 

12. Egyebek I.: Önkormányzati bérlakás megvásárlása iránti kérelem 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

13.  Egyebek IX.: Göd, belterület 6440/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 
Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

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

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


