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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 17-én, 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.  
 
Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, 5 tag van jelen.  
 
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) Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet módosítási javaslatai 
Előterjesztő: PEKJB elnök 

 
2) A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Vajda Viktória Humánügyi Bizottság elnöke 
 

3) Helyi termelői piac működési rendje 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
4) A „Pro Vigilantia Göd Díj” adományozása (zárt) 

   Előterjesztő: PEKJB elnöke 
 

5) Közterület-felügyelet 2019. éves tevékenységéről szóló beszámolója 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
6) A bizottság 2020. évi munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: PEKJB elnök 
 

7) Egyebek I.: Kiegészítő tájékoztatás a „Göd, csónakház felújítása” című projekt Képviselő-
testület által 2020. január 27-én elfogadott előterjesztéshez 
Előterjesztés: Lőrincz László alpolgármester 

 
8) Egyebek II: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2014. (XII. 1.) 

önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
rendeltének módosítása 
Előterjesztés: Lőrincz László alpolgármester 
 

9) Egyebek III.: Településellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 
 

10) Egyebek IV.: Gödi Szolgáltató Kft. átalakítása és alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester  
 

11) Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele 
Előterjesztő: PEKJB elnök 
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Napirendi pontok tárgyalása:  
 

1. napirendi pont: Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet 
módosítási javaslatai 

 
dr. Pintér György: A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Bizottságnak véleményezési jogköre 
van a költségvetés kapcsán. Javaslata, hogy a módosításokat beszéljék át, ha szükséges, akkor az összes 
táblázatot részletesen át tudják beszélni.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: 2020. február 13-i rendkívüli bizottsági ülésnek volt témája a költségvetés. 2020. 
február 12-én értesült, hogy rendkívüli bizottsági ülés lesz, melynek témája a költségvetés. Ilyen rövid 
idő alatt nem lehet átnézni egy költségvetést. Érdemben nem tud hozzászólni.  
 
dr. Pintér György: 2020. február 13-án volt Képviselő-testületi és Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési 
és Jogi Bizottsági ülés is. Mind a két ülésre ki volt osztva ugyanaz a költségvetés. Előző időszakban 
elektronikusan került kiküldésre a költségvetés is, ezzel is eleget tett a jogszabályi előírásoknak és 
határidőnek. Az új városvezetés úgy döntött, hogy bizottsági és testületi úton osztja ki a költségvetést. 
A bizottság megállapította, hogy törvény szerint elkészült a költségvetés és elő lett terjesztve. Azóta 
érdemi változás nem volt.  
 
Balogh Csaba: A február 13-án kiosztásra került anyag tartalmazza a szöveges részt és a táblázatokat is. 
Formai követelmény volt, hogy a bizottság és a testület tagjai elé tárják a költségvetést. A terv az, hogy 
február 24-ig várja írásban a módosító javaslatokat. Utána a hivatalban lesz lehetőség a módosítások 
átdolgozására, átnézik, hogy a módosítások hol jelentkeznének, meg kell vizsgálni azt is, hogy van-e 
bármilyen ellentmondás a módosítási javaslatokban. Február 24-re összegyűjti a módosító javaslatokat, 
összerendezve fogja ekkor előterjeszteni, ami könnyen nyomon követhető és áttekinthető. Ekkor még 
csak arról lesz döntés, hogy a módosítások bedolgozásra kerüljenek-e a költségvetésbe. Március 2-án 
lesz a következő bizottsági és testületi ülés, ahol már el lehet fogadni a végső költségvetést. Március 15-
ig kell elfogadni, mert ha nem, akkor később kapjuk meg az állami normatíva támogatásokat. Várja a 
módosító javaslatokat.  
 
dr. Pintér György: A 8. sz. melléklet, mely a kézzel számozott 22. oldalon található összefüggésbe hozná 
a kézzel számozott 35. oldalon található 19. számú mellékletével, látszik, hogy a személyi juttatások 
több, mint 400 millió forinttal meg lettek emelve. Ebben van egy 8 % béremelés, de azon kívül nincs 
semmilyen indoklás, hogy miért van ekkora összeg ezen a soron. A 8. számú mellékletben 2019-es évi 
adatok is láthatók, addig a létszámadatoknál előző időszakra nincsenek bázis számok. Nem derül ki, 
hogy ez egy tervezett és jóváhagyandó létszámemelkedésből indul, vagy mi ez egyáltalán. Az is 
megfigyelhető, hogy nem egyenletes, mert a Településellátó Szervezetnél 58 %-os az emelkedés, a 
Polgármesteri Hivatalnál is 30 % felett van az emelés, ezek bruttó emelkedések. Az emelésnek az érdemi 
háttere nem derül ki. A költségvetés végén van egy szöveges indoklás, ezek olyan nagyságrendű 
számok, melyeket ott kellene ismertetni, magyarázni és indokolni.  
 
Balogh Csaba: A személyi juttatásoknál megnövekedett a keret, ez egyrészt a 8 % növekedés, ezen túl 
szeretné idealizálni és feltölteni az összes üres álláshelyet. Be fog vezetni egy jutalmazási rendszert. 
Plusz havi kifizetések voltak az előző rendszerben is, azok általános érvényűek voltak. Idéntől az ilyen 
jellegű kifizetéseket teljesítmény alapján fogja odaítélni. Ennek a magas keretnek ez az egyik része, a 
másik része, pedig az idei évi szabadságmegváltásokra szükséges, ugyanis az idei évre vonatkozóan a 
munkaügyi jelentés szerint sok szabadság van bent, aminek lehetséges, hogy a megváltására lesz 
szükség, az a lehetőség is fennállhat, hogy ha valakivel megszűnik a munkaviszony, akkor ezt ki kell 
fizetni. Ez is ebből a keretből kerülne kifizetésre, célszerű ide beleszámolni, hogy ne a később kelljen 
átcsoportosítani. Ez a két legnagyobb tétel.  
 
Kovács Krisztina: Plusz 27,5 fővel több álláshely lett tervezve az idei évi költségvetésbe a tavalyihoz 
képest.  
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dr. Pintér György: Nem derül ki. Ez 50 osztályvezetői állás összegű pénzzel lett megemelve a keret. 400 
millió forint emelkedés van. Ennek egy része 8 %, de mi a többi? 
 
Balogh Csaba: Van szabadságmegváltási igény. Nem tervezte, hogy ezt mindenképp el kell költeni. 
Biztonsági tartalékba helyezik át. Ha úgy gondolja a Képviselő-testület, hogy tervezzék más fajta 
tartalékolásba, akkor az is lehetséges. Biztos, hogy kell tartalékot képezni.  
 
dr. Pintér György: A jogos kifizetéseknek nem lesz akadálya, saját részéről biztosít mindenkit. Nagy a 
különbség. Ha ez végig lenne vezetve, az praktikus lenne. A Településellátó Szervezetnél is hasonló a 
helyzet.  
 
Kovács Krisztina: Amiből adódik: 8 %-os növekedés, a Polgármesteri Hivatalnál 70 millió forint a 
bérfejlesztés és ehhez még hozzáadódnak a járulékok. Egész város szinten 15600 forintos idei garantált 
bérminimum emelkedés havonként a dolgozóknak, ez körülbelül 80 millió forintos összeget jelent. Ezen 
felül 27,5 fővel emelkedett az álláshelyek száma. Betervezett szabadságmegváltás, ez kb. 10 millió 
forint. Vannak soros ugrások és egyéb tételek. Minden egyes bérelemet tartalmaz például cafeteria, 
költségtérítés, végkielégítés. Minden sorhoz megvan a számítás.  
 
Balogh Csaba: Növekszik a város, egyre több szolgáltatást szeretnének biztosítani a megnövekedett 
költségvetéssel, ehhez szükség van személyzetre is. Ezt a felsorolást hiányolja Elnök úr vagy van más 
is? 
 
dr. Pintér György: Igen. Ezeket kellene látni, hogy lefedi a költségeket ez a 400 millió forint vagy sem. 
 
Dr. Hevesi Kristóf: Ki kellene fejteni, hogy például a Kastély Óvodában van 50 millió forint többlet, az 
mi? 3 álláshely, és végkielégítés.  
 
dr. Pintér György: Nem arányosak a növekedések. A Településellátónál is van létszámnövekedés, de ott 
is az lenne a megfelelő, ha részletezve lennének a számok. A szöveges indoklásnál lenne praktikus 
ezeket az adatokat kifejteni. 
 
Balogh Csaba: Befogadja. Szöveges indoklás szükséges.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Miből adódik a negatív egyenleg tervezet, ennek mi az oka? Miből fakad a működési 
hiány? Miért van szükséges az Önkormányzatnak 1 milliárd forintos hitelkeretre, a szöveges 
indoklásban ez szerepel? 
 
Kovács Krisztina: Nem önmagában negatív.  
 
Balogh Csaba: Egy átvezetés történik az előző évi maradvány, ami 3 887 millió. A 3 823 millió, a belső 
finanszírozás nullára jön ki, ahogy átvezetésre került az idei évben. 64 millió forint plusz a záróegyenleg.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Akkor ez úgy néz ki, hogy volt 3 887 millió forint, ehhez hozzájön 4 134 millió 
forint és elkölt az Önkormányzat 2 957 millió forintot.  
 
Balogh Csaba: Igen. 
 
Kovács Krisztina: Nem egészen. Ez a szerkezet, ami a költségvetési rendeletbe le van vezetve, ez 
jogszabályi kötelezés, ilyen formában kell meghatározni az önkormányzat különböző egyenlegeit. Az 
első két szám a költségvetési bevételeknek és költségvetési kiadásoknak az összege az gyakorlatilag 
csak meghatározott körére vonatkozik a költségvetésnek, nem fedi le a teljes költségvetést. Polgármester 
úr is említette a finanszírozási kiadásokat, azok például a hitelfelvétel, hitelvisszafizetés, 
pénzmaradványbeemelése, egyéb ilyen ügyletek tartoznak még ebbe a kategóriába, amit itt nem lehet 
figyelembe venni. Tavalyi évről megmaradt kb. 3 800 millió forint, és azt nem lehet hivatalosan úgy 
beemelni, azt finanszírozási bevételnek kell tekinteni. Belső finanszírozás ráadásul és ezzel ez a negatív 
egyenleg fog. Külső finanszírozás lenne a hitel, ami nem önkormányzati forrásból áll rendelkezésre. 
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Olyat nem lehetne tervezni, hogy hitelfelvételből kellene rendezni az Önkormányzatnak. Addig kellene 
a költségvetést alakítani, míg ez a negatív szám nem lesz pozitív. Csak akkor lehet negatív, ha 
önkormányzati bevételből tudják ezt rendezni.  
 
dr. Pintér György: A tavalyi évben egy összegű bevétel, azon kívül, hogy jól gazdálkodott az 
Önkormányzat, nem lett volna hiány. Az év közepén volt egy nagy ingatlan értékesítés, ami bevételként 
jelentkezett, az év végén több mint 800 millió forint folyt be tervezett adó összegen túl. Ez adja a belső 
finanszírozás hátterét.  
 
Balogh Csaba: Kiadási oldal fel van tüntetve, ami tartalékba képződik.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: A szöveges részben olvasható, hogy a CIB Bankkal kötött szerződés alapján a 
likviditási problémákra van fenntartva egy hitelkeret. Miért van erre szükség, ha ennyi pénze van az 
Önkormányzatnak? 
 
dr. Szinay József: Ez egy szolgáltatás a CIB Bank részéről, hogy 1 milliárdos hitelkeret biztosít.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Egy 1 milliárdos hitelkeret fenntartása sokba kerül. 
 
dr. Pintér György: A tényleges hitelkeret, az 350 millió, a maradék 650 millió forintot, akkor veheti fel 
az Önkormányzat, ha 650 millió forintot leköt fedezetként. Tehát ez valójában 350 millió forint csak.  
 
Kovács Krisztina: Nem fizet érte az Önkormányzat. 
 
dr. Pintér György: A Gödi Szolgáltató Kft. támogatása 15 millió forint. Véleménye szerint ez kevés lesz 
éves szinten. Tavaly ennél lényegesen több volt.  
 
Balogh Csaba: Tárgyaltak az alpolgármesterekkel. Átalakult most a Kft., az volt a koncepció, hogy nem 
lesz szükség nagyobb támogatásra, mert profitábilissé fog válni a Kft., meg fogja tudni oldani.  
 
Lőrincz László: Az első félévet.  
 
Balogh Csaba: Az első félévet. Költségvetést lehet év közben is módosítani, arra is meg van a lehetőség. 
 
dr. Pintér György: A 12. számú melléklet, ami tartalék előirányzatokról szól. A polgármesteri keret 
megemelkedett, vannak alpolgármesteri keretek. Ami ebben a részben feltűnő, hogy nagy tételek 
szerepelnek, és nincs hozzá alátámasztás és részletezés. Nem vonja kétségbe a jószándékot és a jóötletet. 
26. oldalon található. Feladattal nem terhelt működési tartalék sor nincs semmilyen célirányos 
megnevezése. Van egy 703 millió forintos beruházási tartalék, ezek szerint ennek sincs érdemi 
elképzelése, hogy mire menne. Van két sportjellegű sor, a 8. és 9. pont, sportegyesületek és 
sportszakosztályok támogatása, a 27 millió forintos az megegyezik a tavalyi összeggel, a következő 
sorban van egy 150 milliós sportfejlesztések önrész, néhány sort a szöveges részbe, hogy mire lenne 
felhasználva, legalább néhány helyszín vagy konkrét cél megjelölés szükséges. Van-e ehhez koncepció?  
 
Lőrincz László: Van koncepció. Most adják be a TAO-s pályázatokat. Egyeztetnek a szakosztályokkal, 
akik kimondottan fejlesztési támogatást igényelnek. Ezt konkrétan olyan sportjellegű fejlesztésre fogják 
fordítani, mely a város sportéletét tudja fellendíteni. Ez egy keret.  
 
dr. Pintér György: A szöveges indoklásba célszerű lenne a sportfejlesztéssel érintett helyszíneket 
felsorolni. A keret megjelölés célszerű lenne, mert ez a megnevezés azt tükrözi, hogy nem biztos, hogy 
az egész fel lesz használva. A Nevelek fejlesztés mit jelent? 
 
Balogh Csaba: Csatornázásra vonatkozik?  
 
Fülöp Zoltán: Igen és útstabilizálás.  
 



- 61 - 09/53-04/2020 

Szilágyi László: Azt máshova lett betervezve. 
 
dr. Pintér György: A Nevelekben volt egy ház, amit megvettek közösségi felhasználásra. Lehet, hogy 
erre lesz felhasználva?  
 
Balogh Csaba: Kérdéses, hogy a jelöléseknél a helyszín vagy a cél legyen feltüntetve.  
 
dr. Pintér György: Duna-part Nyaralóházak beruházási feladatokra be van tervezve 100 millió forint. Ez 
mire lesz felhasználva? 
 
Balogh Csaba: A Duna-part Nyaralóházak most jelenleg nehezen válik profitábilissé, mert olyan 
állapotban van, nem lehetne jószívvel és gazdaságilag megalapozottan a díjakat feljebb vinni. A Kft. 
jelenleg nem tudja eszközölni a felújítást. Kezdésként 100 millió forintos beruházást tervez az 
Önkormányzat ezen a területen az idei évben. Így talán az év második felében profitábilissá tud válni a 
Kft., de a jövő évtől biztosan.  
 
Tóth Ágnes: Elkezdődtek a munkálatok. Április 6-ára már van egy osztály, aki érkezne üdülni. A Kft. a 
21. századi megemelkedett lakosságszám szerint szeretne bővíteni, illetve kiszolgálni az idelátogatókat. 
A területen található villaépület a Héder villa rossz állapotban van. Nyáron ezt el szokták keríteni, mert 
balesetveszélyes. A munkálatokat megkezdték, egy statikus volt a múlt héten és felmérte az épületet. 
Szakvéleményt kér a főbb épületekre mit lehet és mit kell csinálni. Egy nagyobb vihar esetén a palatetőt 
ne fújja le a szél. Sokka több támogatásra van szükség, mert rossz állapotban vannak az épületek. A 
konyhát szeretnék felújítani.  
 
Balogh Csaba: Várja a koncepciót az ügyvezető igazgatótól, hogy hol van szükség beruházásra. Ha ez 
megérkezik, akkor közbeszerzéseket el tudják indítani minél előbb.  
 
Tóth Ágnes: Egyelőre mindennapi működési zavaraik vannak, hiszen a közszolgáltatási szerződés nem 
jött létre. A Kft. most jelenleg úgy lát el közfeladatot, hogy még egy forintot nem kapott az 
Önkormányzattól. Mindennapi működési költséghiányosságok vannak.  
 
Lőrincz László: Ebben még az új feladatkörök nincsenek benne.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Mi az a fejlesztés, amihez a 100 millió forintot az Önkormányzat ad? Mennyiben 
keletkeztet plusz bevételt?  
 
Lőrincz László: Ez egy kötelező közfeladat. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő odaadta a Duna-part 
Nyaralóházak területét, akkor kikötötte, hogy a közfeladat mellett, közösségi tér, étkezés, szállást kell 
szolgáltatni. Ennek akkor is így kell működni, amikor esetleg ráfizetéssel jár. Át kell gondolni, hogy mit 
vállal az Önkormányzat, ugyanis 15 évig kell így működtetni, ezzel a feltétellel adták át. Mikor jár le? 
 
dr. Szinay József: Legalább még 5-6 év. 
 
Dr. Hevesi Kristóf: Mérlegelni, kell, hogy érdemes-e 5 évre beruházni 100 millió forintot.  
 
Balogh Csaba: Körülbelül 30 millió forintos támogatást kapott a Duna-part Nyaralóházak. Bevételt 
tudott termelni, plusz még a Gödi Körkép működött, üzemelt és ezt az Önkormányzat rendelte és 
finanszírozta, ennek körülbelül 20 millió forint volt a költségvetése. Az egész évi költségvetési 
körülbelül 100 millió forint volt, ennyibe került az Önkormányzatnak. Várhatóan ez a helyzet változni 
fog. Attól függetlenül, hogy nonprofit képes lesz legalább saját magát fenntartani. Ehhez az szükséges, 
hogy profitábilis legyen. A kérdés az, hogy a 100 millió forintos beruházás mekkora hasznot hoz.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Igen, ennen kell kiderülni. A jelenlegi konyha felújítása 100 millió forint, ha erre 
elköltik, akkor elfogyott a pénz. Kérdés, hogy mire költik ez a pénzt és az milyen bevételt fog 
eredményezni.  
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Lőrincz László: Jelen pillanatban a működésre szeretné a Kft. felhasználni ezt a 100 millió forintot. 
Eddig a konyhát egy vállalkozó bérelte. A konyha borzalmas állapotban volt. A szolgáltatás működött. 
Ezt át kell vennie a Kft.-nek. Ha fejlesztik a konyhát és környező területet, akkor a szolgáltatásokat is 
fejleszteni kell. Külső és önkormányzati rendezvényeket is tudna akár a későbbiekben szerepelni az 
önkormányzat. Ez a következő lépés, ez profitorientált és bevételt generálhat. A 100 millió forint a 
jelenlegi mindennapi üzemeltetéshez elegendő. 200 fős konyhát lehet, most kialakítani egyenlőre.  
 
Balogh Csaba: Ha egy 100 millió forintos beruházással nullásra tudják hozni a Nyaralóházak helyzetét, 
akkor 3 év alatt megtérülne.  
 
Lőrincz László: Első évben nem. Első évben a beruházást megvalósítják. Elindítják a szezont. Várhatóan 
az Önkormányzati támogatásra még az idei évben szükség lesz.   
 
Balogh Csaba: Ez egy keretként meg lett határozva a költségvetésben. Sok múlik azon, hogy milyen 
koncepciót tár az ügyvezetés a Képviselő-testület felé. Ha a koncepció azt tartalmazza, hogy kisebb 
munkálatok vannak és e közben egész évben üzemelnie kell a helynek, akkor nagyobb lesz a költsége, 
mert embereket kell kifizetnie a szerződés szerint. De ha az lesz a koncepció, hogy egy nagy beruházás, 
akkor le kell állítani az ottani közfeladatoknak az ellátását. Akkor meglesz annak a lehetősége, hogy az 
általános költségeket ne kelljen kifizetni és a beruházási költség lesz, ami fogyni fog a Kft. működése 
alatt. A koncepció elfogadásáig nem fog a Képviselő-testület döntést hozni. A költségvetés az egy 
iránymutatás. A tényleges megvalósulásról a Képviselő-testület dönt.  
 
Lőrincz László: A Kft. profitot a külső piacra is fog tudni termelni. Jelen állapotban, ha ezt a 100 milliót 
rákölti az Önkormányzat, akkor is szükség lesz további támogatásra. Áprilisra még főzés ebben a 
konyhában nem lesz. Ha lesznek csoportok, akkor az étkeztetést valahogyan meg kell oldani.  
 
dr. Pintér György: A Kft. jelenlegi helyzetét nehéz lesz pozitívba fordítani. Három területre biztosan 
lehet költeni, a szállás, a Héder villa és a konyha.  
 
dr. Szinay József: Még 5 évig van fenntartási kötelezettség. Utána bármire felhasználható.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: A költségvetésben van egy lakóházépítő támogatása. Nem ért egyet ezzel a sorral. 
Építményadóról szóló helyi rendelet 8. szakaszához kapcsolódik. Ez a részéről nem koncepció, hogy 
arra ösztönözze a városvezetés a beruházókat, hogy újabb ingatlanokat építsenek. Nem tartja ezt 
indokoltnak.  
 
dr. Pintér György: Ez novemberi téma. A novemberi határozatnak a költségvetés az már a végrehajtása.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: A novemberi határozat az arról szól, hogy aki ingatlan hasznosítással foglalkozó 
vállalkozó milyen összeget fizet. Nincsenek számadatok.  
 
dr. Pintér György: Két dologról van szó. Az egyik, hogy ennek a számszerűsége, hogyan alakult ki, a 
másik, hogy ez most nem képezi döntés tárgyát. Novemberben lehetett volna ezt a kedvezményt kivenni. 
Akkor fogadta el a bizottság és a Képviselő-testület az idei évre vonatkozó rendelet módosítást. Ha ezt 
a módosítást szeretné az ügyvéd úr, akkor idén novemberben be lehet terjeszteni és 2021-től ez fog 
életbe lépni.  
 
Balogh Csaba: A Képviselő-testület döntött az előző évben. Ezért kötelező ezt a támogatást megadni, 
akkor is, ha nincs keret. Ha van egy kötelezettség vállalása az Önkormányzatnak, azt tartani kell.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: A Búzaszem Iskola tornatermével kapcsolatban a tavalyi évben döntött a Képviselő-
testület, hogy támogatást kapnak tornaterem felújításra polgármesteri keretből.  
 
dr. Pintér György: Nem polgármesteri keret terhére. 60 millió forintot kap az iskola három részletben. 
Az első 20 millió forintos részlet került betervezésre az idei évi költségvetésbe.  
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Balogh Csaba: Erről határozat született, amit végre kell hajtani. Ez egy feltételes határozat, ha meglesz 
a saját önerő, akkor kapja meg a Búzaszem Iskola a támogatást az Önkormányzat részéről.  
 
dr. Pintér György: Kincsem Óvoda eszközbeszerzésénél magasabb összeg volt. Kérdés, hogy hogy áll 
a projekt.  
 
Balogh Csaba: Meg lehet oldani 100 millió forintból.  
 
dr. Pintér György: Ez előzőekben fel lett mérve és ki lett számolva.  
 
Lőrincz László: Az új óvodavezető jelezte, hogy sok dolog van, amit lehet az új épületbe is hasznosítani. 
Azt a tájékoztatást adta, hogy 100 millió forintból ez megoldható.  
 
dr. Pintér György: Korábban szó volt egy 100 millió forint feletti összegről, de ha most megoldható 100 
millió forintból, az jó hír.  
 
Lőrincz László: Ha mégsem sikerül, akkor tudnak forrást biztosítani.  
 
dr. Pintér György: Közlekedési lámpák 55 millió forintos összeg van betervezve.  
 
Balogh Csaba: A Pennynél kialakításra kerülne egy jelzőlámpa. Ezek nem végleges számok. Több 
nyomógombos gyalogátkelőhely és új gyalogátkelőhely kerül kialakításra.  
 
dr. Szinay József: A Pennynél önmagában 30 millió forintba kerül ennek a kialakítása.  
 
Balogh Csaba: 10 millió forint csak a technikai kialakítás, ehhez még hozzájön a tervezői kivitelezés és 
egyéb költségek. Még a közúttal is kell egyeztetni. Árajánlatokat kell bekérni.  
 
dr. Szinay József: A Pennynél 40 millió forintos árajánlatot adott a Közút ennek a kivitelezésére, annyira 
bonyolult és ráadásul nem javasolta forgalomtechnikai okokból. Több kisebb és nagyobb baleset is 
történt, volt köztük halálos is sajnos.  
 
Balogh Csaba: A tárgyalásokat megkezdik. Konkrétan nem szeretné megnevezni a 
gyalogátkelőhelyeket, mert ez nem kötelezettségvállalás az Önkormányzat részéről, hanem 
iránymutatás, hogy milyen fejlesztéseket terveznek. Ha lennének kész tervek, akkor nevesíteni lehetne 
a költségvetésben, de mivel nincs így csak általános elnevezést kap. Koncepciókat szeretnének 
kialakítani és ez alapján a jövő évi költségvetésben már konkrét elnevezések szerepelhetnek. Az idei évi 
költségvetés sok helyen keretmeghatározásból áll és sok helyen egy körülbelüli költségmeghatározás 
került betervezésre.  
 
dr. Pintér György: Életjáradék?  
 
Balogh Csaba: Életjáradék programot vezetnének be a gödi lakosok védelmében, melyre 20 millió 
forintos keretet határoznak meg az idei évben.  
 
dr. Pintér György: Fedett színpadra 100 millió forint. 
 
Balogh Csaba: Árajánlatot kaptak. A koncepció az az lenne, hogy egy olyan mobil színpadot kialakítani, 
amivel el tudja a város látni azt, hogy a rendezvények alkalmával ne legyen színpadbérlés. Jelenleg 
magas összeget költ az Önkormányzat erre. Ez egy fix beruházás lenne. Bérbeadható a későbbiekben. 
Várhatóan hamar megtérül ez a beruházás.  
 
dr. Pintér György: Színpad tárolás problémás lehet. Méretes színpadról van szó. Egy hozzáértő csapatra 
is szükség van, akik össze és szétszerelik.  
 
Lőrincz László: A forgalmazó kiképzi ezeket az embereket.  
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dr. Pintér György: Van-e annyi ember? Ki az, aki ezt fel fogja állítani? Az elmúlt időszakban úgy történt 
a bérlés, hogy felállítással és leszereléssel történtek a bérlések. Ez nem játék, ha nem szakszerű emberek 
szerelik össze, akkor balesetveszélyes.  
 
Balogh Csaba: Ilyen jellegű feladatra vannak szakosodott alpinisták.  
 
dr. Pintér György: Ennek a rentabilitása és a praktikussága kérdéses. A Településellátó Szervezetnek 
nem biztos, hogy van kapacitása. Hol lehet ezt tárolni és őrizni? Akkor érdemes egy ilyenbe belevágni, 
ha megvannak a szükséges feltételek.  
 
Balogh Csaba: Ezt az év során meghatározzák. Erre konkrét koncepció nincs. Árajánlat nincs. Legyen 
egy ilyen beruházás, mely profitábilis lesz. Ha meglesz a döntés, hogy ténylegesen megvásárlásra kerül 
a színpad, akkor meg lesz hozzá a keret. Szükséges egy környezettanulmány, melyben a bérbeadás, az 
összeszerelés, a tárolás és minden információ rendelkezésre áll. 
 
dr. Pintér György: Ha ez az összeg bekerül a tartalékba, az is járható. De ha lesz egy önálló sor és így 
kerül elfogadásra a költségvetés, akkor azt végre kell hajtani. A fedett színpaddal foglalkozni kell. 
Egyszerűbb, ha a tartalékba helyezik. De a jelenlegi helyzetben, így kötelezettség van.  
 
Balogh Csaba: Ha augusztus 20-ra szeretnék ezt a színpadot, akkor célszerű, ha már most előre bele van 
kalkulálva a költségvetésbe.  
 
dr. Pintér György: Ha megéri, akkor meg lehet vásárolni, de akkor kellene egy számszerű levezetés. 
Vannak kétségei és technikai problémái.  
 
Balogh Csaba: Nincs koncepció.  
 
dr. Pintér György: Iparterület kialakítás kormányhatározat szerint. Ezzel kapcsolatban mi az, ami hátra 
van még?  
 
dr. Szinay József: Tartalékként van a költségvetésbe a kisajátítási perek költségei. 
 
dr. Pintér György: Más nevet kellene neki adni.  
 
dr. Szinay József: Átnevezésre kerül.  
 
dr. Pintér György: Az új bölcsőde pályázat önrésszel mi a jelenlegi helyzet?  
 
Lőrincz László: A bölcsőde pályázat még van. Új helyszín keresése folyamatban van. Még módosítható 
a helyszín.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Erdőtelepítés hol lesz?  
 
dr. Szinay József: A Samsung kivágott erdő helyett az Önkormányzat kapott 540 millió forint állami 
támogatást erdőtelepítésre. A 2-es út túloldalán megvásárlásra került egy terület és ott lesz. 163 millió 
forint van még konkrét telepítésre. Még nem kapta meg az Önkormányzat a Kormányhivataltól a 
jóváhagyást. A pénz megérkezett.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: A Búzaszem Iskolával kapcsolatban megkereste a határozatot. 193/2019. (IX. 26.) 
számú önkormányzati határozat. Jóváhagyja a Búzaszem Alapítvány 60 millió forinttal történő 
támogatását a jogerős építési engedély megadását követően. Van jogerős építési engedély? Be van 
nyújtva a kérelem? Fedezete a 2020. évi költségvetés.  
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Balogh Csaba: Még nincs. A 60 millió forintot már most be kellene tervezni a határozat szerint. A 
Búzaszem Iskola háromszor 20 millió forintot fog igénybe venni. 3 év alatt fogják felépíteni. Azért csak 
a 20 millió forint van betervezve, mert nem fog 1 év alatt megvalósulni.  
 
dr. Szinay József: Tervezés alatt áll.  
 
Kovács Krisztina: A támogatási megállapodásban az ütemezést meg lehet határozni.  
 
Lőrincz László: Valószínűleg nem lesz kifizetés idén sem.  
 
dr. Pintér György: Szemétszállítási kisbusz a Településellátó Szervezet eszközbeszerzéseinél szerepel. 
Mi ez pontosan?  
 
Dr. Preller Zoltán: 15 millió forint. Új kisbusz. 8 személyes. Speciális, mert kerekesszékest is tudnak 
szállítani.  
 
dr. Pintér György: A 30. oldalon van egy 110 millió forintos ingatlanvásárlás. Ez mi pontosan?  
 
Lőrincz László: Devizahiteles ingatlanok megvásárlásokhoz van ez a keret.  
 
Balogh Csaba: Ha meglesz a városrendezési koncepció, akkor meglesznek azok az ingatlanok és 
területek, ahol esetleg érdemes vásárolni az Önkormányzatnak ingatlanokat.  
 
dr. Pintér György: A 35. oldalon találhatóak a létszám adatok. Kéri, hogy a 2019-es adatok kerüljenek 
bele. Legyen egy harmadik oszlop. A státuszokról minden évben dönt a bizottság és a Képviselő-testület. 
A Településellátó Szervezet szöveges részében szerepel egy olyan rész, ahol a felújítási és karbantartási 
munkálatoknál van kötelező, van, ami szinten tartást szolgálja és van egy olyan, ami fejlesztést szolgálja. 
A 2-es és 3-as kategóriájú munkálatok és javasolt feladatok elvégzését forráshiány miatt későbbre 
ütemezték. Idén nincs forráshiány. Egyeztetés folyik? Ez így értelmezhetetlen.  
 
Dr. Preller Zoltán: 54 millió forint hiányzik.  
 
dr. Pintér György: Ne ezen múljon, hogy bármi felújításra kerül vagy sem. Tervezzék be.  
 
Dr. Preller Zoltán: A létszám is gond. A közterületi csoport füvet vág, árkot takarít, darál.  
 
Lőrincz László: Ez így nem jó. Ez most jelenleg egy külső vállalkozónak a feladata volt eddig.  
 
Balogh Csaba: Vállalja és támogatja a város fejlődését, hogy legyen egy ilyen tevékenység. De annak a 
finanszírozása felvetné, hogy tény, hogy most van pénze az önkormányzatnak, de ha most bevállalnak 
egy szolgáltatást, akkor felmerül a kérdés, hogy meddig tudják vállalni? Az önkormányzat 
finanszírozzon olyan tevékenységet, ami alapvetően nem az ő dolga lenne, például a sövényvágás, de 
ha később nem tudja vállalni, az gondot okozhat. Óvatosságra inti a bizottsági tagokat.  
 
Lőrincz László: Közterületi munkáról van szó. 
 
Dr. Preller Zoltán: Magánterületi is. Kértek rá árajánlatot.  
 
Lőrincz László: Ez egy profitorientált tevékenység.  
 
Dr. Preller Zoltán: A Településellátó Szervezetnek nincs vállalkozói tevékenysége.  
 
Balogh Csaba: A koncepció az ebben az esetben, hogy fel kell mérni, hogy mekkora költséggel jár. 
Kreditet tud vállalni a város a lakosok érdekében, hogy tudja azt, a fix munkaerőt jobban fel tudja venni 
a Szervezet. Ha van olyan lakos, aki jelzi, hogy nem bírja a lakóingatlana előtt rendbe tartani a területet, 
inkább befizet valamekkora összeget, akkor a Településellátó Szervezet el tudja látni ezt a feladatot 
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költséghatékonyan és úgy, hogy mindegyik félnek megérje. Megkapják a plusz ember létszámot és mellé 
kapnak plusz feladatot is.  
 
Lőrincz László: Nem teheti meg ezt a Településellátó jelenleg.  
 
dr. Preller Zoltán: Jelenleg a Településellátó Szervezet nem végezhet ilyen jellegű tevékenységet.  
 
Balogh Csaba: Tervben van, ha ezen tudnak változtatni.  
 
Lőrincz László: Alapító okirat módosítás szükséges.  
 
dr. Szinay József: Nem feltétlen profitorientált helyzet ez, mert a Településellátó önköltségi áron elvégzi 
a feladatot.  
 
dr. Pintér György: Van önköltség, csak kérdés, hogy mihez adja.  
 
Balogh Csaba: Ezt a koncepciót nem kell a költségvetéssel összhangban elfogadni. Az idei évben 
szeretnék ezt a döntést meghozni. Az árazást kell kitalálni.  
 
Lőrincz László: Vesznek fel embert. Nincs koncepció. Erre a feladatra felvesznek jónéhány embert. 
 
dr. Szinay József: Nem erre a feladatra.  
 
Dr. Preller Zoltán: Jelenleg 11 fő ebben a csoportban, erre kértek +5 főt az idei költségvetésbe. Feladatot 
meg kell határozni. Most az Önkormányzattól érkeznek a feladatok. A kapacitás véges. Kérdés, hogy a 
bérezéssel találnak-e megfelelő létszámot.  
 
Balogh Csaba: Érdemes ebben a helyzetben is egy nagyobb összeget betervezni. Az év során, ha 
szükséges, akkor fel tudnak arról a sorról használni és meg tudják valósítani a feladatot.  
 
Lőrincz László: Óriási igény lesz. Főleg, ha önköltségi áron lesz.  
 
Dr. Preller Zoltán: Nehéz beárazni. Van több mint 3000 ingatlan. Kapacitási problémák lesznek.  
 
Lőrincz László: Ezt szolgáltatásként tudja elképzelni a Településellátó részéről. Magasabb áron.  
 
Dr. Preller Zoltán: Nem önköltési árat jelöltek meg.  
 
Balogh Csaba: Szociálisan rászoruló lakó valamilyen támogatást tud kapni, hogy a városkép egységes 
maradjon. Ezért van szükség a főkertészre. A költségvetést meg kell határozni. Célszerű már idén 
betervezni. A funkciót később is meg lehet határozni.  
 
dr. Pintér György: Szöveges kiegészítéseket kért néhány levezetéssel.  
 
Balogh Csaba: Jegyzőkönyv alapján átnézi a módosításokat és egyértelműségeket. A személyi 
juttatásoknál kifejezett kérés volt, hogy legyen a bővülés is feltüntetve. A kisajátítási alapnak legyen új 
elnevezése.  
 
dr. Szinay József: Február 24-én hétfőn 15 órakor Bizottsági ülésen megtárgyalásra kerülnek a módosító 
javaslatok.  
 
dr. Pintér György: Február 21-ig érkezhetnek a módosító javaslatok. A lehetőség meglesz, hogy 24-én 
a költségvetés elfogadásra kerül.  
 
Szilágyi László: A módosító javaslatokat hová küldjék? 
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Balogh Csaba: dr. Pintér Györgynek, dr. Szinay Józsefnek, Kovács Krisztinának és Balogh Csabának 
kell megküldeni a módosító javaslatokat.  
 
 

2. napirendi pont: A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
 
dr. Kármán Gábor: A Humánügyi Bizottság megtárgyalt egy konkrét problémán keresztül egy módosító 
javaslatot. Ez alapján módosulna a rendelet. Ismerteti az előterjesztés részleteit. 450 Ft lenne az 
általános. A szülőnek kell állnia fő szabály szerint.  
 
Dr. Preller Zoltán: Nyilatkoztatni és értesíteni kell a szülőket?  
 
dr. Kármán Gábor: Nem kell. Jogalapot kell teremteni.  
 
Kovács Krisztina: A bölcsődénél felmerült, hogy a többletet az Önkormányzat állja a diétás étkezésnél.  
 
Dr. Preller Zoltán: Mindenkire vonatkozik?  
 
dr. Kármán Gábor: A mostani szerződött partnerrel panaszok vannak. Nem ízletes az étel és tünetek 
jelennek meg. Nem tiszta az elkészítés. Mi lenne, ha a bölcsődében meg tudnák-e oldani a diétás 
étkezést? Ott főznék meg ezeket az ételeket.  
 
Dr. Preller Zoltán: Az összeset?  
 
dr. Pintér György: Felmerült már többször, de nem ésszerű.  
 
Balogh Csaba: Mekkora a kapacitása a bölcsőde konyhájának? 
 
Dr. Preller Zoltán: Nagy, napi 60-70 adagot el tudnak készíteni. Nem alkalmas az elkülönítésre. 
Engedélyt sem kapna. Tejmentest készítenek, 7-8 adagban.  
 
dr. Pintér György: A térítés működtethető-e? 
 
Dr. Preller Zoltán: Régebbi bizottsági ülésen az a döntés született, hogy a speciális étkezés díjánál a 
különbözetet az Önkormányzat vállalja. A költségvetést ez alapján készítette el.  
 
Balogh Csaba: Nehéz felmérni, hogy érzékeny-e ezek a gyermekek, mivel kicsik. A bölcsődénél az 
önkormányzat vállalja. A nagyobbaknál a szülő vállalja. Ez így ellentmondásos.  
 
Dr. Preller Zoltán: Életkort kellene meghatározni.  
 
Dr. Kármán Gábor: A Bölcsőde azt szeretné, hogy minden speciális étkezést legyen áthárítva a szülőre.  
 
Balogh Csaba: 2 éves kor felett lehet kimutatni az ételérzékenységet. Csak ételallergiánál lehet 
érvényesíteni a kedvezményt.  
 
dr. Pintér György: Tárgyalásra alkalmasnak találja a bizottság azzal a kitétellel, hogy a bölcsődére 
vonatkozó szabályozás pontosításra kerül. 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

20/2020. (II. 17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról az alábbi rendelet-
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tervezetet tárgyalásra alkalmasnak ítéli meg, azzal a kitétellel, hogy a bölcsődére vonatkozó 
szabályozás pontosítással kerüljön előterjesztésre a Képviselő-testület elé.  
 

Rendelet-tervezet 
 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…..) sz. rendelete 
a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.26.) sz. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

A rendelet 16.§ az alábbi bekezdésekkel egészül ki: 
(8) Speciális étkeztetésben részesíthető a gyermek amennyiben szakorvosi igazolással rendelkezik 
ételallergiáról vagy ételérzékenységről, intoleranciáról. A speciális étkeztetést az Önkormányzat 
az étkezést biztosító intézményen keresztül biztosítja.  
(9) A (8) bekezdésben foglaltakon felül egyéb esetekben akkor részesíthető a gyermek speciális 
étkeztetésben, amennyiben a szülő vállalja, hogy megtéríti a speciális étkeztetés díját. Abban az 
esetben, ha a gyermek állami normatív étkezési kedvezményben részesül a szülőnek vállalnia kell 
az általános étkeztetés térítési díja és a speciális étkeztetés díja közötti különbözet megtérítését.  
 

2.§ 
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 Balogh Csaba Dr. Szinay József  
 polgármester jegyző 
 
Felelős: dr. Pintér György PEKJB elnök 
Határidő: azonnal 
 
 

3. napirendi pont: Helyi termelői piac működési rendje 
 
dr. Nagy Atilla: Hlavács Judit módosító javaslatot nyújtott be, hogy olcsóbb legyen a bérleti díj. 
Folyóméter számítás legyen. Befogadja a módosítást.  
 
Balogh Csaba: A piac a paraméterei alapján olcsónak számít. Célszerű átgondolni, hogy önként vállal 
tevékenységet beindít-e az Önkormányzat. Fennmaradó tevékenységet tud végezni.  
 
dr. Pintér György: Számítást hiányol. A Kincsem épülettel kapcsolatban vannak hatályos Képviselő-
testületi határozatok. Alapvetően a Művelődési Házhoz kapcsolódik. Kompatibilis vagy sem a piac a 
Kincsem Udvarházzal. Takaríthatósággal mi a helyzet? Kulturális térben piacot alakítana ki az 
Önkormányzat. Piacfelügyelők költsége nincs meghatározva.  
 
Balogh Csaba: 15 000 forint/alkalom a díjazás.  
 
dr. Nagy Atilla: Nem kell meghatározni.  
 
dr. Pintér György: A piacfelügyelők jogosítványa nem derül ki az előterjesztésből. 
 
Balogh Csaba: A Kincsem Udvarház felújítása nyárra van tervbe van véve.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Kidolgozott szabályzat, szép munka. Nem szabályozná a nyitva tartást, lehetne 
hosszabban nyitva. Célja, hogy őstermelők saját termékeket árusítsanak. Az egyes pontban van egy jogi 
hézag, gödi székhelyű egyéni vállalkozó. Ez bárki lehet, például egy kínai árus. Fontosnak tartja, hogy 
ez legyen pontosítva. Célszerű lenne egy webes felületet biztosítani a jelentkezéshez.  
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Balogh Csaba: A szabályzatban, ha kapacitását elérné a piac, akkor a piacfelügyelő szabályozza a 
jelentkezőket. Egynegyed befogadóképességen üzemel a piac. A külső rész és egy szárny van most 
használva. A piac árusok jelezték, hogy 8-12-ig szeretnék az árusítást.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: A profitorientált koncepciót támogatja. Nem biztos, hogy hosszú távon van 
jogosultsága. Hosszú távon van jogosultsága. Drága piac. A bérleti díj alacsony. Jó minőségű piac, jó 
minőségű termékeket árusítanak.  
 
dr. Nagy Atilla: Így kérték kialakítani ezt a vállalkozói kört. Kizárja a kínai árust. Az ár tekintetében 
olcsó. Jogilag, szakmailag működik.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Színvonalat ki kell tudni termelni. Prémium feltételek között, nagyon jó helyszínen 
helyezkedik el a piac.  
 
Balogh Csaba: Folyóméter számítás korrektség miatt célszerű. Az asztal nem feltétlen jogos díjszámítási 
alap.  
 
Csányi József: A közlekedés és a parkolás problémáját veti fel. Káosz van. Biztosítani kellene, hogy az 
épület másik oldalán lévő utcaszakaszt ki kellene szélesíteni és parkolókat kellene kialakítani. Ott nincs 
járda.  
 
Balogh Csaba: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalja. Az Önkormányzati 
tulajdonnál a felelősségvállalással is foglalkozni kell.  
 
Balogh György: Műszaki szempontból lehetetlen lesz működtetni. Az elektromos hálózat nem erre lett 
kialakítva. Átalakítás szükség lesz. Külső csatlakozók kiépítésére lesz szükség.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Minden ilyen jellegű beruházás és bővítés nagyobb forgalmat fog generálni. 
Alaposan végig kell gondolni. A parkolás gondját meg kell oldani. Fel kell mérni, hogy mit bír el ez a 
helyszín.  
 
Balogh Csaba: Szabály szerint tudjon működni. Javaslatokat vár, hogy hogyan lehetne fejleszteni. A 
Norvég Alapnál még kérdéses, hogy elfogadják-e az ilyen jellegű hasznosítást. 2022-ig van 
kötelezettség feladatellátásra.  
 
dr. Pintér György: Kiadási oldalon számadatokat kérnek a Képviselő-testületi ülésre.  
 
Balogh Csaba: Kiadás alapján. Becslés van.  
 
dr. Nagy Atilla: A takarítás havonta 20 000, 15 000 piacfelügyelő.  
 
Balogh Csaba: 20 000 forint + rezsi. 10-12 árus van.  
 
dr. Nagy Atilla: 2 000 forint felé mehet.  
 
Balogh Csaba: 66 nm-el lehet számolni.  
 
dr. Pintér György: Az eredeti előterjesztés szerinti összegek.  
 
Balogh Csaba: 180 000 forint a bevétel, a 25 000 forint a kiadás. Megéri az árusoknak kifizetni.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: 3. melléklet 4. pontja felsorolás piacon azok a magánszemélyek árusíthatnak: aki 
magánszemély, az nem őstermelő, nem végez, csak azok a személyek árusíthatnak. Ez legyen helyette 
gödi őstermelő, kistermelő, olyan egyéni vállalkozó saját terményt vagy terméket értékesít.  
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dr. Nagy Atilla: Elfogadja a módosítást.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

21/2020. (II. 17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy a Gödi Termelői Piac Működési Rendjét az eredeti előterjesztés 
szerinti összegekkel és az alábbi módosításokkal fogadja el: 
 

- 3. számú melléklet 4.) bekezdésében első sorában a „azon magánszemélyek” szövegrész 
helyett a „azok a személyek” szöveg szerepeljen. 

- 3. számú melléklet 4.) bekezdésében szereplő felsorolás 1., 2., 3., 4., pontjánál az „egyéni 
vállalkozó” szövegrész helyett „továbbá olyan egyéni vállalkozó, aki saját előállítású vagy 
termesztésű terméket értékesít” szövegrész szerepeljen. 

 
A Működési Rend életbelépése 2020. március 1. napja. Ugyanazon a napon az előző Működési 
Rend érvényét veszti. 
 
Felelős: dr. Pintér György PEKJB elnök 
Határidő: azonnal 
 
 

4. napirendi pont: A „Pro Vigilantia Göd Díj” adományozása (zárt) 
 
dr. Pintér György: Erre a napirendre zárt ülést rendel el. A zárt ülésről szavazás szükséges.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal zárt ülést rendel el a napirendi pont megtárgyalására. 
 
 

5. napirendi pont: Közterület-felügyelet 2019. éves tevékenységéről szóló beszámolója 
 
dr. Nagy Atilla: Ismertette az előterjesztést.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Van-e lehetőség arra, hogy a parkgondozási feladatokat ellenőrizze a Közterület-
felügyelet?  
 
dr. Nagy Atilla: Közterületen működik mind a két feladat. A XV. Camion a munkálatokat végzi. A 
közterület-felügyelő büntet és betartat. Erre van hatáskör. A közterületi munkálatok átvétele nem az ő 
munkakörük.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Miért indokolt a létszámnövekedés?  
 
Balogh Csaba: Hétvégén járőrszolgálatot látnának el a rendőrök, de ehhez szükséges a közterület-
felügyelő is, mivel a rendőrök kevesen vannak. 1 fő rendőr mellett 1 fő közterület-felügyelő lenne. Ezzel 
tudják növelni a biztonságot Gödön.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Nem volt egyértelmű a közterületi karbantartási feladatok ellenőrzése hogyan zajlik. 
Viszonylag kézenfekvő, hogy a közterület-felügyelő ellenőrzi a közterületi fizikai munkálatokat.  
 
Balogh Csaba: Teljesítésigazolás meg van határozva a szerződésbe, hogy ki teljesítés igazol. Erre meg 
van a megfelelő ember a hivatalban, aki ezekért felel.  
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Kovács Krisztina: A szakmai teljesítés igazolással nem csak azt kell igazolni, hogy megvalósult-e, 
hanem azt is, hogy a szerződés szerint történt-e. A közterületfelügyelőtől nem várható, hogy ismerje 
ezeket a szerződéseket. Erre van egy ember a hivatalban, akihez ezek a feladatok hozzá vannak rendelve. 
Ellenőrzi és aláírásával igazolja, hogy megtörtént az adott feladat. Nagyon fontos dolog a 
teljesítésigazolás, ha nem az valósult meg, ő az az ember, akin számon kérhető és felelősségre vonható.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

23/2020. (II. 17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadja a 
Közterület-felügyelet 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Felelős: dr. Pintér György PEKJB elnök 
Határidő: azonnal 
 
 

6. napirendi pont: A bizottság 2020. évi munkatervének elfogadása 
 
dr. Pintér György: A munkaterv az egész évre vonatkozik. A Képviselő-testületi ülések előtt egy héttel 
lenne mindig a bizottsági ülés. 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

24/2020. (II. 17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt, 
hogy a 2020. évre vonatkozó munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
 

2 0 2 0 .  J A N U Á R  
 

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági ülés tervezett időpontja: 

2020. január 29. (hétfő) 17.30 óra 

 
1.) Jegyzőkönyv hitelesítő választása 2019. évre 

Előterjesztő: PEKJB elnök 
 
2.) A bizottság 2020. évi munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: PEKJB elnök 
 
3.) Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele 

Előterjesztő: PEKJB elnök 
 
4.) Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálata 

Előterjesztő: aljegyző 
 
5.) Tájékoztatás a pályázatok állásáról 

Előterjesztő: Beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
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6.) Tájékoztatás az adóbevételek állásáról, a kintlévőségek és azok behajtásának aktuális 
helyzetéről 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hatósági osztályvezető 
 

Egyebek 
 
 

2 0 2 0 .  F E B R U Á R  
 

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági ülés tervezett időpontja: 

2020. február 17. (hétfő) 17:30 óra 

 
7.) Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotása 

Előterjesztő: polgármester 
 
8.) A 2018. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása 

Előterjesztő: polgármester 
 
9.) Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2018. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: polgármester 
 

10.) Beszámoló a Közterület-felügyelet 2018. évi munkájáról 
Előterjesztő: aljegyző 

 
11.) A „Pro Vigilantia Göd Díj” adományozása 

Előterjesztő: PEKJB elnöke 
 

Egyebek 
 
 

2 0 2 0 .  M Á R C I U S  
 

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági ülés tervezett időpontja: 

2020. március 16. (hétfő) 17.30 óra 

 
1.) Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2018. évi működéséről 

Előterjesztő: illetékes rendőrkapitány 
 

2.) A Településellátó Szervezet alaptevékenységéről szóló beszámolója 
Előterjesztő: TESZ igazgató 
 

3.) Éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadása 
Előterjesztő: beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 
Egyebek 

 
 

2 0 2 0 .  Á P R I L I S  
 

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági ülés tervezett időpontja: 

2020. április 20. (hétfő) 17.30 óra 
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1.) Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 
beszámolója 
Előterjesztő: illetékes tűzoltó parancsnok 
 

2.) A Gödi Alapszolgáltatási Központ szakmai munkájáról szóló beszámoló 
Előterjesztő: intézményvezető 
 

3.) A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. és Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
2018. évi beszámolójának elfogadása 

 Előterjesztő: ügyvezetők 
 
4.) Tájékoztatás az adóbevételek állásáról, a kintlévőségek és azok behajtásának aktuális 

helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hatósági osztályvezető 

 
 Egyebek 

 
 

2 0 2 0 .  M Á J U S  
 

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági ülés tervezett időpontja: 

2020. május 18. (hétfő) 17.30 óra 

 
1.) 2018. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 
 

2.) Tájékoztató a 2018. évben történt pénzügyi, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól 
Előterjesztő: polgármester 
 

Egyebek 
 
 

2 0 2 0 .  J Ú N I U S  
 

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági ülés tervezett időpontja: 

2020. június 15. (hétfő) 17.30 óra 

 
1.) Jegyzői beszámoló a hivatal tevékenységéről 

Előterjesztő: jegyző 
 

Egyebek 
 
 
2 0 2 0 .  J Ú L I U S - A U G U S Z T U S :  T A N Á C S K O Z Á S I  S Z Ü N E T  
 
 

2 0 2 0 .  S Z E P T E M B E R  
 

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági ülés tervezett időpontja: 

2020. szeptember 21. (hétfő) 17.30 óra 

 
1.) Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 

Előterjesztő: polgármester 
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2.) Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 

Előterjesztő: polgármester 
 

3.) Wigner Jenő Ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázaton 
 Előterjesztő: pénzügyi-humán területért felelős alpolgármester 
 

4.) A Közterület-felügyelet 2019. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolója 
Előterjesztő: aljegyző 

 
5.) Tájékoztató a pályázatok állásáról 

Előterjesztő: Beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 

Egyebek 
 
 

2 0 2 0 .  O K T Ó B E R  
 

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági ülés tervezett időpontja: 

2020. október 19. (hétfő) 17.30 óra 

 
1.) A lakás- és helyiséggazdálkodás során alkalmazott bérletidíj-tételek felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 
 
2.) Tájékoztatás az adóbevételek állásáról, a kintlévőségek és azok behajtásának aktuális 

helyzetéről 
Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor Hatósági osztályvezető 
 

Egyebek 
 
 

2 0 2 0 .  N O V E M B E R  
 

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági ülés tervezett időpontja: 

2020. november 16. (hétfő) 17.30 óra 

 
1.) Helyi adórendeletek módosítása 

Előterjesztő: pénzügyi-humán területért felelős alpolgármester 
 

2.) Adóztatásról szóló jegyzői beszámoló 
Előterjesztő: jegyző 
 

3.) Köztemetői díjmértékek felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
 

Egyebek 
 
 

2 0 2 0 .  D E C E M B E R  
 

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági ülés tervezett időpontja: 

2020. december 3. (csütörtök) 17.30 óra 
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1.) 2021. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Előterjesztő: jegyző 
 

2.) A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 

 
3.) Közterülethasználati díjtételek módosítása 

Előterjesztő: jegyző 
 

4.) Helyi buszközlekedés viteldíjainak módosítása 
Előterjesztő: jegyző 

 
Egyebek 

 
Felelős:  dr. Pintér György PEKJB elnök 
Határidő:  folyamatos 
 
 

7. napirendi pont: Egyebek I.: Kiegészítő tájékoztatás a „Göd, csónakház felújítása” című 
projekt Képviselő-testület által 2020. január 27-én elfogadott előterjesztéshez 

 
Dr. Hevesi Kristóf: Ez az előterjesztés alkalmatlan a tárgyalásra. Ennek több oka is van. Alapvető jogi 
tévedéseket tartalmaz. Ennek a helyzetnek a lehetőségeit hogyan mérte fel az Önkormányzat. A 
tervezővel szemben árleszállítási és kártérítési igény lehet érvényesíteni. Ez nem csak műszaki hanem 
jogi szakértői kérdés is. Javasolja, hogy az Önkormányzat bízzon meg egy külső szakértő jogászt, aki  
 
Lőrincz László: Nehéz volt a pályázatot körül járni. A második közbeszerzés volt sikeres. Megtörtént a 
tervezés. A kivitelezés is elkezdődött, első probléma egy gázcső volt. A tervező nem vett észre, 
elmondások alapján nem is volt bent. Gázátkötés volt. Elhárítás megtörtént. A tetőbontásnál kiderült, 
hogy a falakra kell egy új koszorú, mert nem bírná el az új tetőt. Itt felmerült, hogy a csárda 
tetőszerkezetét is meg kell bontani. Azóta áll a projekt. Többlet műszaki tartalom kell. Beárazta a 
kivitelező, 45 millió helyett 70 millió forint körül jár a kivitelezői költség. Ez elfogadhatatlan. A 
kivitelező közölte, hogy csak akkor folytatja a munkát, ha a meglévő munka ki lesz neki fizetve. Ez nem 
megvalósítható mert a szerződés szerint 25 %-os készültségnél fizethető az első részlet. 22 %-on áll a 
munka. Folyamatban van a szerződés bontás.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Nem igaz az, hogy a tervezővel szemben nem tud az Önkormányzat semmilyen 
szavatossági igényt érvényesíteni, például árleszállítást, például kártérítési igényt.  
 
Lőrincz László: Dr. Nyitrai Judit jogász megnézte a szerződést. A tervező hibázott. A megrendelő a 
munkaterületet sem tudta az Önkormányzat biztosítani.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Bármilyen indoklás nélkül a szerződés felmondható. El kell számolni a 
vállalkozóval. A munka elvégzésén kívül nincs semmilyen fizetési kötelezettség. Minden olyan költség, 
mely abból fakad, hogy a tervező nem mérte fel megfelelően a helyszínt, az mind a tervezőn behajtható. 
Lehet igényt érvényesíteni. Az is a tervező felelőssége, ha e miatt egy uniós projekt meghiúsul. Egy terv 
hiba az viszmajor.  
 
Lőrincz László: Az Önkormányzat tartotta magát a jogszabályokhoz. 
 
Dr. Hevesi Kristóf: Ez a 35 millió forint melyik konzorciumi tag nevére kerül, hova lesz szétosztva?  
 
Lőrincz László: Egy támogatási megállapodás formájában az Önkormányzat meg fogja kapni a 35 millió 
forintot.  
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Dr. Hevesi Kristóf: Szorgalmazza a tervezői felelősséget vegyék komolyan. Legyen ezzel kiegészítve a 
határozati javaslat.  
 
Kovács Krisztina: A Beruházási osztálytól 47 millió forintos összeget, melyet beterveztek a 
költségvetésbe. 53 millió forint van az előterjesztésben. 35 millió forintot kell visszafizetni. Kérdés, 
hogy van-e még szerződésrész, ami arra utal, hogy még valamennyit fizetni kell a kivitelezőnek. 5 millió 
forint eszközbeszerzésre, 11 millió a vállalkozónak, 2 millió a BMSK-nak. Kérdés, hogy van-e még 
valami amit fizetni kell? 
 
Dr. Hevesi Kristóf: A tervezőknek van felelősségbiztosítása.  
 
Balogh Csaba: Ha valaki tud megfelelő szakembert a jogi rész tisztázására azt szívesen veszi.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

25/2020. (II. 17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság úgy dönt, 
hogy az elkészült beszámoló alapján javasolja a tervezői felelősség konkrét jogi úton történő 
érvényesítését.  
 
Felelős: dr. Pintér György PEKJB elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
dr. Szinay József: Az Egyebek II., Egyebek III., és Egyebek IV. napirendi pontoknak az SZMSZ szerint 
előbb kellett volna, hogy megérkezzenek. Eddig megengedőek voltak a bizottságok és Képviselő-
testület.  
 
dr. Pintér György: Mivel nem SZMSZ szerinti határidőben történtek az előterjesztések leadása, beszélni 
lehet róla, de határozatot nem hoznak róla.  

 
Dr. Hevesi Kristóf: Nem látja az okát, hogy miért kell átszervezni a strandot a Településellátóhoz. Mitől 
működtetné jobban a kft. mint a Településellátó.  
 
Lőrincz László: A piaci alapokat vegye át a Kft. Bevételt kellene generálni. -13millió a strand hiánya. 
Egy Kft. jobban tudná működtetni.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: A munkavállalók is átkerülnének?  
 
Lőrincz László: Igen. Nagyobb mozgástere van a Kft.-nek bérek és munkaidő tekintetében is. Április 1-
től átkerülnének a Kft.-hez a dolgozók. Teljesítményorientált lenne a strand.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Mi a garancia, hogy ugyanolyan vagy jobb színvonalon fog működni.  
 
Dr. Preller Zoltán: Ugyanazok a dolgozók lesznek. Közfeladatként kell átadni.  
 
dr. Pintér György: Az alapító okiratokat és szmsz-eket a koncepciókhoz kellene kialakítani. A 
feladatokat el kell osztani. Ehhez kellene igazítani mindent.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Kikerül a Humánügyi Bizottságtól kikerül a strand felügyelete. 
 
Lőrincz László: Átfedés van a feladatokban. Van felügyelő bizottság, az elegendő.  
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Balogh Csaba: Nincs hatástanulmány, hogy mi célt szolgál, nem látja, hogy ki lenne dolgozva. Milyen 
változásokat lehetne eszközölni, ez nem látszik.  
 
Lőrincz László: A plusz embereknél sem volt hatástanulmány.  
 
Balogh Csaba: Fel van sorolva, hogy milyen pozíciók vannak.  
 
Lőrincz László: A strandnál gazdaságosabb működtetése.  
 
Balogh Csaba: Hatástanulmányt kér. Lesz? 
 
Lőrincz László: Lesz. Készül.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Javasolja, hogy az SZMSZ 22. szakaszának 2. bekezdésében legyen feltüntetve, 
hogy az előterjesztéseket 8 nappal bizottsági ülése előtt kapjanak előterjesztést. Vannak rendkívüli 
esetek. Ne 3 nappal előtte kapják meg az előterjesztést.  
 
dr. Szinay József: A közigazgatásban vannak szabályzatok. Dolgoznak, hogy értelmes határidők 
legyenek.  
 
dr. Pintér György: A Bizottság tudomásul vette az alábbi előterjesztéseket.  
 

8. napirendi pont: Egyebek II: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2014. 
(XII. 1.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról rendeltének módosítása 

 
9. napirendi pont: Egyebek III.: Településellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítása 

 
10. napirendi pont: Egyebek IV.: Gödi Szolgáltató Kft. átalakítása és alapító okiratának 

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

26/2020. (II. 17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága Balogh Csaba 
polgármester és hozzátartozója HÖKTV/9-1/2020. és HÖKTV/9-2/2020. számmal nyilvántartásba 
vette vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy a képviselő a vagyonnyilatkozatát 
határidőben leadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György PEKJB elnök 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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27/2020. (II. 17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  
Szilágyi László Lajos képviselő és hozzátartozója HÖKTV/1-1/2020. és HÖKTV/1-2/2020. számmal 
nyilvántartásba vette vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy a képviselő a 
vagyonnyilatkozatát határidőben leadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György PEKJB elnök 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

28/2020. (II. 17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága Fülöp Zoltán 
képviselő és hozzátartozója HÖKTV/2-1/2020. és HÖKTV/2-2/2020. számmal nyilvántartásba vette 
vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy a képviselő a vagyonnyilatkozatát határidőben 
leadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György PEKJB elnök 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

29/2020. (II. 17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága Vajda Viktória 
képviselő és hozzátartozója HÖKTV/3-1/2020. és HÖKTV/3-2/2020. számmal nyilvántartásba vette 
vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy a képviselő a vagyonnyilatkozatát határidőben 
leadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György PEKJB elnök 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

30/2020. (II. 17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  
Andrejka Zombor Attila képviselő és hozzátartozója HÖKTV/4-1/2020. és HÖKTV/4-2/2020. 
számmal nyilvántartásba vette vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy a képviselő a 
vagyonnyilatkozatát határidőben leadta. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: dr. Pintér György PEKJB elnök 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

31/2020. (II. 17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága Hlavács Judit 
képviselő és hozzátartozója HÖKTV/5-1/2020. HÖKTV/5-2/2020. számmal nyilvántartásba vette 
vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy a képviselő a vagyonnyilatkozatát határidőben 
leadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György PEKJB elnök 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

32/2020. (II. 17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága Markó József 
képviselő és hozzátartozója HÖKTV/6-1/2020. és HÖKTV/6-2/2020. számmal nyilvántartásba vette 
vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy a képviselő a vagyonnyilatkozatát határidőben 
leadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György PEKJB elnök 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

33/2020. (II. 17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  
dr. Pintér György Zoltán képviselő és hozzátartozója HÖKTV/7-1/2020. és HÖKTV/7-2/2020. 
számmal nyilvántartásba vette vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy a képviselő a 
vagyonnyilatkozatát határidőben leadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György PEKJB elnök 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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34/2020. (II. 17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága Lőrincz László 
képviselő és hozzátartozója HÖKTV/8-1/2020. és HÖKTV/8-2/2020. számmal nyilvántartásba vette 
vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy a képviselő a vagyonnyilatkozatát határidőben 
leadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György PEKJB elnök 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

35/2020. (II. 17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  
Hives Gábor Ferenc képviselő HÖKTV/10-1/2020. számmal nyilvántartásba vette 
vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy a képviselő a vagyonnyilatkozatát határidőben 
leadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György PEKJB elnök 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

36/2020. (II. 17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  
Lenkei György János képviselő és hozzátartozója HÖKTV/11-1/2020. és HÖKTV/11-2/2020. 
számmal nyilvántartásba vette vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy a képviselő a 
vagyonnyilatkozatát határidőben leadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György PEKJB elnök 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

37/2020. (II. 17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága Csányi József 
képviselő és hozzátartozója HÖKTV/12-1/2020. és HÖKTV/12-2/2020. számmal nyilvántartásba 
vette vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy a képviselő a vagyonnyilatkozatát 
határidőben leadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György PEKJB elnök 
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A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

38/2020. (II. 17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága az alábbi 
képviselők, volt képviselők továbbá hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának visszaadásáról dönt: 
 

Szilágyi László Lajos HÖKTV/1-1/2019.  
hozzátartozó(k) HÖKTV/1-2/2019.  
Fülöp Zoltán HÖKTV/2-1/2019.  
hozzátartozó(k) HÖKTV/2-2/2019.  
Vajda Viktória HÖKTV/3-1/2019.  
hozzátartozó(k) HÖKTV/3-2/2019.  
Andrejka Zombor Attila HÖKTV/4-1/2019.  
Hlavács Judit HÖKTV/5-1/2019.  
hozzátartozó(k) HÖKTV/5-2/2019.  
Markó József HÖKTV/6-1/2019. HÖKV-006/2019. 
hozzátartozó(k) HÖKTV/6-2/2019. HÖKV-006/2/2019. 
dr. Pintér György Zoltán HÖKTV/7-1/2019. HÖKV-007/2019. 
hozzátartozó(k) HÖKTV/7-2/2019. HÖKV-007/2/2019. 
Lőrincz László HÖKTV/8-1/2019. HÖKV-011/2019. 
hozzátartozó(k) HÖKTV/8-2/2019. HÖKV-011/2/2019. 
Balogh Csaba HÖKTV/9-1/2019.  
hozzátartozó(k) HÖKTV/9-2/2019.  
Hives Gábor Ferenc HÖKTV/10-1/2019.  
Lenkei György János HÖKTV/11-1/2019. HÖKV-001/2019. 
hozzátartozó(k) HÖKTV/11-2/2019. HÖKV-001/2/2019. 
Csányi József HÖKTV/12-1/2019. HÖKV-004/2019. 
hozzátartozó(k) HÖKTV/12-2/2019. HÖKV-004/2/2019. 
Simon Tamás  HÖKV-002/2019. 
hozzátartozó(k)  HÖKV-002/2/2019. 
Kovacsik Tamás Gyula  HÖKV-003/2019. 
hozzátartozó(k)  HÖKV-003/2/2019. 
Szabó Csaba Ferenc  HÖKV-005/2019. 
hozzátartozó(k)  HÖKV-005/2/2019. 
Szász-Vadász Endre  HÖKV-008/2019. 
hozzátartozó(k)  HÖKV-008/2/2019. 
Szilágyi Sándor  HÖKV-009/2019. 
hozzátartozó(k)  HÖKV-009/2/2019. 
Sipos Richárd  HÖKV-010/2019. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György PEKJB elnök 
 
dr. Pintér György megköszöni a vendégeknek a részvételt és a nyílt ülést bezárja. 
 

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


