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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 24-én, 15:00 órakor kezdődő rendkívüli nyílt ülésén Polgármesteri Hivatal 
hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: rendkívüli –nyílt - ülése 
 
dr. Pintér György köszönti a megjelenteket.  
 
Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, 3 tag van jelen.  
 
Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról és azok sorrendjéről. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok tárgyalását:  
 
Napirendi pontok: 
 

1) Göd Város Önkormányzata 2020. évi beterjesztett költségvetési rendelet-tervezet 
módosításainak megtárgyalása 
Előterjesztő: PEKJB elnök 

 
2) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2014. (XII. 1.) Ök. rendelete „Az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról” rendeltének módosítása 
Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 
 

3) Településellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 
 

4) Gödi Szolgáltató Kft. átalakítása és alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 

1. napirendi pont: Göd Város Önkormányzata 2020. évi beterjesztett költségvetési rendelet-
tervezet módosításainak megtárgyalása 

 
Balogh Csaba: A kiosztott előterjesztés tartalmazza a szöveges kiegészítést, melyet a Bizottság az előző 
ülésen kért. A megnövekedett létszám bérkeret az intézményeknél lévő plusz feladatok miatt alakult ki, 
a 8 %-os bérfejlesztést is magában foglalja. A telekadó 180 millió forintos módosítást a Samsung 
kapcsán befogadja. Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési sora is megemelkedett 15 millióról 22 
millió forintra. dr. Pintér Györgytől érkezett egy módosítás a történelmi egyházakra vonatkozólag.  
 
dr. Pintér György: Jött egy kérés, hogy a Településellátó Szervezetnél forráshiányos tétel van, azóta 
egyeztettek, hogy miből is adódik. Utólagos tételek egy része autóvásárlásra lett betervezve, azért nem 
volt lehetőség, mert forráshiány volt.  
 
dr. Preller Zoltán: Az előző bizottsági ülésen kért részletezéseket a Bizottság. A közterület fenntartási 
csoport karbantartási munkálatokat lát el. Van egy üres álláshely, van egy tartós beteg, egyéb plusz 
munkálatokat nem tud elvállalni ez a csoport. Külső vállalkozó bevonásával tudnak egyéb munkálatokat 
elvállalni. A dologi kiadás 4 intézményt érint. Igényel a Településellátó még 3 létszámot, nem tudnak 3 
főt felvenni, nem is találnak embert.  
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Balogh Csaba: Szilágyi László képviselő úr kérte, hogy a Nemeskéri út és Rómaiak útja mentén járda 
kiépítésére 15-20 millió forintos keret kerüljön be a költségvetésbe. Az iskolai alapítványok kapnak 750 
ezer forintot. A személyi juttatások költségvetési sornál Fülöp Zoltán alpolgármester jegyezte meg, hogy 
javasolja a tartalékba helyezni, igen jelentős összeg. A többletfeladatot el kell látni. Ha szükséges külön 
dönt a Képviselő-testület. A Településellátó Szervezetnél az alkalmi munkavállalás soron lévő 10 millió 
forint összeg kerüljön be a tartalékba. A Polgármesteri Hivatal 63 millió forintos összeg bekerül 
szabadságmegváltásra, külön dönt a Képviselő-testület is. A hivatalnál lévő pozíciók felsorolva 
láthatóak. A rendelkezésre álló szabad pénzösszeget javasolja államkötvénybe lekötni, az 
Önkormányzat vagyonával felelősségteljesen kell eljárni.  
 
dr. Preller Zoltán: A Településellátó Szervezet 38 millió forintos keretét dologi előirányzatba való 
elhelyezését elfogadja.  
 
Kovács Krisztina: Az új álláshelyekhez Képviselő-testületi döntés szükséges. Jobban támogatná, ha nem 
kerülne át ezeknek a fedezete a tartalékba. Lenne egy testületi határozat, amint betöltésre kerül egy 
pozíció az intézmény többlet bér előirányzattal a 2020. évi költségvetéssel átcsoportosításra kerül.  
 
Lőrincz László: Március 1-e előtt ezeket az álláshelyeket nem lehet betölteni.  
 
Kovács Krisztina: Rugalmasabb lenne.  
 
Lőrincz László: Célirányosan kell, hogy milyen álláshely legyen betöltve. Ez jogszerű legyen.  
 
Kovács Krisztina: Meghatározzák, hogy milyen jogcímen lehet felvenni a dolgozót, az intézmény a 
megmaradt bérelőirányzattal elszámol.  
 
dr. Pintér György: Ebben konszenzus van. A bizottság megkapja a költségvetés részletes álláshelylistát, 
ahhoz kiegészítésként szöveges indoklást. Megtörténik az elszámolás tartalékba.  
 
Balogh Csaba: Év végén el kell számolni az intézményeknek ezzel? 
 
Kovács Krisztina: Igen.  
 
dr. Szinay József: 4 fő közterületfelügyelő, 1 fő mezőőr, 1 fő jegyzői kabinetvezető, 1 fő 
adóosztályvezető, 1 fő főkertész. Ezek az álláshelyeket tervezik be újonnan.  
 
Balogh Csaba: Ezek az álláshelyek a következő Képviselő-testületi ülésre előterjeszthető.  
 
dr. Pintér György: Járdaépítési keret megemelés szükséges, célszerű nevesíteni. 17,2 millió forint a 
hiányos szakaszra.  
 
Kovács Krisztina: Az előbb felsorolt járdaépítés nevesítve van.  
 
dr. Pintér György: Tartalékba helyezésnél az intézményi cafeteria összegét meg kellene határozni. Két 
féle módon kapják a közalkalmazottak a cafeteriát, Széchenyi kártya és ruhapénz. Költségvetési 
szempontból ez egy összesített összeg. 
 
Dr. Preller Zoltán: A cafeteria bruttó 200 ezer forintra van most beállítva.  
 
dr. Pintér György: A közalkalmazottak és köztisztviselők között legyen különbség.  
 
Balogh Csaba: Növekedjen a cafeteria ellátás.  
 
Dr. Preller Zoltán: Körülbelül 10000 forint cafeteria emelés lesz havonta.  
 
dr. Pintér György: Legyen. Belefér a bérkeretbe. Forrás rendelkezésre fog állni.  
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Kovács Krisztina: Polgármesteri Hivatal 63 millió forintos keret a szabadságmegváltásra. 
Településellátó Szervezet 10 millió forint alkalmi munkálatokra. Cafeteria keret 38 millió forint, 4 
intézményre kell szétosztani.  
 
Balogh Csaba: Álláshelybővítés határozata munkakörönként.  
 
dr. Pintér György: Ha megkapják ezeket a módosításokat, akkor tárgyalásra alkalmasnak javasolja a 
Bizottság. A módosítási javaslatokat a Bizottság támogatólag tudomásul vette.  
 
A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

39/2020. (II. 24.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
megtárgyalta Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításait és támogatólag 
tudomásul vette. 
 
Felelős: dr. Pintér György PEKJB elnök 
Határidő: azonnal 
 
 

2. napirendi pont: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2014. (XII. 1.) Ök. 
rendelete „Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról” rendeltének 
módosítása 

 
dr. Pintér György: Nincs megfelelően előkészítve. Leveszik napirendről. 
 
A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

40/2020. (II. 24.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága leveszi 
napirendről „Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2014. (XII. 1.) Ök. rendelete 
„Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról” rendeltének módosítása című 
előterjesztést”. 
 
Felelős: dr. Pintér György PEKJB elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal Településellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítása 
és a Gödi Szolgáltató Kft. átalakítása és alapító okiratának módosítása című napirendeket egyben 
tárgyalják, mivel-e két előterjesztés összefügg.  
 
 

3. napirendi pont: Településellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítása, Gödi 
Szolgáltató Kft. átalakítása és alapító okiratának módosítása 

 
Lőrincz László: Már volt szó róla, hogy a strandot átveszi a Gödi Szolgáltató Kft. Ehhez szükséges az 
alapító okiratoknak a módosítása. Minél előbb kell a döntés, mert a májusban kezdődik a strandszezon 
és addig át kell a dolgozókat is léptetni.  
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Dr. Preller Zoltán: 30 nappal korábban tájékoztatni kell a dolgozókat. Május 1. lehet a legkorábbi 
kezdés.  
 
Lőrincz László: Muszáj hónap eleje? 
 
Kovács Krisztina: A munkabérek miatt praktikus lenne.  
 
Dr. Preller Zoltán: Április 30-án készül egy elszámolás. Átadják a Kft.-nek. Április 30-ig a 
költségvetéssel is elszámol a Településellátó Szervezet.  
 
dr. Pintér György: A végkielégítés kérdése felmerül.  
 
Dr. Preller Zoltán: Egyértelmű választ még nem kapott ezzel kapcsolatban. Az MÖTV felsorolja, hogy 
melyek, amik közfeladatnak minősülnek. Nem tud állást foglalni. A rendelet ezt az Önkormányzat 
közfeladatának tekinti. A végkielégítés fel sem merülhet ebben az esetben. Ha nem, akkor jogosult a 
végkielégítésre. Kötelező a mostani bérrel átvenni a munkavállalókat.  
 
Lőrincz László: Felmérik az igényeket, hogy a továbbiakban itt akarnak-e dolgozni vagy sem. Kéri, 
hogy a bizottsági határozatokba ezek legyen megvizsgálva.  
 
Dr. Preller Zoltán: Garantálni kell, hogy nem indul újra a próbaidő. Határozatlan idejű szerződések 
lesznek a Kft.-nél is.  
 
Lőrincz László: Kezdje meg a tárgyalásokat a munkavállalókkal a Településellátó. 
 
dr. Pintér György: Fel kell mérni a jogi és pénzügyi feltételeket, csak ezután tud dönteni a Bizottság.  
 
dr. Szinay József: A közfeladatnak utána néznek.  
 
A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

41/2020. (II. 24.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága első 
olvasatra tárgyalta a „Településellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítása és a Gödi 
Szolgáltató Kft. átalakítása és alapító okiratának módosítása” című előterjesztést. 
Felkéri címzetes főjegyző urat, hogy vizsgálja a két alapító okirat pénzügyi és jogi vonatkozásait 
és tisztázza a pénzügyi feltételeket, majd ezek figyelembevételével a következő bizottsági ülésre 
ismételten terjessze a Bizottság elé.  
 
Felelős: Lőrincz László alpolgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, Dr. Tóth Ágnes Gödi 
Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgató, Dr. Preller Zoltán TESZ mb. igazgató 
Határidő: azonnal 
 
 
dr. Pintér György megköszöni a vendégeknek a részvételt és a nyílt ülést bezárja. 
 

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


