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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 23-án, 15:00 órakor kezdődő rendkívüli nyílt ülésén Polgármesteri Hivatal 
hivatalos helyiségében. 

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

1) Göd Város Önkormányzata 6/2020. (III. 4.) rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
 

2) Nevelek – csapadékvíz elvezetés – többletforrás biztosítása 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  
 

3) A helyi építményadó és telekadó 2020. I. félévi befizetési határidejének módosítása 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 
4) A településrendezési terv 3. számú módosítására vonatkozó döntések meghozatala 

Előterjesztő: Aba Lehel főépítész, Nagy Éva főépítészi irodavezető 
 

5) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatások teljes körű ellátása - 
ajánlatok bírálata 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 
6) Kríziskeret jóváhagyása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
 

7) Alapszolgáltatási Központ – pótelőirányzat autó vásárlásra 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 
8) Zebrák közvilágítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása:  
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1. napirendi pont: Göd Város Önkormányzata 6/2020. (III. 4.) rendeletének módosítása 
 
Balogh Csaba: Megnézték, hogy jogszabályok szerint, hogyan felelnek meg a költségvetésnek a lépései, 
döntései. Az derült ki, hogy van egy félreérthető paragrafus a költségvetési rendeletben, miszerint a 
Polgármesternek összesen 16 millió forintig van lehetősége aláírni szerződéseket 2020-ban. Ez így 
eléggé félreérthető. Ezt a paragrafust átemeltük az előző évekről és ugye korábban sem volt ilyen 
korlátozás a Polgármesternek. Ez eléggé működésképtelenné tenné gyakorlatilag az Önkormányzatnak 
a működését. Minden Képviselő-testületi ülésre be kellene vinni az összes megbízást és szerződést. Kéri, 
hogy fogadják el ezt az egyértelműsítő javítást. Forrás felhasználásról van szó, 16 millió forintig dönthet 
forrásfelhasználásról a költségvetési rendelet szerint.  
 
Szilágyi László: Ha most jól értelmezi, akkor összesen 16 millió forintig tud szerződést aláírni vagy egy 
darab szerződést, egy projekt 16 millió? 
 
Balogh Csaba: A jelenlegi szerint összesen 16 millió forint és ezt szeretné bővíteni.  
 
dr. Szinay József: Ez a jogszabály hely több éve benne van a költségvetési rendeletben és gyakorlatilag 
e mellett működött az Önkormányzat minden további nélkül. Amikor szükség volt – bár erre nem 
nagyon volt példa, hogy vissza kelljen vinni még az előző ciklusba anyagokat a 16 millió forint miatt, 
mert gyakorlatilag ez a 15 millió forint. Senki nem emlékszik, hogy ez a passzus, hogy került be a 
költségvetésbe, de vélhetőleg a 16 millió forint azért volt ily módon meghatározva, mert régen ennyi 
volt a közbeszerzési értékhatár, és ami a közbeszerzési értékhatár felett ment az egyébként is 
automatikusan a Képviselő-testület döntése volt, és ez alapján járt el a Polgármester. Működött ez a 
paragrafus. Most egy felülvizsgálat során megállapították, hogy benne maradt ez a szerencsétlen mondat 
a költségvetésben. Oly módon is lehet értelmezni, ahogy Polgármester úr is mondta. A 16 000 001 forint 
után minden megrendelést be kell vinni a Képviselő-testület elé. Ez nyilván nem lehet célja a 
rendeletnek. Ezért a jogszabály szövegét vették át és javasol elfogadásra a Bizottságnak. A rendeleti 
javaslat ez a jogszabálynak a szövege ugyanezzel a 16 millió forintos értékhatárral.  
 
dr. Pintér György: Azt meg lehet állapítani, hogy a korábbi szabályozás mellett működött, ámde 
vitatható módon, de nem lett működőképtelen a rendszer. Neki az a baja ezzel, hogy nem látja az 
előterjesztésben, hogy mi a tényleges cél, illetve az elérni szándékozott cél.  
 
Balogh Csaba: Az MÖTV 2011. évi szabályozása szerint a 68. § 4. bekezdésében van így 
megfogalmazva, hogy forrásfelhasználásként kell kezelni. A jelenlegi megfogalmazásban nem így 
szerepel, hanem úgy, hogy nincs lehetőség többet aláírni. Egyértelműsítés céljából ne lehessen panasz, 
hogy a Polgármester hogyan jár el. Ha szó szerint értelmezik a költségvetési rendeletet, akkor nem írhat 
alá semmit a Képviselő-testület döntése nélkül, csak egészében a 16 millió forint értékben.  
 
dr. Pintér György: Ez is egyfajta lehetőség, hogy összesen 16 millió forintot költhet a Polgármester saját 
hatáskörben. Ez van most.  
 
dr. Szinay József: Pontosítás miatt szeretné ezt a módosítást. Nem szeretné, hogy bárkinek ez legyen az 
olvasata. Ne merülhessen fel ez az egyébként működőképességet próbára tevő passzus. Értelmezhető 
úgy is, hogy a Polgármester 1 percenként 16 millió forinttal tevékenykedik és ez által milliárdok felett 
tud szabadon rendelkezni. De ott van az utolsó mondatrész, hogy be kell vinni a Képviselő-testület elé. 
Ezt a józan ész és a normális joggyakorlás nem tenné lehetővé, mert nyilván, ha a Polgármester 
percenként 16 millió forintról döntene, bármilyen módon a következő Képviselő-testületi ülésen erről 
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be kell számolnia és nyilvánvalóan a Képviselő-testület ennek nem örülne és meglenne a 
következménye. Itt a normalitás nyilván ennek gátat szab és a költségvetés.  
 
dr. Pintér György: Ebben az állapotban ezt nem támogatja. Nem kevésbé lesz szerencsétlen ez a 
szövegezés. A forrásfelhasználást és az átcsoportosítást nem tudja értelmezni. Korlátlanul lehet pénzeket 
mozgatni. Nyilván nem ez a cél. A normalitás mellett minden ésszerű döntés szívesen támogat, ha az 
elő van készítve és látszik, hogy mi a cél. De itt ebben az esetben nem látja, hogy mi a cél. Szövegszerűen 
nem áll össze. Ez még átdolgozásra vár.  
 
Balogh Csaba: Igyekeztek jogilag megfelelni és Jegyző urat lehet kérdezni arról, hogy továbbra is 
elmagyarázza. A célt bemutatták.  
 
dr. Pintér György: A jogszabályban benne van, hogy estenként 16 millió forint/év? 
 
dr. Szinay József: A 16 millió összegszerűen nem szerepel a jogszabályba.  
 
dr. Pintér György: Itt lehet vitatkozni az összegről. Úgy hangzott, hogy a jogszabály is meghatározza az 
összeget és akkor ezt el kell fogadni.  
 
Balogh Csaba: Az összegen lehet módosítani, hogy ha a Bizottság mást javasol. A 16 millió forint egy 
örökölt szám. Újrafogalmazták, amit az előző Képviselő-testület is használt rendeleti szöveget.  
 
dr. Pintér György: Ha egy rendeleten így kell magyarázni, akkor az rossz. Két pont is kérdéses.   
 
dr. Szinay József: Ha Bizottság nem javasolja ezt a rendelet-tervezetet elfogadásra a Képviselő-
testületnek, akkor életbe marad az előző, amivel eddig is működött a rendszer jól, avval nem voltak 
problémák. Próbálják a továbbiakban is értelmezni ezt és a Polgármester úr be fogja hozni azokat az 
általa vagy a Hivatal által olyannak minősített döntéseket, amiket a Képviselő-testület elé kell hozni. Ez 
is járható út.  
 
Balogh Csaba: Ez esetben mindig egyebekben kell felvenni ezeket a költségeket vagy elegendő napirend 
előtti felszólalásként? 
 
dr. Szinay József: A kérdés, hogy mi az, amiről be kell számolni és mi az, amit jóvá kell hagynia a 
Képviselő-testületnek. Kétféle döntés lesz: amit jóvá kell hagyni, és amiről be kell számolni.  
 
dr. Pintér György: Mi az, amit saját hatáskörbe kéne eldönteni és utólagos bemutatásra kell csak a 
Képviselő-testületnek bevinni, és 16 millió forintot meghalad?  
 
Balogh Csaba: A 16 millió forintot, azt így is úgy is be kell vinni Képviselő-testület elé.  
 
dr. Pintér György: Ha jól értelmezi, akkor eddig az volt, hogy éves szinten összesen 16 millió forintig 
lehetett döntést hozni a Polgármesternek. 
 
dr. Szinay József: Eddig ez a szövegrész volt. A 16 millió forint felettieket kellett a Képviselő-testület 
elé vinni, de mivel gyakorlatilag nem volt ilyen – mert nem kellett külön Képviselő-testületi döntést 
hozni vagy nem közbeszerzés volt – csak 16 millió forintnál kevesebb ilyen jellegű felhatalmazása volt 
a Polgármesternek, úgyhogy ez nem jelentett problémát. Most sem jelent feltétlen problémát mindössze 
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egy jogszabályi felülvizsgálat során felmerült kérdés volt, ami alapján félreérthető meghatározást 
szeretnék tisztábbá tenni. Ha nem sikerült, akkor maradjon a régi szövegezés és dolgoznak tovább azon, 
hogy egyértelműbbé tegyék.  
 
Balogh Csaba: Egy példát mondana. A költségvetésbe be van tervezve az, hogy mekkora támogatást fog 
kapni a Gödi Szolgáltató Kft., de ahhoz, hogy megkössön velük egy szerződést, azt alapvetően be kell 
hozni mármint a döntést és még a szerződést is egyesével. Így kvázi havonta minden szerződést elé kell 
tárni a Képviselő-testületnek, hogy azt fogadják el, hogy aztán azt ki lehessen fizetni. Ha ezt a 
paragrafusegyértelműsítést elfogadják, akkor erre nem lesz szükség, mert, akkor a Polgármester ezt 
aláírja és utána a következő Képviselő-testületi ülésen már csak elfogadtassa a képviselőkkel, hogy 
költségvetési rendelet szerint kifizetésre került az összeg.  
 
Lőrincz László: Az a szerződés 37 millióról szól, az ebbe a keretbe úgysem fér bele. A legegyszerűbb 
egy Képviselő-testületi ülésen elfogadtatni. Melyek azok a sorok, amelyekről önállóan lehet dönteni?  
 
Balogh Csaba: Vannak olyan sorok, amelyek nem célzott, hanem tömbösített sorok. A Képviselő-
testületnek dönteni kell ezekről a sorokról. Például minden egyes új munkaszerződést akkor be kell 
hozni.  
 
dr. Szinay József: Feljegyezte, azokat a kételyeket, amik felmerültek.  
 
Lőrincz László: Az egyik nagyon szabályozottnak a másik meg szabályozatlannak tűnik.  
 
dr. Pintér György: Ő is ezt gondolja. Összeghatárhoz vagy bizonyos feladatokhoz kérnek Képviselő-
testületi jóváhagyást. Az is kérdés, hogy ez a keret újratöltődik vagy nem. Végig kellene gondolni. Össze 
kellene szedni azokat az eseteket, amiket érinthet ez a kérdéskör. Mi a cél? Mi a koncepció? 
 
dr. Szinay József: Szánjanak rá egy bizottsági ülést.  
 
Lőrincz László: Valami pénzügyes szakember nem tudja megnézni? 
 
dr. Pintér György: Ez nem pénzügyes kérdés. Ez szabályozás.  
 
dr. Szinay József: Pénzügyes szakember is kell hozzá.  
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

59/2020. (III. 23.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága felkéri az 
előterjesztőt, hogy dolgozza át a Göd Város Önkormányzata 6/2020. (III. 4.) rendeletének 
módosításáról szóló előterjesztést.  
Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző  
Határidő: azonnal 
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2. napirendi pont: Nevelek – csapadékvíz elvezetés – többletforrás biztosítása 
 
Balogh Csaba: Többletforrásra van szükség. Az előző bizottsági ülésen egyéb kiegészítéseket, amiket a 
Beruházási osztály vezetője el is készített. 
 
dr. Pintér György: Az indexálás bekerült, ez okozta a félreértést. Körzeti képviselőként is fontos, hogy 
ez a projekt megvalósuljon.  
 
Lőrincz László: Most már teljes érthető az előterjesztés. Szerződéskötésnél ki lehet kötni, hogy csak 
ezzel az árral történjen az elszámolás? 
 
Ujlaki Anikó: Ez fix ár.  
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

60/2020. (III. 23.) 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, hogy a „Göd, Csíz utca déli 
szakaszának csapadékvíz elvezetése” c. pályázathoz 6.913 ezer forint többletforrást biztosít a 
beruházási tartalék keret terhére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Csaba polgármestert a határozat végrehajtására és a 
vállalkozási szerződés aláírására.   
  
Forrás: Tartalékok – Beruházási tartalék  
Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző  
Határidő: azonnal  
 
 

3. napirendi pont: A helyi építményadó és telekadó 2020. I. félévi befizetési határidejének 
módosítása 

 
dr. Szinay József: A telekadó, részben az építményadónak a ciklusbéli módosítása miatt szükség van 
arra, hogy az adó befizetési határidőt a Képviselő-testület kitolja – tettek egy április 30-i javaslatot, a 
kialakult helyzetre való tekintettel várható az, hogy az emberek nagy számban nem fogják megkapni a 
tértivevényes határozatot átvenni és az visszamegy a Postára. Várható, hogy nagy számban 
visszaérkeznek ezek a határozatok a Hivatalba, ezért ez inkább – május 30-ra legyen módosítva.  
 
dr. Pintér György: Javasolja, a június 30-át. Ez csak a lakosságra vonatkozik?  
 
dr. Szinay József: Igen, csak a magánszemélyekre. A gazdasági társaságok cégkapun keresztül kapják, 
ott nem lesz fennakadás. 
 
Balogh Csaba: A szövegből nem derül ki.  
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dr. Pintér György: Egészüljön ki a szövegezés természetes személyek esetében. Első körben június 30. 
Nincs semmilyen kockázat.  
 
Szilágyi László: Szeptemberben van a másik befizetési határidő.  
 
dr. Pintér György: A szeptemberi fizetési határidőt marad. dr. Kármán Gábor tájékoztatta, hogy a nagy 
cégek már teljesítették az adóbefizetési kötelezettségüket.  
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

61/2020. (III. 23.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi rendelet-tervezetet:  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020.(……...) sz. önkormányzati rendelete 

a 2020 évi építményadó és telekadó befizetése határidőinek módosításáról 
  
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott 
feladatkörében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 43.§ (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:   
  

1.§ 

A rendelet hatálya kiterjed Göd Város közigazgatási területén bevezetett, 2020. évben 
teljesítendő, építményadóra és telekadóra vonatkozó adóbefizetési kötelezettségekre.   
  

2.§ 

A természetes személy adózó – az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltaktól eltérően – 2020 
évre vonatkozóan az építményadót, telekadót, a naptári évben félévente, két egyenlő részletben - 
végrehajtható okirat alapján – június hónap harmincadik napjáig, valamint szeptember hónap 
tizenötödik napjáig köteles megfizetni.  
  

3.§ 

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.   
A rendelet 2020. december 31. napján hatályát veszti.   
 

Polgármester                                                        Jegyző  
 
 

4. napirendi pont: A településrendezési terv 3. számú módosítására vonatkozó döntések 
meghozatala 

 
dr. Pintér György: Ez a téma nem ennek a bizottságnak a hatásköre, inkább városfejlesztési történet. 
Mivel rendeletről van szó, ezért jogi szempontból kell megvizsgálni ezt a témát, tartalmi vitát nem itt 
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kell lefolytatni. Ha a bizottsági tagok kapnak egy tájékoztatást a témáról, akkor úgy tenné fel szavazásra, 
hogy az előterjesztés Képviselő-testületi tárgyalásra alkalmas-e.  
 
Aba Lehel: Az előterjesztésnek és a rendelet-módosításnak az előzményét mindenki ismeri. Alapvetően 
arról van szó, hogy a 2019. év végi elfogadott és hatályba nem lépett Helyi Építési Szabályzat 
(továbbiakban HÉSZ) nyitva hagyott és függőben hagyott néhány kérdést, ami kiemelt fontosságú 
beruházási fejlesztési területei a városnak, megítélése szerint nem maradhat szabályozás nélkül. Annak 
érdekében, hogy ezeket az egyértelműnek tekinthető területeket a megfelelő szabályozással tudják 
ellátni egy úgynevezett egyszerűsített tárgyalásos eljárás keretén belül kívánja a város ezek tekintetében 
a HÉSZ módosítani. Erre van lehetőség, amennyiben ezeket a területeket előzetesen az Önkormányzat 
önkormányzati szempontból kiemelt fejlesztési vagy beruházási területekké minősíti. Felsorolja ezt az 
5 területet: 1. 24 tantermes iskola fejlesztése, mind a 7 helyrajzi számra kiterjedően szeretnék 
megcsinálni a korábban is tervezett övezetváltást; 2. az Oázis lakópark melletti zöld terület melletti 
bekötőút, amely egy lakossági könnyebbítés; 3. a többször napirenden levő Nemeskéri-Kiss Miklós út 
menti gazdasági terület övezetváltása, visszakapná a GKSZ besorolást mezőgazdasági helyett; 4. az 
Alsógödi Csónakház és a mellette levő Széchényi Csárda, ez egy kicsit félremagyarázott téma volt, 
semmi másról nincs szó, minthogy lehetőséget teremtenek arra, hogy a szabályozás által, hogy ha 
esetlegesen az épületeket le kell bontani és újra kell építeni, akkor a jelenlegi szabályozás 
megfogalmazása ne legyen hátráltatója, se övezetmódosításról, se övezetváltásról nincs szó, 5. a Rákóczi 
út menti sportpályának a fejlesztési lehetősége, korábban tárgyalta a Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság és ott felmerült, hogy ne csak futballpálya legyen, hanem más oktatási 
létesítménynek is adja meg az elvi lehetőségét a szabályozás, ezen felül van egy kis határprobléma, 
ennek a rendezésére is alkalmas lehet ez az eljárás. Ez a tárgyalásos eljárás egy egyforduló 
településrendezési eljárás, amit viszont annak a teljes szabályozási környezetében megjelölt eljárási 
rendje szerint le kell folytatni. Meg kell csinálni a partnerségi szakaszt, el kell készíteni a tervezetet és 
fel kell terjeszteni a Kormányhivatal Főépítészi irodájához.  

 
Gazsó Csilla: A Rákóczi út egy havária út. Akkor is lehet sportcentrum fejlesztésről beszélni.  
 
Aba Lehel: Természetesen meg kell vizsgálni az adott fejlesztés esetében, hogy honnan ideális a 
megközelítés és milyen megközelítési formákkal lehetséges. Most a településrendezési eljárásban ott a 
lehetőségét meg lehet adni. Hogy milyen feltételekkel közelíthető meg, azt még a beruházás 
előkészítésének lehet a pontos témája. Most is KSP övezetben van, jelenleg is alkalmas sportfejlesztésre. 
Egy olyan programot látott, ami egy műfüves pálya létesítését célozta meg. Ennek a megvalósítása 
némileg ütközött a jelenlegi szabályozással és előírásokkal. Ez indukálta, hogy betegyék a fejlesztési 
területek közé.  
 
Gazsó Csilla: Ha havária útról beszélnek, akkor ez veszélyes. Ezt meg kell fontolni.  

 
Szilágyi László: Most is sportpálya üzemel itt.  
 
dr. Pintér György: A havária fogalmát is definiálni kellene.  
 
Lőrincz László: Eddig is sportpálya üzemel. A GSE kezdeményezte az Önkormányzatnál ezt az igényt. 
Szükség van rá. Sok sportoló van. A műfű előnye, hogy 365 nap használható, egész évben. Piacképesebb 
is, mivel télen is használható. Szakmailag és gazdaságilag jó döntés. A 21. században a 
sportegyesületnek ez az igénye.  
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dr. Pintér György: Technikailag 5 területről szól a téma. Szétbontható-e? Valamelyik rész kivágható-e? 
 
Aba Lehel: Igen.  
 
Lőrincz László: Amennyiben arról születik döntés, hogy indítsák el és utána bárhol megakad, ha például 
a partnerségi egyeztetésen megakad és problémák merülnek fel, akkor kikerülhet az előterjesztési 
csomagból?  
 
Aba Lehel: Igen. Kivenni lehet menetközben, de betenni nem.  
 
dr. Pintér György: Arról szavazzanak, hogy tárgyalásra alkalmasnak találja a Bizottság.  
 
A bizottság – 3 – igen és – 1 – nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

62/2020. (III. 23.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága tárgyalásra 
alkalmasnak találja „A településrendezési terv 3. számú módosítására vonatkozó döntések 
meghozatala” című előterjesztést.  
 
Felelős: dr. Pintér György PEKJB elnök 
Határidő: azonnal 
 
 

5. napirendi pont-. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatások teljes 
körű ellátása - ajánlatok bírálata 

 
Balogh Csaba: Ismertette az előterjesztést.  
 
Szilágyi László: Annyi lenne az észrevétele, hogy alacsony óradíjat adott a cég. A neve is fura, 
valószínűleg nem értékesít lakástakarékpénztárt.  
 
Ujlaki Anikó: Mindegyik cégnek a cégtárból lekérték az adatait és mindegyik rendben volt. Ilyen 
szempontokat vizsgáltak. Ez egy szolgáltatás, nincs viszonyítási alap.  
 
Balogh Csaba: Volt olyan cég, aki még kisebb óradíjat adott meg. Összességében mégis e mellett a cég 
mellett döntött a bíráló bizottság. A következő cég a sorban 8 000 forintos óradíjat adott meg, ha így 
nézzük, nem is olyan alacsony a díj.  
 
dr. Pintér György: Az alacsony nem biztos, hogy jó.  
 
Balogh Csaba: Akkreditált cégekről van szó.  
 
Gazsó Csilla: Kutakodott a pályázók között. Az IGLU-nak is utánanézett, nem kis cég. Van egy másik 
cég, aki egy ügyvédi társaság, aki nem is folytat közbeszerzési eljárást.  
 
Lőrincz László: A 8 cégnek célirányosan ment ki a megkeresés?  
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Ujlaki Anikó: 5 cégnek ment ki a megkeresés, ezzel egyidőben nyíltan felkerült a honlapra is. Ez már 
az új beszerzési szabályzatban is előírás lesz, hogy minden egyes ajánlati felhívást fel kell tenni a 
honlapra is. Az 5 helyett 9 darab ajánlat érkezett.  
 
Lőrincz László: Mi alapján lett kiválasztva az az 5 cég? 
 
Ujlaki Anikó: Olyanok jelentkeztek, akikkel már dolgozott korábban is az Önkormányzat és bárki 
javaslatot tehet. Vezetőnek kell javasolni, Polgármester úr létrehozott egy csoportot, ha oda a vezető 
felteszi, hogy az ő általa ajánlott cégnek is legyen megküldve az ajánlat, akkor meg lesz küldve. Ez az 
új beszerzési szabályzat. Törekedtek arra, hogy a lehető legnagyobb nyilvánosságot kapjon egy ajánlati 
felhívás.  
 
Lőrincz László: Március 20-tól lépett hatályba. Mások már a szempontok.  
 
Szilágyi László: Szövegezésben talált egy problémát. A legolcsóbb kapja, de nem ez a cég a legolcsóbb, 
mert van egy 4 900 forintos. A szövegezésben a 9. pontban úgy szerepel, hogy Göd Város 
Önkormányzat hatályos beszerzési stb. a legalacsonyabb szolgáltatás ajánlatot az IGLU LTP adta. De 
nem ő adta a legolcsóbbat.  
 
Ujlaki Anikó: Összességében ő adta a legolcsóbb ajánlatot. A legújabb beszerzési szabályzat szerint ezt 
a szempontot kell figyelembe venni.  
 
Szilágyi László: Az számított, hogy ki adta a legkedvezőbb árat? Nem az számított, hogy valaki 
hányszor csinált ilyesmit?  
 
Ujlaki Anikó: Nem számíthatott, mivel ez van a szabályzatban.  
 
dr. Pintér György: És hogyan sikerült a döntést meghozni? Egy átlag összeget számoltak? 
 
Ujlaki Anikó: Igen, egy átlagot vettek alapul. A közbeszerzési tervet tekintette meg és ez alapján az 
IGLU LTP adta a legkedvezőbb árat.  
 
Lőrincz László: Azt is ki tudta számolni a bíráló bizottság, hogy hány órát fog dolgozni várhatóan?  
 
Ujlaki Anikó: Igen. A szerződést jövő év márciusig kötik. Ennél szigorúbb feltételeket is ki lehet kötni. 
Meg lehet adni egy maximális óraszámot. Feltételhez lehet kötni. Ha nem működik, akkor fel lehet 
bontani a szerződést. Ha valakinek nem adják meg az esélyt, mert nem ismerik, akkor az összes 
beszerzés ezen fog alapulni.  
 
Lőrincz László: Ez ellentmondás, hogy nem ismerik. Kérdés, hogy ennek a cégnek lett küldve vagy nem 
lett küldve.  
 
Ujlaki Anikó: Nem ismeri. Úgy tudja, hogy nem dolgozott ez a cég az Önkormányzatnak.  
 
Hives Gábor: Meddig szeretné az Önkormányzat megkötni a szerződést?  
 
Ujlaki Anikó: Jövő év március.  
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Hives Gábor: A vezető tisztségviselő jogviszonyának a vége az 2021. július lesz. A szerződés lejárta 
után le is fog mondani a tisztségről. Picit furcsa.  
 
Ujlaki Anikó: Márciusig még ő. Ezzel nem függ össze ez a szerződés.  
 
Lőrincz László: A két legjobb árat adó cégnek küldött az Önkormányzat megkeresést?  
 
Ujlaki Anikó: Az egyiknek küldtek és a 3.-nak a sorban.  
 
Lőrincz László: A 2.-nak nem lett kiküldve? 
 
Ujlaki Anikó: Nem.  
 
Lőrincz László: Akkor ezt a céget ismeri az Önkormányzat ezt a céget.  
 
Balogh Csaba: Pontosítani szeretne. Azoknak küldtek ajánlatot, akinek az elérhetőségeit ismerték.  
 
Ujlaki Anikó: Vezetőség javasolt cégeket. Lehet, hogy már küldtek be cégismertetőt. Nem biztos, hogy 
személyes az ismeretség.  
 
Szilágyi László: Volt már elfogadott közbeszerzési terv, amikor ezek a cégek adták az ajánlatot vagy mi 
alapján adták az ajánlatot.  
 
Ujlaki Anikó: A múltkori Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság ülésén már elfogadásra 
került a közbeszerzési terv. Tervként már márciusban rendelkezésre állt. Még nem volt közzé téve, de 
már tervként megkapták. A költségvetési rendeletből már látszik, hogy mi az, ami értékhatár feletti.  
 
dr. Pintér György: A beruházási tartalékban néhány tétel nem lett kikötve. A költségvetési rendeletből 
nem biztos, hogy látszik pontosan. Mi lesz egyáltalán megpályáztatva és mi az, ami idén, az még erősen 
kétséges. Testületi tárgyalásra alkalmas. Számára hiányoznak a referenciára vonatkozó részek, az 
értékelési szempont.  
 
A bizottság 2 igen és 2 tartózkodással az előterjesztéssel kapcsolatban nem hozott többségi határozatot. 
 
 

6. napirendi pont: Kríziskeret jóváhagyása 
 
Balogh Csaba: Ismertette az előterjesztést.  
 
dr. Pintér György: Nincs ezzel probléma. Jó szívvel mond akár nagyobb összeget is. Technikailag az is 
egy lehetőség, hogy erről Polgármesterként a veszélyhelyzet okán saját maga úgy dönt, hogy létesít egy 
ilyet. Az összeget meg lehet szavazni. Első körben ez az összeg lehet ennyi, de véleménye szerint legyen 
10 millió forint. Nem látszik a vége ennek a veszélyhelyzetnek.  
 
Balogh Csaba: Túlságosan megemelni felesleges, mert 16 millió forintos korlát az meglesz, nem is tud 
többről rendelkezni.  
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dr. Pintér György: Visszatérve a 16 millió forintos témához, ha Polgármester úrnak ehhez a kerethez 
teljes felhasználási jogosultsága van, akkor annak nincs köze a 16 millió forinthoz.  
 
Lőrincz László: A költségvetéstől függetlenül jelen pillanatban bármi, ami evvel kapcsolatos – 
maximum a későbbiekben beszámol a költésekről – korlátlanul, minden ami a veszélyhelyzettel 
kapcsolatos, a megelőzés, a védelem, bármi, az teljesen rendben van, a kríziskerettől függetlenül. Ha 
kell erről külön szavazni, akkor szavaznak.  
 
dr. Pintér György: A mostani jogszabályi feltételek ezt megengedik Jegyző úr? 
 
dr. Szinay József: A jogszabály ad felhatalmazást.  
 
Lőrincz László: Evvel kapcsolatban megkapja Polgármester úr a felhatalmazást, jó dologra fogja 
használni. Egy beszámolási kötelezettséget lehet esetleg még kérni.  
 
Balogh Csaba: Jegyző úr, ha ezt így el tudja fogadni a Képviselő-testület, akkor a 16 millió forintos 
korláton túl ezzel szabadon rendelkezik?  
 
dr. Szinay József: Igen.  
 
Borbíró Mihály: Van a Polgármester kötelessége veszélyhelyzetben, de a szociális segély nem a 
veszélyhelyzet elhárítását szolgálja. A kríziskeretet erre kérte. Nyilvánvalóan, ha a veszélyhelyzet ezt 
követeli, akkor a költségvetésből felhasználhat forrásokat szigorú megyei kontroll mellett. Ez az 
előterjesztés nem erről szól.  
 
Balogh Csaba: Az 1 millió forint az ellátásról szól például élelmiszer csomagok beszerzéséről. A 
maradék dologi kiadás az pedig az egyéb ezzel járó költségek, mint például a krízishelyzetben a 
tájékoztatók eljuttatása a lakossághoz. Ezek azok a dolgok, melyek nem a veszélyhelyzet elhárításáról 
szólnak. 
 
dr. Pintér György: Minden olyan információ, felhívás, mely az otthonmaradást erősíti, az a veszély 
elhárítását erősíti, tehát az belefér. Ha Polgármester úr úgy olyan van, vagy olyan jelenség van, akkor 
nehogy azon múljon, hogy a költségvetés vagy a Képviselő-testület nem úgy szavazta meg az az 
előterjesztést. A szociális juttatásnál meg legyen az, hogy legyen egy 5 millió forintos külön segélykeret 
Polgármesteri döntési hatáskörben. Ezzel az 5 millió forinttal Polgármester úr magát korlátozza be, vagy 
pedig elfogadtat a Bizottsággal, a Képviselő-testülettel egy olyan, amit a törvény erejénél fogva átléphet.  
 
Balogh Csaba: Érdekes megközelítés. Ez inkább a demokrácia támogatása. Együtt hozzák meg ezt a 
döntést.  
 
dr. Pintér György: Miért 5 millió forint? Semmit nem látnak előre. Ha elfogyott ez a keret, akkor a 
Képviselő-testületi ülés lesz? Ha végig gondolható, hogy ebben a veszélyhelyzetben a Polgármester úr 
döntsön, akkor saját hatáskörben dönt, benne marad a költségvetésben.  
 
dr. Szinay József: Akkor lehet, az, hogy a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 
felhatalmazza Polgármestert, hogy belátása szerint döntsön?  
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dr. Pintér György: Megerősítésként kell egy rendelkezés, hogy felkéri a Bizottság, hozza meg, amit jelen 
esetben jónak lát.  
 
Lőrincz László: Ne legyen összegszerű meghatározás.  
 
dr. Szinay József: Akkor erről legyen egy döntés.  
 
dr. Pintér György: Az egyik egy politikai deklaráció, hogy megerősítik azt, hogy mindent tegyen meg a 
Polgármester. A másik kérdés, hogy akar-e az Önkormányzat szociális vonalon többletjogosítványt 
adni, egyáltalán kér-e Polgármester úr?  
 
Lőrincz László: Ez is a krízishelyzet elhárítása. 
 
dr. Pintér György: Kell a segélykeretről külön dönteni vagy beleértve. 
 
dr. Szinay József: Beleértve.  
 
dr. Pintér György: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság megerősíti a 
veszélyhelyzetből fakadó jogkörei gyakorlásában a Polgármestert, beleértve a lakosság lehető 
legszélesebb körű tájékoztatását, illetve a veszélyhelyzet következtében előálló szociális problémák 
kezelését. 
 
Balogh Csaba: Belekerülhet, hogy például csomagológépet vagy egyéb eszközöket vásárolhatnak? 
 
dr. Pintér György: Van egy rendszer, amit Polgármester úr eldönt vagy Jegyző úr, vagy a Hivatal. Ha 
egy eszköz beszerzésre kerül, az állam általában ilyen helyzetben – bár nem tudni, hogy mi lesz a vége 
– a katasztrófahelyzetek végén meg szokták téríteni a költségeket, részben vagy egészben. A végén 
kiderül, hogy egy adott tételt elfogadnak vagy sem. 1-2 határesetes történet lehet melyet, ha nem 
térítenek meg, akkor a város saját költségvetéséből rendezni lehet. Amit a jóerkölcs határain belül 
beszerzésre kerül egy eszköz és az állam nem fizeti ki, akkor tudomásul veszi a Bizottság és a Képviselő-
testület és a költségvetésből rendezni kell. Nem fogja senki kifogásolni.  
 
Balogh Csaba: Ezt el tudja fogadni, de szeretne erre kérni egy megerősítést.  
 
dr. Pintér György: Az eredeti előterjesztésben szereplő 5 millió forint az egy korlát a Polgármesternek.  
 
Balogh Csaba: Valamilyen formában meg kellett fogalmazni. Bízott abban, hogy ezt így el tudja fogadni 
a Bizottság és a Képviselő-testület.  
 
dr. Szinay József: El tudja képzelni, hogy konkrét összeget nem írnak bele. A szükséges keretet az 
Önkormányzat biztosítja az elhangzott dologi és szociális témákra.  
 
Balogh Csaba: Dr. Kármán Gábor Microsoft Teams bejelentkezésen jelezte, hogy a javaslata az lenne, 
hogy legyen mindenféleképpen egy keret, amivel a Polgármester rendelkezik.  
 
dr. Pintér György: A Humánügyi Bizottság segélyosztó jogkörét gyakorolhassa a Polgármester a 
veszélyhelyzet idején. A szociális segélyosztó keret felett rendelkezik a Polgármester.  
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dr. Szinay József: A szociális keretből nem lehet csomagológépet vásárolni.  
 
dr. Pintér György: Az egy másik történet. Akár külön jóváhagyják most a csomagológépet.  
 
dr. Szinay József: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési Bizottság felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a szükséges mértékű forrásokkal rendelkezzen. Soha nem látott hatáskört kap a Polgármester.  
 
dr. Pintér György: A feladattal nem terhelt működési tartalék legyen a keret. A Polgármester jelenleg 3 
sor felett rendelkezhet, az egyik a szociális – amivel jelenleg a Humánügyi Bizottság rendelkezik -, a 
másik a feladattal nem terhelt működési tartalék – a sok kisösszegű kifizetésre – a beruházási tartalékon 
szabhatnak egy összeghatárt, ha esetleg csomagológépet vagy egyéb nagyobb eszköz, ami beszerzésre 
kerül, lehet egy 10 millió forintos keret. Már most látszik, hogy újra kell rendezni a költségvetést. 
Országosan és helyben is új költségvetés lesz.  
 
Balogh Csaba: A szociális étkeztetésre számolta az 1 millió forintot, ezt az összeget reálisnak látta. Lesz 
olyan, akik elveszítik a munkájukat, az például egy plusz extra szociális igény lesz. Nem étkezési 
szociális célra menne, hanem munkát lehetne adni valamilyen módon ezeknek az embereknek.  
 
dr. Pintér György: Úgy gondolja, hogy ez az összeg kevés.  
 
Balogh Csaba: Tegyen egy javaslatot az összegek nagyságára.  
 
dr. Pintér György: 5 millió forintot szociális keretre, lehet, hogy ez is kevés lesz. Ha erősödik a 
szabályozás, akkor saját hatáskörben ezt kibővítheti Polgármester úr.  
 
dr. Szinay József: Ez elfogadható, hogy 5 millió forint a dologiba.  
 
dr. Pintér György: 5 millió forint a beruházásiba.  
 
Balogh Csaba: Befogadja.  
 
dr. Pintér György: A működési tartalékból átcsoportosításra kerül 5 millió forint polgármesteri 
hatáskörben kiosztható szociális segély céljára, 5 millió forint kríziskeretet szintén a működési 
tartalékból és 5 millió forint pedig a beruházási tartalékból a veszélyhelyzettel kapcsolatos esetleges 
beruházásokra.  
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

63/2020. (III. 23.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet kezelésére háromszor 5 
millió forintot csoportosítson át kríziskeretre az alábbiak szerint:  

- a működési tartalékból 5 millió forintot csoportosítson át szociális segély céljára, 
- a működési tartalékból 5 millió forintot csoportosítson át krízishelyzetre, 
- a beruházási tartalékból 5 millió forintot csoportosítson át a veszélyhelyzettel kapcsolatos 

esetleges beruházásokra.  



- 136 -  09/53-10/2020. 

 
A kríziskeret felhasználásáról a polgármester dönt. 
 
Forrás: Feladattal nem terhelt működési tartalék, illetve a beruházási tartalék. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Balogh Csaba polgármester  
 
 

7. napirendi pont: Alapszolgáltatási Központ – pótelőirányzat autó vásárlásra 
 
dr. Pintér György: Ismertette az előterjesztést.  
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

64/2020. (III. 23.) 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, hogy 4 630 eFt pótelőirányzatot 
biztosít az Alapszolgáltatási Központ részére egy Dacia Dokker gépjármű beszerzésének és 
forgalomba helyezésének költségei fedezetére. 
 
Forrás: Beruházási tartalék 
 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Balogh Csaba polgármester, dr. Preller Zoltán TESZ 
mb.igazgató, Tóth Ildikó intézményvezető 
Határidő: azonnal 
 
 

8. napirendi pont: Zebrák közvilágítása 
 
dr. Pintér György: Ismertette az előterjesztést.  
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

65/2020. (III. 23.) 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, hogy a Kolozsvári utca – Otthon 
utca kereszteződésében, valamint a Nemeskéri Kiss Miklós út – Kölcsey utca kereszteződésében 
lévő gyalogos átkelőhelyek közvilágítását bruttó 2 888 eFt összegért a közvilágítás bővítés sorról 
megvalósítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
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Forrás: Beruházások - Közvilágítás bővítés 
 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Balogh Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 

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

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


