
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának 2008. szeptember 
15-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság rendkívüli ülése 
 
Rakaczki István és Mészáros Emília nincs jelen. 
 
 
Dr. Pintér György köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a rendkívüli ülés összehívásának okát és a tervezett napirendi pontokat. Javasolja, hogy a 3. sz. 
napirendi pontot vegyék le, viszont a vasúti átjáró megépítésére vonatkozó előterjesztést tűzzék napirendre. 
Kéri, hogy a TESZ pótelőirányzatra vonatkozó levelét a hivatal a szerdai ülésre véleményezze.  
 
A bizottság a napirendi pontokat egyhangú igen szavazattal elfogadja. 
 
1./ Ingatlanértékesítések 
Előterjesztő: Popele Julianna 
 
2./ A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése pályázat 
Előterjesztő: Dr. Szinay József  
 
3./ Pedagógiai Szakszolgálat kérése 
Előterjesztő: Dr. Pintér György  
 
4./ Felsőgödi vasúti gyalogosátjáró pénzügyi fedezetének biztosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
 
 
1./ Ingatlanértékesítések 
Előterjesztő: Popele Julianna 
 
Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést. Az értékesítési árat kevesli. 
 
Popele Julianna elmondja, hogy ezek a telkek évek óta ott állnak, komoly vevő eddig nem jelentkezett. Most 
van két olyan vevő, aki telket vásárolna a korábban meghirdetett és a testület által meghatározott áron. 
Amennyiben vonzóbbá válik a környék, akkor már lehet magasabb áron értékesíteni. 
 
Kruzslicz István választ szeretne kapni arra, hogy miért adják el ekkora összegért? Mi okozza, hogy eddig 
ezek a telkek nem keltek el?  
 
Sellyei Noémi szerint a távvezeték alatt lévő telkekről van szó.  
 
Lengyel György tudomása szerint korábban 5000 Ft+ÁFA/ m2 áron lettek elfogadva az értékesítések és csak 
a tavalyi költségvetésbe került be 6000 Ft-tal. Javasolja, hogy 30 napon belül fizessék ki a telket.  
 
Rábai Zita kérdése, hogy volt ez az anyag a VfB előtt? 
 
Popele Julianna elmondja, már többször volt a bizottságok előtt a telkek értékesítése. Szóba került az, hogy a 
palackozónak biztosítsanak helyet, de lakossági tiltakozás volt. 
 
Sellyei Noémi 8000+ÁFA összeget javasol. 
 



Popele Julianna a javasolt árat magasnak tartja. 
 
Dr. Pintér György kérdése, hogy a kitűzés mennyi időt vesz igénybe? 
 
Popele Julianna elmondja, kb. 2 hét. 
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy november 30-ig tartsa az önkormányzat az árajánlatot és a kitűzés 
területarányos költségeit a vevők vállalják át. 
 
Lengyel György kéri, hogy az ügyvéd a vevőket értesítse a döntésről. 
 
A bizottság a két ingatlan értékesítésére vonatkozó javaslatot a kiegészítésekkel együtt 5 igen szavazattal 
elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

55/2008. (IX. 15.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága 
 
Jóváhagyja György Zoltán és Györgyné Várady Andrea részére ½-1/2 tulajdoni hányadban Göd, Huzella T. 
utca 6801/64 hrsz-ú, 1000 m2 térmértékű, az Önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen terület 
értékesítését, bruttó 7.200.000 Ft összegben. 
Hozzájárul a 6801/68 hrsz-ú 2131 Göd, Huzella T. utca, 1000 m2 térmértékű, beépítetlen terület besorolású 
ingatlan értékesítéséhez Szabó István és Deák Edit (1146 Bp. Istvánmezei út 2/b II. em. 15.) lakos részére ½ 
- ½ tulajdoni arányban. 
Vételár: bruttó 7.200.000 Ft. 
Elrendeli a Göd, 6801/63-69 hrsz-ú ingatlanok sarokpontjainak ismételt kitűzését, melynek területarányos 
költségeit a vevők viselik. 
Az értékesítési árat 2008. november 30-ig tartja fenn. 
Felkéri Dr. Kovács Balázs ügyvédet a szerződés elkészítésére, ellenjegyzésére és a földhivatali eljárás 
lebonyolítására. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  
 Ingatlanok kitűzése: Beruházási Osztály 
 Szerződés elkészítése: Dr. Kovács Balázs 
 
 
 
2./ A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése pályázat 
Előterjesztő: Dr. Szinay József  
 
Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést. 
 
Lengyel György kérdése, hogy mennyiségi vagy minőségi fejlesztést jelent a pályázat? Szükséges lesz 
szakmai továbbképzésre?  
 
Rábai Zita kérdése, hogy konkrétan mire szeretnének pályázni? Lehet, hogy érdemesebb egy kisebb összeget 
megpályázni, mert akkor biztosabban megnyerik.  
 
Dr. Szinay József ismerteti a pályázati összeg felhasználását, melynek egy része hardverre fordítódna.  
 
Rábai Zita elmondja, az útmutatóban az szerepel, hogy minél magasabb összegre pályáznak annál kevesebb 
pontot kapnak. Meg kell vizsgálni, hogy minél optimálisabb legyen a pontszám.  
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy a következő ülésre egy részletesebb anyagot terjesszenek a bizottság elé.  
 



 
 
3./ Pedagógiai Szakszolgálat kérése 
Előterjesztő: Dr. Pintér György  
 
Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést.  
 
Kövendiné Tímár Erzsébet elmondja, hogy konkrét személyekről van szó és az ő bérükről.  
 
Dr. Pintér György kérdése, hogy határozott vagy határozatlan idejű a kinevezés? 
 
Kruzslicz István kérdése, hogy feltétlenül szükséges a 15 év gyakorlat? Nem érti, hogy miért kell Vácra járni 
uszodába, amikor a városban is van úszási lehetőség? 
 
Lengyel György a beadványt két részre osztja. Az egyik a három hónapra kért bérbiztosítás. A második és 
harmadik rész 2009-re vonatkozik. Véleménye szerint most csak a három hónapról kell dönteni.  
 
Dr. Pintér György csak a két státuszról kell dönteni, vagy más egyébről is? Mikortól és mennyi időre kérik a 
két státuszt? 
 
Sellyei Noémi elmondja, hogy október 1-től. 
 
Dr. Pintér György határozott vagy határozatlan időre kötik a szerződést? 
 
Kövendiné Tímár Erzsébet elmondja, határozatlan időre szólna a kinevezés. 
 
Sellyei Noémi szerint a gyereklétszám növekedése indokolja a státusz létesítését. 
 
Kövendiné Tímár Erzsébet elmondja, hogy a kért státuszok kötelező feladatok, amit az önkormányzatnak 
biztosítani kell.  
 
Lengyel György amennyiben a három hónapra igénylik a státuszt, akkor jövő évre miért igénylik megint, 
mikor azt a jövő évi költségvetésben kell szerepeltetni?  
 
Dr. Pintér György szerint, ha a feladat kötelező, akkor biztosítani kell hozzá a státuszt. Ha most 
megszavazzák a két státuszt, akkor a következő ülésre már kidolgozásra kerülhetne a pontos összeg is.  
 
A kötelezően ellátandó feladatokhoz a bizottság támogatja a KOB előterjesztését: egyhangú igen szavazattal 
elfogadja. két státuszt biztosítják a konkrét összeget a következő ülésre terjesszék be 
 
 

56/2008. (IX. 15.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága 
 
Támogatja a Városi Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény részére a kötelező feladatok ellátásához 1 fő 
gyógytestnevelő és 1 fő szurdologopédus státusz biztosítását. 
Felkéri a Szakszolgálat vezetőjét, hogy a következő bizottsági ülésre a státuszhoz kapcsolódó konkrét 
összegeket terjessze be. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Pintér György 
 Kövendiné Tímár Erzsébet 
 
 
 
Lengyel György szeretné látni azt a törvényt, ami alapján ez a feladat kötelező.  



 
Dr. Pintér György örülne annak, ha egy külsős cég átnézné az intézmények feladatait a kötelező és vállalt 
feladatok szempontjából. Kéri, hogy a pontos összeget a forrás megjelölésével a következő ülésen terjesszék 
be.  
 
 
 
4./ Felsőgödi vasúti gyalogosátjáró pénzügyi fedezetének biztosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést.  
 
Nagy Gabriella kérdése, hogy az összeg nettó összeg? 
 
Popele Julianna elmondja, hogy nettó összegről van mindenhol szó. 
 
Lengyel György kérdése, hogy hol szerepel a költségvetésben a 7,5 millió?  
 
Nagy Gabriella elmondja, hogy a hidak, utak felújítása keretben.  
 
Popele Julianna ismerteti az előzményeket.  
 
A bizottság az előterjesztést egyhangú igen szavazattal elfogadja. 
 

57/2008. (IX. 15.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága 
 
A fejlesztési célú céltartalék terhére, a Göd-felsői vasúti gyalogos átkelőhely létesítésére 3.312 eFt 
pótelőirányzatot biztosít. 
 
Felelős: Beruházási Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Mivel több hozzászólás nem érkezik Dr. Pintér György megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Dr. Pintér György      Jónásné Héder Hedvig 
elnök        jkv. vezető 


