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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. március 3-án, 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, 4 tag van jelen.  
 
Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról és azok sorrendjéről. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok tárgyalását:  
 
Napirendi pontok: 
 

1) Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 20.) ök. rendelet II. 
félévi módosítása 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 
2) Álláshelybővítés Göd Város Önkormányzata intézményeiben 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
 

3) Kitekintő határozat elfogadása 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 
4) Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
 

5) A helyi kitüntető címekről szóló 9/2015. (IV. 30.) ök. rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

6) A Gödi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
7) A „Göd, Csónakház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban kötött szerződés felbontása, 

további teendők a csónakház és csárda épületével kapcsolatban 
Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 
 

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

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

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

 
11) Gödi Szolgáltató Kft. konyha, étterem felújítása 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 
 

12) Közszolgáltatási szerződés aláírása a Gödi Szolgáltató Kft.-vel 
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Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 
 

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

 
14) Szerződéskötés a Gödi Szolgáltató Kft.-vel Gödi Körkép tárgyában  

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 
 

 
Hives Gábor megérkezett.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Ismételten jelzi, hogy a bizottsági ülés előtt érkezett 30-40 oldala anyagokat lehetetlen 
átnézni. Nemmel fog szavazni. Felháborítónak tartja.  
 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 

1. napirendi pont: Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 20.) 
ök. rendelet II. félévi módosítása 

 
dr. Pintér György: A 2019. évi költségvetési rendelet az átvezetések miatt kell módosítani.  
 
Kovács Krisztina: Azok az előirányzat módosítások vannak átvezetve, amit állami támogatásból kapta meg 
az Önkormányzat, Képviselő-testületi döntés van róla. Minimális, ami saját hatáskörös módosítást jelent a 
költségvetésben.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

42/2020. (III. 03.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadásra 
javasolja Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 20.) ök. rendelet II. 
félévi módosítását a beterjesztett anyag szerint.  
 
Felelős:  dr. Pintér György PEKJB elnök, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő:  azonnal 
 
 

2. napirendi pont: Álláshelybővítés Göd Város Önkormányzata intézményeiben 
 
dr. Pintér György: A költségvetési vita kapcsán beszéltek az álláshelyekről, alapvetően aggályos 
bértömegnövekedés figyelhető meg. Adódik ez létszámnövekedésből és kötelező béremelésből. A 
stratégiai terveket nem akadályozva megteszi azt a módosító javaslatot, hogy a 4 fő közterületfelügyelő 
helyett csak 2 fő közterületfelügyelő legyen beemelve a költségvetésbe. 5 fő közterületi takarító és segítő 
azt vegyék ki teljesen. Amennyiben sikerül feltölteni a közterület felügyelő munkaköröket, akkor vissza 
lehet térni az eredeti 4 főhöz. Ezzel egy csökkentést el lehet érni. Egyeztetést folytatott a Településellátó 
Szervezettel (továbbiakban TESZ). Egyetért azzal, hogy a közterületen több ember dolgozzon. Nem lettek 
meghatározva a munkakörök.  
 
Dr. Preller Zoltán: A mai vezetői megbeszélésen leegyeztetésre került, hogy a jelenlegi létszámmal, hogyan 
tudják ellátni a feladatokat. Az alapító okiratot módosítani szükséges. Ha megkapják a feladatokat, akkor 
látják, hogy mi fér bele. Tartalékba kerüljön át az 5 fő létszám?  
 
dr. Pintér György: Igen. A be nem tervezett összeg bekerülne a működési tartalékba. Ha ténylegesen 
szükség van ezekre az emberekre, akkor május-június környékén vissza lehet térni erre a témára. Eddig 
nem volt feladat ezekhez az állásokhoz.  
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Vajda Viktória: Egy elfogadott álláshelynek egész konkrétan meg van határozva a feladata? 
 
dr. Pintér György: Igen. Így működik a közalkalmazotti rendszerben. Vannak álláshelyek és ahhoz 
hozzárendelve a konkrét feladatok. A közterület kezelésnél el kell dönteni, hogy ki végez, mennyit végez, 
hol végzi és milyen feltételekkel. Eddig ezt egy külső vállalkozó végezte el ezeket a feladatokat. A 
közterületi munkálatoknál egy súlyponti áthelyezés lett felvázolva, hogy ez ezentúl a Településellátó fogja 
elvégezni. De kizárólag vagy a TESZ és külső vállalkozó?  
 
Dr. Preller Zoltán: Konkrétan benyújtják, hogy a jelenlegi állománnyal milyen feladatokat tudnak 
elvállalni.  
 
dr. Pintér György: Bérmegtakarítás ideiglenes és részben elvégezhető.  
 
Dr. Preller Zoltán: A jelenlegi foglalkoztatottak minimálbérközeli fizetésen vannak. Az új létszámra 
viszonylag magasabb bért kértek, illetve a jelenlegi létszámnak a bérrendezését kéri. Ilyen bérek mellett 
nincs jelentkező. A 9 főből 1 üres álláshely van, régóta hirdetik és nem tudják betölteni. A jelenlegi 
személyzet, ha kapna béremelést még akkor sem tudnak több munkát vállalni és nem tudnak hatékonyabban 
dolgozni.  
 
dr. Pintér György: 4 fő közterületfelügyelő helyett csak 2 fő közterületfelügyelő. 5 fő közterületi takarító 
és segítő az pedig 0 fő legyen. Ez a javaslata.  
 
Dr. Preller Zoltán: A tartalékba lehet ezt külön nevesíteni?  
 
Kovács Krisztina: Volt egy korábbi módosító indítvány, mely létrehozott a tartalékok között egy külön sort 
ezekre a bérekből elvont előirányzatoknak. Nevesítve is volt előző Képviselő-testületi ülésen és meg is 
szavazták. Személyi juttatások tartaléka sor.  
 
dr. Pintér György: Akkor oda átkerül az 5 fő álláshelyre vonatkozó keret. 4 fő közterületfelügyelő helyett 
csak 2 fő közterületfelügyelő. 5 fő közterületi takarító és segítő az pedig 0 fő legyen. Ez a módosító 
javaslata.  
 
Balogh Csaba: A 2 fő közterületfő létszám módosítást befogadja.  
 
dr. Pintér György: Amennyiben meghatározásra kerülnek a TESZ-nél a munkafeladatok, akkor kerülnek 
feltöltésre a munkakörök.  
 
Balogh Csaba: Az 5 fő közterülettakarító 0-ra való csökkentését nem fogadja el.  
 
dr. Pintér György: Az 5 fő közterületi takarítóról szavaznak, ez kikerül a határozati javaslatból.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

43/2020. (III. 03.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadásra 
javasolja az alábbi határozati javaslatot: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a város 2020. évi költségvetésében 
az alábbi álláshelyek tervezésével egyetért: 
  
Településellátó Szervezet  

 1 fő Németh László konyha kisegítő munkakör  
 1 fő Huzella Tivadar konyha szakács helyettes munkakör  
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 0,5 fő Termálstrand takarító munkakör  
 0,5 fő Egészségház takarító munkakör  

  
Az álláshelyek betöltéséhez szükséges éves bérelőirányzat összege 29 507 ezer forint.  

  
Gödi Polgármesteri Hivatal  

 2 fő közterület felügyelő munkakör  
 1 fő mezőőr munkakör  
 1 fő adóosztály vezető munkakör  
 1 fő jegyzői kabinet vezető munkakör  
 1 fő főépítész munkakör  

  
Az álláshelyek betöltéséhez szükséges éves bérelőirányzat összege 48 600 ezer forint.  
  
A képviselő-testület felkéri a két intézmény (TESZ, Gödi Polgármesteri Hivatal) vezetőjét, hogy a 
tényleges foglalkoztatási adatoknak megfelelően számoljanak el a költségvetésbe 2020. január 
hónaptól betervezett, a fenti álláshelyekhez kötődő bérelőirányzat maradványukkal. 
A bérmaradványok Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének Tartalék előirányzatai 
között szereplő Személyi juttatások tartaléka sorra kerüljön átvezetésre. 
 
Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, TESZ igazgató 
Határidő: azonnal  
 
 

3. napirendi pont: Kitekintő határozat elfogadása 
 

dr. Pintér György: Kötelező része a költségvetésnek.  
 

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

44/2020. (III. 03.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, a város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 
évet követő három év várható összegeit az alábbiak szerint elfogadja: 
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Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 

 
 

     adatok ezer forintban 

Megnevezés Sorszám 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség 

összegei Összesen 
2021 2022 2023 F=(C+D+E) 

A B C D E F 
Helyi adóból és a települési adóból származó 
bevétel 01        2 190 000         2 190 000    2 190 000       6 570 000     
Az Önkormányzati vagyon és az 
önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 
értékesítéséből és hasznosításából származó 
bevétel 02            20 000             20 000            20 000           60 000     
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel  03                   -                      -                    -                    -       
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, 
részvény, részesedés, vállalat értékesítésből 
vagy privatizációból származó bevétel 04                   -                      -                    -                    -       
Bírság-, pótlék-, díjbevétel 05            10 000             10 000            10 000           30 000     
Kezesség-, illetve garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés 06                   -                      -                    -                    -       
Saját bevételek (01+…+06) 07 2 220 000 2 220 000   2 220 000      6 660 000     
Saját bevételek 50%-a (07 sor) 50%-a 08 1 110 000 1 110 000 1 110 000   3 330 000     
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a 
folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés 
napjáig, és annak aktuális tőketartozása 09     174 260         110 260    46 260      330 780     
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban 
Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír forgalomba hozatala a 
forgalomba hozatal napjától a beváltás 
napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak 
névértéke, egyéb értékpapír esetén annak 
vételára 10                   -                      -                    -                    -       
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a 
beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott 
kötelezettséggel megegyező, kamatot nem 
tartalmazó értéke 11                   -                      -                    -                    -       
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői 
félként történő megkötése a lízing futamideje 
alatt, és a lízingszerződésben kikötött 
tőkerész hátralévő összege 12                   -                      -                    -                    -       
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével 
megkötött adásvételi szerződés eladói félként 
történő megkötése-ideértve az Szt. szerinti 
valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is-a 
visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási 
ár 13                   -                      -                    -                    -       
A szerződésben kapott, legalább 
háromszázhatvanöt nap időtartamú 
halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki 
nem fizetett ellenérték 14                   -                      -                    -                    -       
Hitelintézetek által, származékos műveletek 
különbözeteként az Államadósság Kezelő 
Központ Zrt-nél (a továbbiakban ÁKK Zrt.) 
elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege 15                   -                      -                    -                    -       
Fizetési kötelezettség (09+…+15) 16 174 260 110 260 46 260 330 780 
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel (07-16) 17 2 045 740 2 109 740 2 173 740 6 329 220 
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4. napirendi pont: Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotása 
 

Balogh Csaba: A hivatal munkatársai sokat dolgoztak, hogy ez a költségvetés összeálljon. Minden előzőleg.  
 
dr. Pintér György: Az előző álláshelyekből adódó módosítással elfogadásra javasolja. További módosítást 
nem javasol.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Lenkei úr kiosztott egy módosítási javaslatot.  
 
Balogh Csaba: Úgy gondolja, hogy módosítási javaslat beadására volt lehetőség. Lenkei úrnak köszöni a 
módosítási javaslatait, a következő negyedéves költségvetés felülvizsgálatánál kéri beterjeszteni.  
 
Lenkei György: Ezt a frakció nyújtotta be. Javasolja, hogy a Bizottság tárgyalja ezt a módosítási javaslatot.  
 
dr. Pintér György: Nem lehet tudni, hogy jogszerű-e a javaslat? 
 
dr. Szinay József: A képviselőnek joga van módosítást benyújtani. Ha tudja értelmezni a bizottság akkor, 
szavazzon róla, ha nem, akkor ne szavazzon.  
 
Lenkei György: Határidőbe került benyújtásra.  
 
Balogh Csaba: Az előző Képviselő-testületi ülésig volt lehetőség benyújtani a módosítási javaslatokat. 
Február 24-ig a módosítási javaslatokat összegyűjtötte. Ekkor a módosításokat elfogadta a Képviselő-
testület és a Bizottság. A hivatal a módosításokat bedolgozta a költségvetésbe és a mai ülésre elkészült a 
végleges verzió.  
 
Lenkei György: Akár a végszavazásnál is van lehetőség módosítás benyújtására.  
 
dr. Szinay József: Egyetért polgármester úrral, hogy egy későbbi szakaszban, egy későbbi módosításkor 
Polgármester úr beterjeszti a Lenkei úr által beadott módosításokat.  
 
Balogh Csaba: Egy határozatban kellene foglalni a beadási határidőket.  
 
dr. Szinay József: Lenkei úrnak és a frakciónak joga van még a Képviselő-testületi ülésen is előterjeszteni 
módosító indítványt, ha azt a Képviselő-testület tudja értelmezni. A Képviselő-testületnek joga ezt 
eldönteni.  
 
Kovács Krisztina: A költségvetési rendelet jelenleg beadott módosításai ráadásul jogszabállyal ellentétes 
módosításokat fogalmaz meg.  
 
dr. Pintér György: Az előterjesztő a módosításokat nem fogadta be, ez egyértelmű. A Bizottság nincs abban 
a helyzetben, hogy megtárgyalják. Nem látja, hogy jogszerű vagy sem. Praktikus lenne egy hivatali szűrő, 
hogy a beadott módosítások jogszerűek vagy sem.  
 
dr. Szinay József: A számszaki részeket vizsgálni kell.  
 
Kovács Krisztina: Az álláshelyeken lévő béreket nem lehet csökkenteni. Végig kell számolni minden 
intézménynél, hogy ez a javaslat elbírná-e ezt a fajta csökkentést.  
 
dr. Pintér György: A módosítást ebben a formában nem fogadhatja be a Bizottság.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Egy ilyen mennyiségű és típusú módosításnál mi az, amit a Bizottság egy hét múlva 
látni fog? 
 
dr. Pintér György: A módosításoknál át kell nézni, hogy mi az, ami végrehajtható és jogszerű. A pénzügyi 
osztályvezető aláírásával felel, hogy a költségvetés rendben van.  
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Balogh Csaba: A módosítás beadása elfogadható. Kétséges, hogy jogilag és pénzügyileg megfelelnek-e a 
módosítások. A módosításoknak milyen következményei lennének. Az Önkormányzatnak felelősséget kell 
vállalni a költségvetésért.  
 
dr. Pintér György: Aggályos a befogadhatóság.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Átlátja Lenkei úr módosító indítványát, de nem érti, hogy mi a stratégiai jelentése. A 
Humánügyi Bizottság és a Polgármester úr hatáskörét vonja el a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottság javára ez a módosító indítvány. Ennek megvan a logikája, lehet pozitív és negatív. Mi az oka az 
előterjesztés szempontjából, hogy ezt szerepel a módosításban? 
 
Lenkei György: A frakciónak ez a véleménye. Nem kell indokolni. Az első lapon minden információ 
szerepel.  
 
dr. Pintér György: A mai ülésen beadott módosító indítványról a Bizottság nem szavaz.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: A beadott módosító indítványban van néhány javaslat, amivel egyetért. Ezt 
tájékoztatásul elmondja.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

45/2020. (III. 03.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 
rendeletet-tervezetet a beterjesztett előterjesztés szerint az alábbi módosításokkal: 
 
Álláshelyekre vonatkozóan: 
Gödi Polgármesteri Hivatal  

 2 fő közterület felügyelő munkakör  
Településellátó Szervezetnél nem legyen közterületi takarító és segítő munkakör.  
 
Felelős:  dr. Pintér György PEKJB elnök, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő:  azonnal 
 
 

5. napirendi pont: A helyi kitüntető címekről szóló 9/2015. (IV. 30.) ök. rendelet módosítása 
 
dr. Nagy Atilla: Ismertette az előterjesztést.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

46/2020. (III. 03.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi rendelet módosítást:  
 

___/2020. (II.__.) sz. rendelet a Helyi kitüntető címekről szóló 9/2015. (IV.30.) sz. rendelet 
módosításáról 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontja, valamint (2) bekezdése, továbbá Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
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valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
(1) A 9/2015. (IV.30.) sz. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdésben szereplő „március 
15-i ünnepség” szövegrész helyébe „májusi sportmajális” szöveg lép. 
(2) A Rendelet 6. § (4) bekezdésében szereplő „február 15-ig” szövegrész helyébe a „március 31-ig” 
szöveg lép 
 

2. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 
Balogh Csaba       dr. Szinay József 
polgármester       címzetes főjegyző 

 
 

6. napirendi pont: A Gödi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
 

dr. Nagy Atilla: Technikai jellegű szavazásra van szükség. Felülvizsgálatra kerülnek az úgynevezett 
Kormányzati Funkció nevezetű kódok, melyek a TEÁOR államháztartási megfelelői. Több olyat 
törölhetünk, melyeket államháztartási szempontból nem láttunk el. Ugyanakkor fölveszünk három újabbat, 
melyek betöltése leginkább rendkívüli helyzethez köthető. 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

47/2020. (III. 03.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gödi Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratát a következők szerint módosítja: 
 

1. Telephelyként fölveszi az alapító okiratba a 2131 Göd, Pesti út 60/A szám alatti címet. 
 

2. Törli az Alapító Okiratból az  
a. Igazságügyi szakértői tevékenység     031030 
b. Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás   074011 
c. Egészségügyi szakértői tevékenységek   076040 
d. Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások 101150 

kormányzati funkcióba tartozó alaptevékenységeket. 
 

3. Fölveszi az Alapító Okiratba a  
a. Támogatási célú finanszírozási műveletek   018030 
b. Polgári honvédelem ágazati feladatai, a alkosság felkészítése022010 
c. Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység   032020 
d. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek  047410 
e. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 

9000020 
 
E döntés a törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba. 
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Felkéri a jegyzőt a módosító okiratok és az egységes szerkezetbe foglalat új Alapító Okirat 
előkészítésére és a polgármestert ezek kiadmányozására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 Balogh Csaba polgármester 
 
 

7. napirendi pont: A „Göd, Csónakház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban kötött 
szerződés felbontása, további teendők a csónakház és csárda épületével kapcsolatban 

 
Lőrincz László: Jelenleg ott tart a projekt, hogy a Jobbágy Kft. normális hozzáállással egyezséget ajánlott, 
de a végső egyezséget Polgármester úr fogja tudni megkötni. A Bizottság véleményez, a Képviselő-testület 
pedig hoz egy döntés, hogy felhatalmazza Polgármester urat, hogy a közbeszerzési szerződést felbontsa, 
továbbá, hogy az Önkormányzat kötelezettségeit végrahajtsa és költségeit kifizesse. Jogilag meg kell 
vizsgálni a szerződést. Ezt muszáj elindítani, mert addig nem tudják az építkezést elkezdeni.  
 
dr. Pintér György: A Bizottságnak nem hatásköre a bontás szükségességének az elrendelése. A költségeket 
nem látja. Azt látszik, hogy a bontási és kiviteli terveknek lesz költsége, de ennek a nagysága nem derül ki. 
A forrás adott. Várhatóan visszakerül majd a Bizottsághoz, hogy a Széchenyi Csárda bérlőjével egy 
egyeztetést kell folytatni, hogy mi várható a jövőben. A meglévő bérleti szerződésről is dönteni kell.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Módosító indítványt tesz. Nem tartja indokoltnak a Széchenyi Csárda 14 hónappal 
történő meghosszabbítását, ez nem elfogadható. Előnytelen az Önkormányzat részéről. Jelenleg egy 
szezonon kívüli időszak van, az, hogy beépítik a teraszt, az rendben van, kb. ez kéthetes munka, ezért 
további 14 hónapra kiadni évi 500 000 forintért, ezért nem tartja indokoltnak. Ha ez kikerül az 
előterjesztésből, akkor elfogadja. Ilyen formában nem tartja indokoltnak az sem, hogy a Széchenyi Csárda 
bérlőjével a bérleti szerződés tartalmára vonatkozóan bármilyenféle egyeztetést folytasson az 
Önkormányzat. A jogi következmények tekintetében azt javasolja, hogy igazságügyi műszaki szakértőt egy 
előzetes bizonyítási eljárás keretében kérjen fel az Önkormányzat. Ne megbízásos rendszerben, hanem 
közjegyző által felkért előzetes bizonyítási eljárásban, mert annak egy későbbi peres eljárásban nagyobb 
súlya van, ez a fajta eljárás perben más elbírálás alá esik.  
 
Lőrincz László: A Széchenyi Csárda bérlőjével mindenféleképpen érdemes egyeztetni a bérleti 
szerződésről. Fel kell mérni, hogy milyen alkut vagy megállapodást lehet kötni, abban az esetben, ha a 
bérleti szerződés lejárta előtt tudnák kezdeni az építkezést. Sok olyan dolog van, ami befolyásolhatja. A 
bontást kötelező megcsinálni. A Széchenyi Csárdának egy részét ez zavarja. A bérleti szerződés tárgyát 
képezi.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Ez okozatiságban áll a tervezői hibával. Az Önkormányzat és a Zöld Öböl Kft. 
szolgáltatásában egy vis maior helyzet. Idén október 31-én lejár a szerződés. A Kft. elveszt 45 
négyzetmétert, úgyhogy erről az Önkormányzat nem tehet, és az Önkormányzat felajánlja azt a lehetőséget, 
hogy beépítse a Kft. ezt a 45 négyzetmétert, ezt indokoltnak tartja. Ennél többet az Önkormányzatnak nem 
kell tenni, főleg nem azt, hogy 14 hónappal meghosszabbítja a szerződést. A fakivágással nem ért egyet. 
Ha a szerződéshosszabbítás és a fakivágás kikerül az előterjesztésből, akkor egyetért.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

48/2020. (III. 03.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a Képviselő-
testület figyelmébe ajánlja, és tárgyalásra alkalmasnak találja „A „Göd, Csónakház felújítása” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban kötött szerződés felbontása, további teendők a csónakház és csárda 
épületével kapcsolatban” tárgyú előterjesztést az alábbi határozati javaslatokat:  
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A 213/2019. (X. 9.) Képviselő-testületi határozat visszavonása: 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 
 
Göd Város Önkormányzata a „Göd, csónakház felújítása” tárgyban a JOBBÁGY Építő- és 
Szerelőipari Kft. (székhely: 1076 Budapest, Jobbágy utca 11.) mint Vállalkozóval 2019. július 25. 
napján kötött vállalkozási szerződés módosításáról szóló 213/2019.(X.9.) Képviselő-testületi 
határozatot visszavonja. 
 
Kivitelezési szerződés felbontása: 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 
 
Göd Város Önkormányzata a „Göd, csónakház felújítása” tárgyban a JOBBÁGY Építő- és 
Szerelőipari Kft. (székhely: 1076 Budapest, Jobbágy utca 11.) mint Vállalkozóval 2019. július 25. 
napján kötött vállalkozási szerződés felbontását kezdeményezi. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének aláírására. 
 
Felelős:   polgármester 
Hivatali felelős:  jegyző 
Határidő:   azonnal 
 
A csónakház épületének bontása és újraépítése 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza:   
  
A „Göd, csónakház felújítása” című projekt sikertelen kimenetelében a tervező/kivitelezői felelősség 
alátámasztására Göd Város Önkormányzata kezdeményezi előzetes bizonyítási eljárás keretében 
közjegyző által kirendelt igazságügyi műszaki szakértő bevonását.  A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   
   
Felelős: polgármester   
Hivatali felelős: jegyző, főépítész   
Határidő: azonnal   
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 
 
Göd Város Önkormányzata kezdeményezi az életveszélyes állapotú alsógödi csónakház, valamint a 
hozzá tartozó 45 m2-es csárda fogyasztótér sürgős bontását. 
 
A Képviselő-testület a bontási kiviteli terv megrendeléséhez szükséges bruttó 603 250 forintot a Göd 
Város 2020. évi költségvetés VEKOP-4-1-1-15- turisztikai útvonal fejlesztése – 2016-os pályázat 
soráról biztosítja. 
 
Felelős:   polgármester 
Hivatali felelős:  jegyző, főépítész 
Határidő:   azonnal 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 
 
Göd Város Önkormányzata a tervezési és újjáépítési munkarészek elvi ütemezését az alábbiak 
szerint elfogadja: 
 
Tervezés: 

1. Bontási kiviteli terv a csónakházra – mihamarabb – március közepe 
2. Helyszínrajzi szintű koncepcióterv 
3. Vázlatterv 
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4. Csónakház engedélyezési, kivitelezési terv – 2-4. pont: június vége 
5. Étterem engedélyezési, kivitelezési tervei  

 
Az építési tevékenységek ütemezése:  

1. Csónakház bontása: május végéig 
2. Csónakház építés közbeszerzése: augusztus közepéig 
3. Csónakház kivitelezés befejezése: 2021. március vége 
4. Csárda bontása: 2021. ősz 
5. Csárda építése: 2022.  

 
Felelős:   polgármester 
Hivatali felelős:  jegyző, főépítész 
Határidő:   azonnal 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Lőrincz László alpolgármestert, hogy a bontással kapcsolatos 
ügyben a Zöld Öböl Kft-vel mint a Széchenyi Csárda bérlőjével tárgyalást folytasson, és a bérleti 
szerződés módosítását előkészítse. 
 
Felelős:   polgármester 
Hivatali felelős:  jegyző 
Határidő:   azonnal 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

49/2020. (III. 03.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a Képviselő-
testület figyelmébe ajánlja és javasolja, hogy a „Göd, csónakház felújítása” tervezői és kivitelezői 
felelősségre vonás kérdésében az alábbi döntést hozza meg:  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 
 
A „Göd, csónakház felújítása” című projekt sikertelen kimenetelében a tervező/kivitelezői felelősség 
alátámasztására Göd Város Önkormányzata kezdeményezi előzetes bizonyítási eljárás keretében 
közjegyző által kirendelt igazságügyi műszaki szakértő bevonását.  A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   
  
Felelős: polgármester   
Hivatali felelős: jegyző, főépítész   
Határidő: azonnal   
 
 

8. napirendi pont: Településellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítása 
 
Lőrincz László: A strand átadással kapcsolatos teendőkről szól az előterjesztés. Május 1-től kerülnek át a 
költségek. A strandon az egyeztetés megtörtént. A dolgozók pozitívan állnak az átszervezéshez és vállalják, 
hogy a Kft. alkalmazásában is ugyanúgy végzik a munkájukat.  
 
Dr. Preller Zoltán: A dolgozók összehívásra kerültek. Tájékoztatták Alpolgármester úrral és a Kft. 
ügyvezetőjével együtt. A felmerült kérdéseket átbeszélték, megválaszolták. Egységesen pozitívan 
nyilatkozott mindenki. Egyik dolgozó részéről sem merült fel, hogy nem vállalná és a végkielégítésre 
tartana igényt. A strand vezetője is megerősítette ezt.  
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Lőrincz László: A strandvezető elmondta, hogy az ő életét is megkönnyítené, a Kft.-be való munkáltatás. 
Olyan lehetőségeket nyitna meg, ami megkönnyíti a munkáját az álláshelyek kapcsán.  
 
Dr. Preller Zoltán: Indokolt, hogy minél előbb döntés szülessen, mert 30 napos tájékoztatás szükséges a 
munkavállalók felé. Május 1-től indul a strandszezon, az időszaki foglalkoztatottaknak fel kell adni az 
álláshirdetést.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: 8, 9, 10, 11 ponthoz van, általánosságban van észrevétele. Nem érti a strukturális 
változtatásnak az indokoltságát. Az előző Bizottsági ülésen azt az indoklást kapta, hogy munkajogi 
szempontból ez egy szerencsésebb helyzet, hogy a strand a Kft. alá kerül. A TESZ Alapító Okiratában is 
szerepel, hogy alkalmazhat bárkit ugyanígy. Ha és amennyiben csak ez az indok, akkor nem látja 
indokoltnak. Elég hangsúlyosnak látja a Kft. szerepét a jövőben. Minden vállalkozói tevékenység ilyen 
formában a Kft.-hez kerül át. Nem látja azt, hogy ennek részben a humánerőforrás, részben a technikai 
része a Kft.-nál jobban biztosítva lenne, mint a TESZ-nél. Ezt jobban ki kellett volna fejteni. Nem támogatja 
az átalakítást, nem látja indokoltságát az átszervezésnek, lehet, hogy gazdaságilag jó ötlet, de ez nem lett 
az előterjesztésben kifejtve.  
 
Lőrincz László: A gazdasági tevékenység a legfőbb indok. Ezek stratégiai döntések. A gazdasági 
tevékenységek mennek a Kft.-be, amit piaci alapon kell működtetni, ez a feladata. A TESZ-nél maradnak 
a városüzemeltetési feladatok, illetve az intézmények működtetése terén kötelezően elvégzendő feladatok. 
A Dunaparti Nyaralóházak működtetése is egy kötelezően vállalt önkormányzati feladat. Az új vezetés már 
dolgozik azon, hogy a Kft.-t felfejlessze. A Strandnál is a bevételi forrás része, ami lényeges, azon belül is 
két részre oszlik, van a vízi és van a vendéglátás része. A vendéglátás része az itt is a Kft. feladata lesz. Egy 
teljesen átlátható rendszert terveznek kialakítani.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Fontos dolognak tartja ezt a döntést a jövőre nézve. Az az alapító okirat és az a 
szervezeti és működési szabályzat nincs összhangban azzal a feladat mennyiséggel és azzal a jelentőséggel, 
amit a Kft. jelen esetben bírni fog. Nem ért egyet ezzel a szervezeti rendszerrel. Úgy gondolja, hogy egy 
ilyen nagyságrendű lépéshez képest ez egy kidolgozatlan struktúra. Üzletemberként ezzel az átszervezéssel 
egyetért, de ennek semmilyen technikai biztosítékát nem látja. A város összes vagyonával Dr. Tóth Ágnes 
fog rendelkezni. Őt mi alapján választották ki? Egy olyan szervezet, aminek strandja, újságja, Dunaparti 
Nyaralóházai van, külön-külön is önálló céget igényelne mindegyik tevékenység, annak nem lehet ilyen 
alapító okirata, amiben nincsenek külön jogi személyiségek. Egy olyan Kft.-nek, aminek van 10 milliárd 
forintja egy évben, annak nem lehet önálló, aláírásra jogosult ügyvezetője, mert ez működésképtelen. 
Jogászként azt látja, hogy ez előkészítetlen ez a lépés. Nem az elképzeléssel van gondja, hanem azzal, hogy 
ezt most valaki kitalálta, gyorsan ezt át kell szervezni, azután majd rendezik a problémákat.  
 
Lőrincz László: 4500-5000 gödi lakos választotta ki. Mivel, hogy 9 képviselő szavazta meg őt a Képviselő-
testületi ülésen. Ez egy statisztikai adat.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Ez mikor volt? 
 
Lőrincz László: Október 13-án. A megválasztott 9 képviselő választotta meg Dr. Tóth Ágnest a Kft. 
ügyvezetésére. Hoztak egy felelősségteljes döntést.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: A Kft. mivel foglalkozott, amikor megválasztották? Arra választották meg, hogy a 
jövőre vonatkozóan az összes tevékenységi körben meghatározott feladatot ellássa?  
 
Lőrincz László: Kimondottan arra választották meg, hogy szép folyamatosan átszerveződik. Első lépés a 
strand. A Kft. struktúrája úgy áll össze, hogy van, egy ügyvezető mellett a strand vezetésére ott marad a 
strandvezető. A Dunaparti Nyaralóházak vendéglátása egy személyhez köthető. A Körkép is egy újabb 
személyhez köthető. Struktúrájában nem Dr. Tóth Ágnes fogja ellátni a feladatot.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Az előterjesztésben viszont az van, hogy Dr. Tóth Ágnes egy személyben ír alá, egy 
személyben utalványoz. Ilyen nincs. Ha a 8-as pont igen, akkor a 9-es pont nem.  
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Lőrincz László: Ahogy a Kft. növekszik, át kell majd dolgozni az alapító okiratot, szükség lesz módosításra. 
A bizottság is fogja tárgyalni.  

 
Balogh Csaba: A felelősnek a polgármester van meghatározva. Szeretné, ha inkább Lőrincz László 
alpolgármester legyen a felelős.  
 
Lőrincz László: Vállalja, mint feladat és jósszívvel helytáll.  
 
dr. Pintér György: 64. oldal 2. határozatánál azt vállalja a TESZ, hogy a műszaki és pénzügyi átvilágítás 
megtörténik. Ez mit jelent? Ez átvilágítás vagy átadás-átvétel? Van a termálfürdőre vonatkozólag 
közszolgáltatási szerződése az Önkormányzatnak?  
 
dr. Szinay József: Nincs.  
 
dr. Pintér György: A határozati javaslat szerint ezt a szerződés szeretné módosítani az Önkormányzat.  
 
Lőrincz László: Ha nincs ilyen szerződés, akkor a közszolgáltatási szerződés elkészítése.  
 
dr. Szinay József: Múlt heti bizottsági ülésen megbízást kaptak arra, hogy a termálfürdő, mint 
közszolgáltatás értelmezését vizsgálják meg. A termálfürdő az nem közszolgáltatás e tekintetben. Ez egy 
szolgáltatása az Önkormányzatnak. Egy szerződést kell létrehozni az Önkormányzat és a Kft. között, 
amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy átadja a strandot a Kft.-nek. Ez a helyes terminológia.  
 
Dr. Preller Zoltán: Technikai jellegű észrevétele van, hogy a TESZ alapító okirat módosítás 4.3. részben 
csak 9 felsorolás van a Képviselő-testületi anyagba pedig 10. A Gödi Szolgáltató Kft. által üzemeltetett 
épületek karbantartási feladatainak elvégzése, ez benne van a Képviselő-testületi anyagba. A bizottsági 
tagoknak kiküldött anyagba nincs benne. Javasolja, hogy ez a 10-es pont szűküljön le a kizárólag a strandra. 
A karbantartói kapacitás a jelenlegi létszámmal nem megoldható. A szabadstrandot is kéri felvenni ebbe a 
felsorolásba. Ez valamilyen okból előzőekben kimaradt.  
 
dr. Nagy Atilla: A TESZ alapító okiratában szereplő feladatok jellege kormányzati funkciók megadása 
szerint történik. A kormányzati funkciók között helyesen a szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás, 
ebben benne van a strand. Alapvetően címzésben ott van. Ha a fenntartó szétválasztja a strandokat, attól 
még ott marad. Ez a 4.3 fakultatív. Az alapító okirat módosítással kapcsolatban a Képviselő-testület dönt 
és a módosított alapító okiratot fogadja el, illetve kiadmányozza a Polgármester. A Képviselő-testület egy 
határozatot hoz, melynek, pontosnak és egyolvasatúnak kell lenni. Az egységes szerkezetű alapító okirat 
szerkesztői változatát nem is írja alá a Polgármester. Összedolgozásra kerül. Abszolválják ezt a feladatot? 
A vagyont átveszi a Kft. a karbantartás marad a TESZ-nél. Az összeütközést fel kell oldani. A Kft. alapító 
okiratában ingatlan és vagyonkezelés is szerepeltetni kell, a kezelés, mint egy tágabb fogalomból most 
kifejezetten ki kell emelni a karbantartást. A vagyonkezelés sokkal szerte ágazóbb.  
 
Kovács Krisztina: Üzemeltetésre lesz csak átadva.  
 
dr. Pintér György: Megnyitja a 9. napirendi pont tárgyalását, mert szorosan összefügg.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Megértette az előterjesztő magyarázatát, de nem ért vele egyet. Ha az Önkormányzat 
létrehoz egy vállalkozás alapon működő olyan Kft.-t, ami több milliárd forint vagyontömeggel rendelkezik 
és valószínűleg a bevétele is hasonló nagyságrendű lesz. Ehhez az üzemeltetéshez egy cizelláltabb okiratot 
gondol. Az üzemeltetésre külön szervezeti rendszert kell létrehozni. Nem tartja szerencsésnek, hogy egy 
ilyen vagyontömeget üzemeltető cég egy ügyvezető igazgatóval rendelkezik, akinek egyetlen önálló aláírási 
jogosultsága van. Nem is szabad ilyet megengedni.  
 
Lőrincz László: Az Önkormányzat ebből a szempontból problémás, mert egy utalványozó van.  
 
dr. Pintér György: Van egy folyamatba épített ellenőrzés, ami sokkal erősebb.  
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Dr. Hevesi Kristóf: Úgy gondolja, hogy ez az alapító okirat nem biztosítja ennek a rendszernek a szakszerű 
működését. Nem látja azt, hogy ilyen nagyságrendű feladatokhoz megfelelő emberi erőforrás, 
adminisztratív háttér, technikai háttér rendelkezésre áll-e. Ki fogja ezt a munkát ténylegesen elvégezni. A 
strandon ugyanaz fog dolgozni. Számviteli-jogi-pénzügyi-gazdasági részét át kell látni a Kft.-nek, de ebből 
az alapító okiratból nem derül ki, hogy ez megvalósul-e. Kifejezetten aggályosnak tartja az egy személyes 
ügyvezetést a működés szempontjából és a kizárólagos utalványozást a pénzügyi szempontból. A 
Szervezeti és Működési Szabályzatnak az lenne a feladata, hogy utasítási, beszámolási rendet rendezi, ez 
is hiányzik. Látni kellene a szervezeti egységeket, hogy hogyan kapcsolódik. 
 
dr. Pintér György: Jelezte, már korábban is, hogy tulajdonképpen most az Önkormányzat létrehoz egy 
TESZ 2-t Kft. formában. Átveszi részben a feladatokat. Nem látja és nincs az előnye kihangsúlyozva. 
Érdemben nincsenek összemérve az előnyök és a hátrányok. Van egy feladathalmaz, amit egy adott 
rendszer ellát. Mi az, ami ráerősít arra, hogy megduplázzák az adminisztratív feladatot abban a 
struktúrában, amiben a Kft. létezett. Mindenki a város szolgálatára szegődött. A Kft.-nek egyszemélyes 
ügyvezetése lett egy adott struktúrához. De kéne, hogy hosszútávon a TESZ-nek, a Kft.-nek, az 
Önkormányzatnak mi a feladata. Le kellene egyeztetni. Előkészíteni alaposan. Bonyolult. Végig kell 
gondolni. Ugyanazt a feladatot több ember fogja ellátni.  
 
Lőrincz László: Nem látja el több ember. Ugyanazt a feladatot, ugyanannyi emberrel kívánja ellátni a Kft.  
 
dr. Pintér György: Városüzemeltetési szempontból nem látja összeszedettnek az átszervezést.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: Üzleti tervet kell készíteni. Előny és hátrányokat kell szerepeltetni.  
 
dr. Pintér György: Potenciális szervezeti struktúrát hiányol. Megfelelő helyre a feladatok milyen 
erőforrásokkal lesznek ellátva, ezeket ismertetni kell. 
 
Lőrincz László: El kell indulni. A jövő év elején majd felméri a Kft., hogy miket kell betervezni.  
 
dr. Pintér György: Ne menet közben derüljön ki, hogy mi hogyan fog működni, hanem legyen előre 
meghatározva.  
 
Lőrincz László: 4. alkalommal van a bizottság előtt ez a téma.  
 
Hives Gábor: Kell egy ügyvezető, egy bérszámfejtő, egy ügyvezető, ennyi elég egy Kft.-hez. 
Munkaszerződéssel fogják alkalmazni a dolgozókat.  
 
dr. Pintér György: Mindenki képes lesz ellátni a feladatát?  
 
Balogh Csaba: Van egy betanulási időszak. Nem tud ekkor ugyanazon a kapacitáson működni.  
 
Hives Gábor: Ezek az emberek már ott vannak, ott dolgoznak.  
 
Szilágyi László: A Polgármesteri Hivatal alapító okiratánál is módosították a tevékenységeket, attól, hogy 
felvételre kerül egy tevékenységi kör, nem biztos, hogy arra a pozícióra fel is kell venni embert.  
 
Dr. Hevesi Kristóf: De ebben az esetben nem erről van szó.  
 
Szilágyi László: 2020. február 1-e óta van Dr. Tóth Ágnes. 3 hét alatt nehéz elérni bármit is. Van egy 
átmeneti időszak. Meg kell találni a megfelelő szakembereket és fog működni. A szakemberek megvannak, 
csak a munkaszerződéseket kell megkötni.  
 
dr. Nagy Atilla: 8-as napirendi ponthoz a határozati javaslatok módosulnak. A 2. határozati javaslatban a 
jegyzőt kell felkérni. A 3. határozati javaslatban az alapító okirat módosításról van szó. A módosított 
szöveg: „Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2020. május 1. hatállyal a 
Településellátó Szervezet alapító okiratát a következők szerint módosítja:  
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1. 1.2.2 alpontba új telephelyként felveszi az Oázis Egészségházat 2131 Göd, Összekötő út 3. 6603 hrsz. 

cím alatt.  
2. a 1.2.2 alpontból törli a Gödi Termálstrand 2131 Göd, Kinizsi utca 6302 hrsz. cím alatti telephelyet.  
3. 4.3. alpontból törli a Gödi Termálstrand üzemeltetési alaptevékenységet.  
4. 4.3. alpontot kiegészíti az Önkormányzat tulajdonában lévő Gödi Szolgáltató Kft. által üzemeltetett 

Gödi Termálstrand ingatlan karbantartási feladatait új feladattal.  
Ezzel kiadmányozzák az alapító okiratot. Formailag megfelelő lesz. Előterjesztő alpolgármester úr 
befogadja? 
 
Lőrincz László: Igen.  
 
dr. Pintér György: Állami Számvevőszék (továbbiakban ÁSZ) határozottan kifejtette és abba az irányba 
viszi a vizsgálati rendszereket, hogy a költségvetési bevételek és kiadások egy helyen jelenjenek meg. 
Amennyiben a TESZ ellátja az egyszerűen kötelező feladatként a strand szolgáltatását, akkor ezt az 
alapelvet sérti. Hiszen ennek a költségei egy másik szervezet kiadásai között jelennek meg. Ez ÁSZ által 
vizsgálható. Tárgyalásra alkalmatlannak találja a 8. és 9. napirendi pont előterjesztéseit. Előkészítetlenség 
okán.  
 
A bizottság – 3 – igen és – 2 – nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

50/2020. (III. 03.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága tárgyalásra 
alkalmatlannak ítéli meg az alábbi két napirendi pontot:  
 

- Településellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítása 
- Gödi Szolgáltató Kft. átalakítása és alapító okiratának módosítása 

 
Felelős: dr. Pintér György PEKJB elnök 

 
 

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

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


