
 42

J E G Y Z Ő K Ö N Y V   
 
 

Készült:  Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának 
2010. május 20-i soron következő (nyílt) ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos 
helyiségében.  

 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Kruzslicz István, Rábai Zita)  
 
Tárgy:  PEKB soron következő ülése  
 
dr. Pintér György, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a tagok közül 

5 tag jelen van, a bizottság határozatképes. 
Ismerteti a meghívóban és az ülés előtt kiosztásra került napirendi pontokat.  
 
Popele Julianna: Napirend előtti tájékoztatásként elmondja, hogy a kimutatás a folyamatban lévő 
pályázatokról és ingatlanértékesítésekről című (2-es napirendi pont) új anyagot nem készített, mivel az 
utolsó ülés óta nem volt változás. Elmondja, hogy az önkormányzat pályázaton nyert 100 mFt-ot 
óvodafelújításra, ebből a Fácán épületet újítják fel. A kiviteli terveket megrendelték. 
 
Dr. Pintér György: Javasolja a 2. és 9. napirendi pont levételét. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a napirendi pontokat és fenti 
elnöki javaslatot. 
 
Napirendi pontok: 
1. Napi likviditás 
    Előterjesztő: Kovács Krisztina Pénzügyi Ov.                                                    (ülés előtt) 
2. Kimutatás a folyamatban lévő pályázatokról, és az ingatlanértékesítésekről 
    Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.                                                                (ülés előtt) 
3. 2009. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 
    Előterjesztő: dr. Szinay József jegyző                                                                       (I. jelű anyag) 
4.Helyi építményadóról szóló rendelet módosítása 
    Előterjesztő: Jakab Gábor Adó Osztály vezetője                (1-2. oldal) 
5. Helyi telekadóról szóló rendelet módosítása  
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész                 (3-4. oldal)  
6.Önkormányzati rendelet-tervezet a magánszemélyek kivitelezésében közterületen 
    megvalósuló járdaépítések költségviseléséről  
    Előterjesztő: Popele Julianna Beruh. Ov.                (5-7. oldal) 
7. 398. hrsz-ú ingatlan vételi ajánlat 
    Előterjesztő: Popele Julianna Beruh. Ov.                                                                      (8-13. oldal) 
8. 3867/2. hrsz-ú ingatlan vételi ajánlat 
    Előterjesztő: Popele Julianna Beruh. Ov.                 (14-18. oldal) 
9. Helytörténeti Bemutatóterem létrehozása 
    Előterjesztő: dr. Bognár László alpolgármester                 (19-30. oldal) 
10. József Attila Művelődési Ház és a Városi Könyvtár épületeinek közös közterheire 
pótelőirányzat 
   Előterjesztő: Kovács Krisztina Pénzügyi Ov.                                 (IV.14-i ülés anyagában kiküldve) 
11.2009. évről szóló belső ellenőri jelentés                                  (ülés előtti anyagban) 
    Előterjesztő: dr. Szinay József jegyző 
12. 2009. évi PEKB határozatok végrehajtása                                                (szóban) 
      Előterjesztő: dr. Pintér György PEKB elnök 
13.Közbeszerzési eljárás megindítása: 
     - Közterület-fenntartás 



 43

     - Göd városban közterületi járdaépítés      
     - Göd város kátyús aszfalt/mart aszfalt burkolatú útjainak javítása 
     - Gyalogos átkelőhely létesítése Göd, Nemeskéri K.M. úton 
     - Göd, Névtelen u. – Várdomb lakóparkhoz vezető út (4732/9. hrsz.) építése 
     - Göd, Kerekerdő felújítása 
      Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.    (ülés előtti anyagban)                            
14. Egyebek: 
      - Magánóvodák támogatása (Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző) 
      - TESZ követelések törlésének kérése (Előterjesztő: dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató) 
      - Közhasználatú zöldfelületeken tervezett fenntartási munkák összesítő listája 
        Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva KvB alelnök   (ülés előtti anyagban) 
 
1. napirendi pont: Napi likviditás 
 
Dr. Pintér György: A likvidadósság nő, valószínű, hogy szeptemberben csökkeni fog az 
adófizetések következtében. 
A 2010. április hó végéig beérkezett adóbevételekkel kapcsolatos táblázat elkészült, de most 
nem került kiosztásra, nem volt befizetési időszak. Érdemi bevétel növekedés az elmúlt év 
hasonló időszakához képest nem történt, de a bevételi adatokat természetesen bárki, aki erre 
igényt tart,  megtekintheti. Javasolja, hogy a jegyzőkönyvhöz csatoljuk a táblázatot. 
 
Rakaczki István: Vannak összegek az anyagban, amik ezer forintban vannak megadva és 
előfordul olyan is, ami enélkül. Javasolja az egységesítést. 
 
Dr. Pintér György: 800 mFt van lekötve. A jegyzőkönyv mellékleteként már a javított 
táblákkal kérjük becsatolni. 
 
2. napirendi pont: Helyi építményadóról szóló rendelet módosítása 
 
Jakab Gábor: Az előterjesztés előzménye azt volt, miszerint észlelte az Adóosztály, hogy a 
helyi szociális rendeletben van olyan előírás, ami nem felel meg  a vonatkozó törvényi 
rendelkezéseknek. Nevezetesen arról van szó, hogy az említett rendeletben a bizottság  a 70 
év feletti egyedülálló- és élő, az adott ingatlanban haszonélvezeti joggal rendelkező 
személyek adójának 50 %-át elengedi. Miután mindenfajta adóigazgatási hatáskör a jegyzőt 
illet meg, a szabályozás nem jogszerű, annak hatályon kívül helyezése indokolt, ezt a 
Szociális Bizottság javasolja is a képviselő-testületnek. Egyidejűleg lényegében ugyanezen 
személyi kör 50 %-os építményadó-kedvezménye beépíthető lenne a helyi építményadó- 
rendeletbe. Ezáltal a jogszerűség helyreállítható, az érintett ügyfél ugyanúgy csak az éves 
adóösszeg 50 %-át fizetné meg.  Az önkormányzat költségvetésének egésze szempontjából 
sem lenne változás (miután  az érintettek részére eddig szociális keretből biztosított 
hozzájárulás megmarad, az építményadó- bevétel pedig ugyanakkora összeggel csökken.  
 
Dr. Pintér György: Eddig a Szociális Bizottság keretéből lehetett a támogatást adni. A 
költségvetés szerkezetét illetően lesz változás, miután a kiadási oldalon  szociális keret 
csökkentésének mértékével egyezően  bevételi oldalon az építményadó mérték is csökken.  
Jakab Gábor Nem kell jelentős nagyságrenddel számolni, maximum 20-30 e témában érintett 
ügyfél várható éves szinten, ami hozzávetőleg  legfeljebb 200 ezer, forintot jelenthet.   
 
Mészáros Emília: Kérdés, hogy a szemétszállítási díjaknál a bizottsági hatáskör megmaradhat-
e vagy sem. 
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Jakab Gábor: A szemétszállítási díjnál feltételezem, hogy a hulladékgazdálkodási törvényben 
leírtak alapján a helyi rendeletben szociális illetve rászorultsági  alapon adható kedvezmény. 
Itt a hatáskört a vonatkozó törvényi előírás minden bizonnyal az önkormányzathoz delegálja, 
vagyis jogszerűen lehet a szociális bizottság hatáskörében a döntés. Természetesen pontosan 
meg kell nézni a vonatkozó előírásokat , de véleménye szerint ott nincs jogszerűségi 
probléma. Az egy más kérdés, amikor valaki nem fizeti meg a szemétszállítási díjat és az 
összeget a TESZ átadja adók módjára történő behajtásra az  az önkormányzati adóhatóságnak.   
 
Dr. Pintér György: Nem kapcsolódik a probléma szorosan a témához, de felvetődik a kérdés, 
hogy az adó tárgya vagy szociális rászorultság alapján támogatunk valakit és az 
adókedvezmény megkapható-e alanyi jogon.   
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
32/2010. (V.20.) sz. PEKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a helyi építményadóról szóló rendelet módosítását az 
Adóosztály 2010. május 13-án kelt előterjesztése alapján. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző, Adóosztály vezetője 
 
 
3. napirendi pont: Helyi telekadóról szóló rendelet módosítása 
 
Jakab Gábor: A telekadó-rendeletben 50 %-os kedvezménye volt annak, akinek a telke nem 
éri el a 280 m2-es teleknagyságot, kivéve ha nem üzleti célra használja. Ez a téma tavaly már 
volt a bizottság előtt, de ismét felvetődött, hogy indokolt lenne teljes mentességben részesíteni 
az érintett ingatlantulajdonosokat. Az ő ingatlanjaik ugyanis építési tilalom alatt nem állnak, 
ezért törvényi elírás alapján nem kaphatnak telekadó- mentességet, viszont az építési 
előírások szerint be sem építhetik ezeket a földrészleteket. Mindezek miatt igazságosabbnak 
tűnik a mentesítés és mindössze néhány ingatlant érintene a rendelet-módosítás ezért az ebből 
adódó bevételkiesés mértéke elenyésző lenne.  
 
Menyhárt László: Ez a telekméret még 100 négyszögöl sincs, valóban keveseket érintene. 
 
Dr. Pintér György: Az ilyen ingatlanok nem beépíthetőek. Kérdi, hogy van e módosító 
javaslat. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
33/2010. (V.20.) sz. PEKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a helyi építményadóról szóló rendelet módosítását az 
Adó Osztály 2010. május 13-án kelt előterjesztése alapján. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző, Adó Osztály vezetője 
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4. napirendi pont: 2009. évi zárszámadásról szóló rendelet módosítása 
                            Belső ellenőri jelentés  
                           Könyvvizsgálói jelentés 
 
Dr. Szinay József: 4.720.782 eFt-tal zárta az évet az önkormányzat. Az év végével 814 mFt 
lekötött kötvényünk volt. Ebből a 2010. évi beruházásokra 319 illetve, 46 mFt –ot 
eszközöltek. A Fiducia kötvényből 390 mFt-tal rendelkezik a város, ennyi elvileg a 
vésztartalék az idei költségvetés felhasználását illetően. 
Könyvvizsgálói jelentés záradékát felolvassa. A jelentés tartalmazza a belső ellenőri 
vizsgálatokat is. A belső ellenőrzési vizsgálatokat áttekintettük. Az intézkedési tervek a feltárt 
hibák orvoslására elkészültek. Konkrét kérdés esetén a Microbi Consulting Kft. és a 
megbízott belső ellenőr válaszol. 
 
dr. Hetényi Tamás: A TESZ beszámolójából látható, hogy az adott évben jelentős probléma 
volt az áthúzódó tételek összege. Ez kb. 70 mft áthúzódó tétel. Szemétszállítás, strand, és a 
Duna-parti nyaralóházak vesztesége 38 mFt, ehhez jön még a kintlévőség 37 mFt. Ebből a 
legjelentősebb tétel az ÁFA visszaigénylés. Probléma még a Pólus Palace Zrt. tartozása, bár a 
csődegyezség létrejött. 
 
Lengyel György: Kérdése, hogy a 9-10 oldalon pénzügyi vagy politikai döntés áll 1.364 mFt-
tal módosították az eredeti bevételi és kiadási oldalt. Miből látjuk ezt a plusz bevételt és mik 
voltak azok a konkrét kiadások, mely ezt az összeget teszik ki és fedezik? A teljesítés 110 %. 
Miből áll össze? 1.364 tervezett bevétel és mik voltak a célzott kiadások? 
Kérése még, hogy amire a beszámoló a testület elé kerül, akkor erre ott pontos választ tudjon 
adni a hivatal. Kéri ennek kidolgozását. A beszámolót egyebekben elfogadja. 
 
Dr. Pintér György: Vagy ezt a táblázatot kell módosítani, vagy a szöveges részben lesz 
változás?  
 
Dr. Szinay József: A testületi ülésre elkészül majd ennek kidolgozása. 
 
Dr. Pintér György: A TESZ által említett 70 mFt-ról is készüljön ugyanilyen táblázat a 
testületi ülésre. A zárszámadás beterjesztése ápr. 30-ig megtörtént, nincs szavazati 
kötelezettsége a testületnek, nincs jogkövetkezménye annak, ha a későbbiekben szavazunk 
róla.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
34/2010. (V.20.) sz. PEKB határozat 

 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a 2009. évi 
zárszámadást illetően: 

- a bevétel és kiadási főösszeg növekedéséről, 
- valamint a Településellátó Szervezet pótelőirányzat igényéről  

kiegészítő anyagot kér, ezek elfogadása tárgyában 2010. május 26-án 8 órakor 
rendkívüli bizottsági ülést tart. A bizottság a 2009. évi zárszámadásról szóló rendelet 
elfogadásáról ezek ismeretében dönt.  
A bizottság tagjainak a kiegészítő anyag 2010. május 25-én 12 óráig kiküldésre kerül. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
Sellyei Noémi tag kiment. 
 
Dr. Pintér György: Felkéri a tagokat szavazzanak a belső ellenőri jelentés elfogadására 
vonatkozóan. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
35/2010. (V.20.) sz. PEKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága tudomásul 
vette a 2009. évről szóló belső ellenőrzési jelentést. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: PEKB elnök 
 
 
6. napirendi pont: Önkormányzati rendelet-tervezet a magánszemélyek kivitelezésében 
közterületen megvalósuló járdaépítések költségviseléséről 
 
Dr. Nagy Atilla: A Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot, az alap 
javaslat a betonjárda anyagköltség támogatására 100 %-os, a térkőre 65 % volt. Javaslatuk az 
volt, hogy a betonjárda 50 %-os és a térkőnek 70 %-os támogatottságot adjunk. Felkérték a 
főépítészt az utcajegyzék elkészítésére, amely a térkővel építendő járdákat jelölik. 
 
Dr. Pintér Gyögy: Nem lesz egységes, ha a három szomszéd három fajta térkőből építi a 
járdát. Az anyagköltség 50 %-át térítjük, ennek kifizetését aggályosnak tartja. 2009-ben már 
az volt, hogy a hivatal nevére szóljon a számla.  
 
Mészáros Emília: A hivatalban volt egy felmérés, ez alapján hozott a polgár a TESZ nevére 
számlát, ez alapján kérték a kifizetést, de aggályos volt, mert nem volt egységesítve.  
 
Popele Julianna: Közös megegyezés alapján a VFB-vel meghatározható lenne a térkő típusa, 
ha már megkezdett járdaszakaszról van szó, akkor ahhoz igazodva. Általánosságban a méret, 
forma és szín meg lesz adva a rendeletben. Rögzíteni tudjuk még a hozzájárulás mértékét a 
jelenlegi kereskedői árakat figyelembevéve. A PEKB feladata az lenne, hogy az 1 m2-re jutó 
költséget meghatározza. 6400 Ft a térkőnél, a betonnál 2.400,-Ft.  
Sok nehézség vetődött fel, ezért egy szakmai csapat arra a konszenzusra jutott, hogy a lakó 
nevére jutó számla lesz kiállítva. A számlát majd be kell mutatni, de nem ez lesz kifizetve, 
hanem támogatást kap belőle. Nem lesz SZJA köteles, mert megállapodás alapján ezt a járdát 
a járdaépítő az önkormányzatnak átadja. Itt lesz aktiválva az önkormányzatnál ez az összeg, 
így egységesített támogatás valósítható meg. Ezzel nem jut plusz jövedelemhez senki, a 
támogatás addig nem adható, amíg el nem készül a járda. Ezt követően több évre megoldódna 
a probléma. Évente módosítható lenne az 1 m2-re jutó összeg. Megállapodást kötünk a 
járdaépítővel, helyszíni bejárást is alkalmazhatunk. Minden esetben egyedi elbírálásra kerül 
sor, helyszíni felméréssel.  
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Dr. Pintér György: A következő testületi ülésre elkészül a megfelelő műszaki tartalom és 
paraméter? 
 
Popele Julianna: A testületi ülésre már elkészülnek a mellékletek. 
 
Lengyel György: A munkadíjról nincs szó. Példaként elmondja, hogyan építették a saját 
járdájukat. 
 
Dr. Pintér György: A kifizetéshez kell a számla? Van-e értelme az anyagköltség százalékának 
meghatározására, ha a támogatási összeget maximálva meghatározzuk. 
 
Dr. Nagy Atilla: Aki járdát akar, és nem tudja kivárni az önkormányzat által megépítésre 
kerülő járdákat annak érdeke lesz a saját erőből való megépítés. A százalékot akár ki is 
hagyhatjuk és meg lehet határozni a támogatási összeget. Akkor még az olcsóbban 
megvásárolt anyagot is elfogadhatjuk.  
 
Sellyei Noémi tag visszajött. 
 
Popele Julianna: E a célra fenntartott keret 4 mFt. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
 

36/2010. (V.20.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága elfogadásra 
javasolja a „magánszemélyek kivitelezésében közterületen megvalósuló járdaépítések 
költségviseléséről„ szóló rendelet-tervezetet azzal a módosítással, hogy a 2. §. (1) 
bekezdésében meghatározott támogatások az alábbiak szerint legyen meghatározva: 
A számlával igazolt anyagköltség, legfeljebb:  
- betonjárda esetén négyzetméterenként 1.500,-Ft, 
- térkőburkolattal ellátott járda esetén négyzetméterenként 4.500,-Ft támogatás igényelhető.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: PEKB elnök 
 
 
7. napirendi pont: 398. hrsz.-ú ingaltan vételi ajánlat 
 
Popele Julianna: Iskola utcánál az Iskola közre az egyház vételi ajánlatot nyújtott be. A 
Képviselő-testület egyszer már határozott, aztán visszavonta a határozatát. 320 eFt bruttó 
összeget javasoltak az előterjesztésben. A határozati javaslat tartalmazza az átminősítést is.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
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37/2010. (V.20.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a tulajdonában lévő, 398  hrsz-ú, 
202 m2 térmértékű, kivett közterület besorolású ingatlan beépítetlen területté történő 
átminősítéséhez, és az ingatlan  értékesítéséhez a  Gödi Római Katolikus Egyházközösség (Göd,  
Pesti út 73.) részére az alábbi feltételekkel: 
 
Gödi Római Katolikus Egyházközösség gyalogos és gépkocsi közlekedésre alkalmas bejárási 
szolgalmat biztosít a szomszédos 397 hrsz-ú ingatlan mindenkori tulajdonosának és a 394 hrsz-ú, 
Huzella Tivadar Általános Iskolának, melyet a földhivatali nyilvántartásba be kell jegyezni.  
 
Vételár: bruttó 320.000,- Ft. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, dr. Nyitrai Judit 
ügyvédet pedig az adásvételi szerződés elkészítésére és a tulajdonosi változás földhivatali 
bejegyeztetésére.  
                                                                     (Rendelet-tervezet) 
 

Göd Város Önkormányzatának    …./2010. (V. …) sz. Ök. rendelete az önkormányzati vagyon 
hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló  

18/1999.(VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 

1. § 
 
A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 

hrsz ingatlan megnevezés terület m2 tulajdoni hányad forgalom képesség 

398 Kivett, beépítetlen terület 202 1/1 Forgalomképes 5 
 

2.§ 
 
A rendelet kihirdetésen napján lép hatályba. 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beruházási Osztály 
 
 
8. napirendi pont: 3867/2. hrsz.-ingatlan értékesítés 
 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
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38/2010. (V.20.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a tulajdonában lévő 3867/2  
hrsz-ú, 
190 m2 térmértékű, beépítetlen terület besorolású ingatlan, telek kiegészítésként történő 
értékesítéséhez Cserhalmi János 2132 Göd, Pozsonyi utca 26. sz. alatti lakos részére.  
A eladási ár bruttó 900.000,- Ft. 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, dr. Nyitrai 
Judit ügyvédet pedig az adásvételi szerződés elkészítésére, és a tulajdonosi változás 
földhivatali bejegyeztetésére.  
 
 

Rendelet-tervezet 
 
Göd Város Önkormányzatának    …./2010. (05. …) sz. Ök. rendelete az önkormányzati vagyon 
hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999.(VI. 22.) sz. Ök. rendelet 
módosításáról 

1. § 
 
A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 

hrsz ingatlan 
megnevezés 

terület 
m2 tulajdoni hányad forgalom képesség 

3867/2 
 

Kivett,  
beépítetlen 

terület 
190 

 
1/1 

 
Forgalomképes 
5 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beruházási Osztály 
 
 
9. napirendi pont: József Attila Művelődési Ház és a Városi Könyvtár épületeinek közös  
                             közterheire pótelőirányzat 
 
Dr. Pintér György: 347 eFt pótelőirányzatot jelent. A pénzügyi forrást kellene megjelölni. 
 
Kovács Krisztina: Két forrást jelölt meg, ezek közül lehetne választani. 
 
Lengyel György: A bérkülönbözet miből adódik? 
 
Kovács Krisztina: Az álláshely nem változik, csak a képzettség, ebből adódik a 
bérkülönbözet. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
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39/2010. (V.20.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja az 
alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
költségmegosztást 
-felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges előirányzat-módosításoknak megfelelően 
gondoskodjon a költségvetési rendelet módosításáról 
- Göd Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tartalékkeret 
terhére 273 000 Ft személyi juttatás, valamint 74 000 Ft munkáltatói járulék 
pótelőirányzatot engedélyez a Művelődési Ház részére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József jegyző 
  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják azt az ügyrendi javaslatot, 
miszerint a meghívó szerinti 12. napirendi pontot a bizottság a következő ülésén tárgyalja és a 
közbeszerzési eljárások előtt vegyék napirendre az Egyebek napirendi pontot. 
 
10. napirendi pont: EGYEBEK: 
 

• Közhasználatú zöldfelületeken tervezett fenntartási munkák összesítő listája 
 
Wassné Jakab Júlia: Régóta húzódó ügyről van szó, 2008-ban a Képviselő-testület 
egyhangúan támogatta. Összefoglalja, hogy mit tud a rendszer, miért jó a városnak és hogyan 
könnyíti meg a hivatal munkáját. 
A törvényi előírásoknak való megfelelés a fő motiváció. Jelenleg semmiféle nyilvántartásunk 
nincs a fák állapotáról, a karbantartásokról. Sok önkormányzati feladat van, amit ez a 
térinformatikai adatbázis kiválthat. Ha térinformatikai rendszer már van, akkor nem kell a 
helyszíni felméréseket elvégezni. Az Építéshatóságnak is segítséget jelenthet a program 
használata.  A környezetvédelmi kvóta meghatározásánál is jól hasznosítható, mert ez alapján 
előre tervezhetnénk a költségeket. Sok információt ad a rendszer, mellyel sok időt és költséget 
megtakarítható. A felmérés nemcsak a fákat, hanem a közterületeken lévő bútorzatot, ezek 
értékét, a szükséges fenntartási, karbantartási munkákat is tartalmazza. Ez alapján az éves 
tervezés megtehető. Fényképekkel is illusztrált. Az éves kezelési terv a közterületekre 
megalkotható. A 4-es körzetnél már használható, hiszen itt meg van ez a felmérés. Az utolsó 
lapon látható, hogy a város hol tart a felmérésnél. Most az  5. 6. és 7. körzet kerülne 
felmérésre. Ez után még ugyanennyi területet kellene felmérni. A mostani felmérés költsége 
1,2 mFt lenne, de ez a 3 éves adatkarbantartást is tartalmazza. Javasolja az 5.6. és 7 körzet 
felmérését.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az előadó és az egész Beruházási Osztály, Építéshatóság 
munkáját is megkönnyítené, leegyszerűsítené a felméréseket a kaszálástól kezdve a 
járdaépítésekig. Kéri a bizottság támogatását. Pénzügyi oldalról említi, hogy a finanszírozásra 
a 2009. évi környezetvédelmi alap lenne a fedezet. A felmérés hiányának a hátrányát érezzük 
folyamatosan. 
 
Menyhárt László: Maximálisan támogatja, mivel a zöldfelület növelése fontos kérdés.  
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Lengyel György: Ki fogja ezt a programot kezelni, ki készít majd kimutatást ezzel a 
szoftverrel? 
 
Wassné Jakab Júlia: Akik erre ki lesznek képezve. 
 
Lengyel György: Közérdekű észrevétele van a témával, akkor kihez fordulhat? 
 
Wassné Jakab Júlia: A környezetvédelmi előadóhoz. 
 
Debreceni Péter: Ez az ár nem engedi meg, hogy egy weboldalt készítsenek az önkormányzat 
honlapján, de az interneten keresztül van hozzáférési lehetőség. A helyi rendeleteket viszont 
figyelembe kell venni. A jelenlegi rendeletet is módosítani kell.  
 
Popele Julianna: A teljes felmérés mikor lesz meg? Mert csak így használható egyben az 
egész adatbázis. Komplett adatbázist készített a Beruházási Osztály, amely igen sokrétű, 
hónapok óta dolgoznak vele. A fákról és a zöldfelületről nincs felmérésük. A hivatalban 
térinformatikai rendszert is volt, de nem volt felelős személy, aki ezt a rendszert irányítsa. Ez 
az előkészítés nagyon fontos lenne. Kérdés, hogy a változásokat ki fogja nyomon követni, ki 
végzi majd a frissítést stb. 
 
Dr. Pintér György: Kibővítené a kérdéskört. A rendszernek akkor van értelme, ha az egész 
városnak a komplett felmérése meg van.  
Nem tudom, hogy mibe kerül a rendszer működtetése, nem látni a hosszútávú költségeket.  
Minden olyan információ hasznosul-e majd az önkormányzatnál? Ha 100 adat közül csak 20-
at használunk fel, akkor mi ennek az értelme? Ennek a lépésnek a fedezete megvan, de az 
összköltség mennyi lenne? A karbantartás és a garanciális időben a frissítés meddig tart?  
Nem érzékelhető számára, hogy hogyan lesz ebből rendszer. Nem látni, hogy ténylegesen 
mennyi a felhasználható rész.  
Ez egy plusz folyamatos kiadást jelent, a hosszútávon fenntartható rendszer minden lépését 
nem látni még előre.  
 
Popele Julianna: Maga a szoftverre van – e konkrét árajánlat, mert közbeszerzési eljárás alá is 
eshet, még az is lehet, hogy ez a szerződés is az egybeszámítás szabályai szerint. Az egész 
városra vonatkozó felmérésnek mennyi a költség vonzata? Ha nem működik és nem használja 
az önkormányzat, akkor nem sok értelme van a nyilvántartásnak. 
 
Debreceni Péter: Örül a felvetődött kérdéseknek. Közel 2 éve tette fel az ezzel kapcsolatos 
kérdéseit a két szakbizottságnak és a polgármesternek. Köszöni a 4-es körzet képviselőjének 
és dr. Mödlingerné Kovács Éva képviselőnek a támogatást, akik végig kísérték a folyamatot. 
A polgármester Úr többször kijelentette, hogy egyösszegben nem vállalhatja az önkormányzat 
ezt az összeget. Ezért határozták meg a részleteiben történő megvalósítást, felmérést. 
Popele Julianna korábban kérte, hogy mutassam meg azt, hogy mit tud ez a szoftver. 
Eredetileg is az egész város adatbázisában gondolkodott, a mostani javaslat ennek megfelelő.  
A garanciáért külön díjat nem számítanak fel, 3 év lenne, ezzel a beindulna a rendszer. Az 
adatfrissítés a munkafolyamatok kialakulásától függ éves szinten. Ez a szoftver magyar cég 
terméke. Előnye, hogy az alapmodulba funkciók vannak beépítve a megrendelő igényeinek 
figyelembevételével. A rendszer felhasználóhoz van kötve, a változások követhetők.  
 
Dr. Pintér György: Vannak egyéb költségek? 
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Debreceni Péter: 3 fő dolog: növényzet, fasorok, zöldfelületi berendezések, térfelületek 
nagyságára vonatkozó műszaki adatok. Engedély nélküli fakivágások, stb. helyszíni bejárással 
lehet ellenőrizi. A közterület fenntartására kiírt pályázatnál évente ellenőrizni kell a 
helyszíneket. A 4-es körzet felmérésének tapasztalata alapján a 10 körzetet két hét alatt végig 
lehet járni, ha célirányos a keresés.  
 
Popele Julianna: A hivatalban most folyik egy teljesen új pénzügyi rendszer kialakítása, 
amihez kapcsolódik egy vagyonkataszter, stb. Nem lenne célszerű ehhez a nagy rendszerhez 
kapcsolni ezt a szoftvert? A térinformatikát bevezették, aztán nem tudta használni senki, csak 
egy ember és ha Ő nem volt jelen, akkor nem volt adatszolgáltatás. Teljes közterületi 
felmérések is benne lehetnének a vagyonkataszteri dolgokban. A karbantartás automatikusan 
kellene, hogy megtörténjen. 
 
Debreceni Péter: Jelenleg nincs olyan ember a hivatalban, aki a zöldfelület-kezelést megoldja. 
Az elmúlt másfél évben különös tekintettel a közterületekre, akkor megállapítható, hogy nincs 
megfelelően kezelve ez a kérdés, nincs nyilvántartás. Javasolja, hogy a zöldfelületekkel 
kapcsolatos szakmai irányelvek kerüljenek a helyére, ezt segítené a program. Félreértések 
eloszlatása végett elmondja, hogy nincs köze a szoftver-gyártó céghez. Ez a 6. bizottsági ülés, 
ahol a programról szó van. 
 
Dr. Pintér György: Ez egy hosszú távú rendszer, mely stabil alrendszert igényel. A 
szoftverkapcsolódás sem látható jelenleg. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A város vagyonkataszterét külön kezeljük a zöldfelülettől, ez 
téves, mert ez is a város tulajdona, amit óvni kell. 
 
Dr. Pintér György: A zöld kataszter valóban fontos. 
 
Wassné Jakab Júlia: Ha a szoftver nem kompatibilis, akkor is komoly értéket képvisel a fák 
értéke pld. Az adatok viszont amik a felmérésből megállapíthatók, pld. Fa értéke, akkor ez az 
érték már betáplálható akár egy másik rendszerbe. 
 
Dr. Nagy Atilla: Kb. 1 éve mutatta be Debreceni Péter a szoftvert. Ez abszolút tételes 
kimutatást tartalmazott, az értékcsökkenési leírás megy a maga útján, de a helyszíni 
frissítéskor látható lehet a gyakorlati rész, pld. egy pad esetében. 
A hivatal javuló humánerőforrás rendszerét látva, ez megvalósulhat.  
 
Kovacsik Tamás: Göd várossá válásakor a testület úgy döntött, hogy kertváros legyen. Ha mi 
is ezt akarjuk, vagyis egy valódi kertvárost, akkor erre a meglévő vagyonra vigyázni kell. A 
zöldfelület rendberakása ugyanolyan fontos, hogy a közterületeken is rend legyen. Maga a 
szakbizottság és a Városfejlesztési Bizottság is több esetben támogatta, javasolja, hogy ezen 
az ülésen ne legyen szakmai vita. Itt a szükségességről kellene dönteni. Hosszú évtizedek óta 
maga a természet van elfelejtve. Méltányos ajánlatnak tartja az összeget. Kéri a bizottságot, 
hogy szakmailag ne elemezze, hanem a megvalósítás gyakorlatiságáról döntsön. 
 
Dr. Pintér György: Az előterjesztésben nem szerepelnek a járulékos költségek. Ennek a 
bizottságnak valóban nem szakmai döntést kell hozni, de a költségek viszonylatában tisztán 
kell látni. A környezetvédelmi alapból ez az összeg rendelkezésre áll, ezt a szempontot 
vizsgálja a PEKB.  
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Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A Bozóky téren kivágott fa értéke 1,5 mFt, ami megegyezik 
ennek a felmérésnek a költségével. Egy gátszakadást is előidézhet egy korhadt fa kidőlése. 
 
Debreceni Péter: Még néhány fontos dolog, amit el szeretne mondani. A területfelmérés 
megtörtént, ha fejleszteni akarunk, akkor ezt a gyakorlatban is látni kellene. Az éves 
fenntartási költségeket finomítani lehetne a pontos felmérés alapján. A legális és illegális 
fakivágások is követhetők lennének. A fasorok állapota sem ismert jelenleg. Ha légvédelmi 
munkát kell megszervezni, akkor is segítséget nyújtana a rendszer. A rendszer segítségével 
célirányosan lehet kiküldeni bizonyos helyekre a megfelelő embereket. Az is fontos, hogy 
megfelelő szakember kezelje (pld. A fák metszése.) Rendszerbe gondolkodik és a 
részfeladatok beleértendők, ezért nem kér külön díjat.  
 
Dr. Pintér György: A szoftver beszerzése nem közbeszerzés köteles?  
 
Popele Julianna: Nézzük meg, hogy a jelenleg beépítésre kerülő szoftverbe ezek az adatok 
beilleszthetők-e, akkor nem kellene külön szoftvert megvenni. Első körben az 
informatikusokkal, rendszerfejlesztőkkel kellene megnézni, hogy beépíthető-e.  
 
Dr. Szinay József: Nincs jelentősége a szoftvernek. A kérdés, hogy erre a területre a felmérést 
a két szakbizottság már javasolta, a pénzügyi keret megvan. Most a szoftverkérdés nem 
annyira kardinális. 
 
Menyhárt László: Az egyetlen értéke a városnak a természeti adottság. Nem lesz más 
vagyona. Nagyon jellemzőnek tartja, hogy 1,2 mFt-os összegről ilyen sokat vitatkozunk. Bár 
egyfelől jogosak az aggályok, de másrészt nagyon fontos a város fejlődéséhez ennek az 
adatbázisnak a megléte.  
 
Dr. Pintér György: Szerinte ebben az irányba ment el a bizottság, de a kérdések lényegesek 
voltak.  
 
Dr. Nagy Atilla: Ha hosszútávon gondolkodunk, akkor plusz pontként be lehetne tenni a többi 
körzetre vonatkozó anyagi vonzatokat és határidőket. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
 

40/2010. (V.20.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a „Közhasználatú 
zöldfelületeken tervezett fenntartási munkák összesítő listája”c. anyagot tárgyalásra 
alkalmasnak tartja. 
A bizottság javasolja, hogy az előterjesztett szerződés-tervezetben foglalt szolgáltatás 
ellenértéke a „környezetvédelmi alap”-ból kerüljön kifizetésre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György PEKB elnök 
 
 
11. napirendi pont: Magánóvodák támogatása 
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Dr. Nagy Atilla: Ismerteti az ülés előtt kiosztásra került előterjesztést.  
 
Menyhárt László tag kiment. 
 
Dr. Pintér György: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztés első határozati 
javaslatáról. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
 

41/2010. (V.20.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési 
Bizottsága javasolja, 
hogy az önkormányzat a 2010. évi költségvetésének „2010. évi működési-felhalmozási pe. 
átadás” fejezete alatti „Magánóvodák támogatása” sor terhére 2010. év január-december 
hónapjaira a Palánta Óvoda részére 1.584.000.- Ft, A Kuckó Óvoda részére 1.056.000.-Ft, míg a 
Waldorf Óvoda részére 1.478.400.-Ft keret erejéig nyújtson működési támogatást a gödi (sződ-
neveleki), más jogcímen az önkormányzattól óvodai ellátás címén nem támogatott  gyermekek 
után. A keret át nem léphető. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a gyermekek után 
negyedévente, utólag 4400.- Ft/hó támogatás hívható le. 
 
Felkéri az általános alpolgármestert, hogy a támogató képviselő-testületi döntést követően a 
kialakult gyakorlatnak megfelelően gondoskodjon a határozatnak megfelelő támogatási 
megállapodás megkötéséről, az érintett partnerek és szülők tájékoztatásáról, a támogatások 
kifizetéséről és az elszámolások PEKB elé terjesztéséről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
 
Dr. Nagy Atilla: A második része az előterjesztésnek a Palánta óvoda nyári támogatása. Két  
hónapra kérnek támogatást.  
 
Sellyei Noémi: A Közművelődési és Oktatási Bizottság ülésén hoztak határozatot, hogy a 
GYES-es anyukákat felkérik arra, hogy nyáron ne vigyék a gyermekeiket óvodába.  
A magánóvodáknál is be lehetne vezetni ezt. 
 
Dr. Pintér György: Precedens értékű lehet. Javasolja a Palánta óvoda kérelmének elutasítását. 
 
Menyhárt László tag visszajött. 
 
Dr. Nagy Atilla: A kiszervezett gyermekek száma kb. 20 fővel nő szeptembertől. 
 
Dr. Pintér György: Amennyiben az nem fér bele az idei keretbe, akkor fedezet nélküli 
támogatási összegek kifizetését nem javasolja. 4.118.eFt, 1.950 eFt és 548 eFt.  
Nem kötelező részen megtámogatjuk, a kötelező támogatási résznek meg nincs fedezete. Ez 
így nem megfelelő gazdálkodás. A bevételi oldal nem biztosított a kiadásokat meg esetlegesen 
50 %-kal növeljük.  
 
Dr. Nagy Atilla: Gyakorlatilag nincs különbség a két kifizetés között.  
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Dr. Pintér György: Nem a támogatás létével van a gond, hanem azzal, hogy nincs fedezet a 
költségvetésben a túllépésre. 
 
Dr. Nagy Atilla: Van ígéret, hogy minden gyermeknek óvodai ellátást biztosítunk. Az 
önkormányzat az ellátásra vonatkozó kérdést kézben akarja tartani. 
 
Dr. Pintér György: A plusz forrást meg kell jelölni a támogatás megadásához.  
 
Dr. Nagy Atilla: Pénzügy-technikailag figyelte a folyamatot, eddig van rá fedezet a 
költségvetésben. A jelenleg leszerződött résznek van fedezete. 
 
Dr. Pintér György: Jelen esetben plusz 3 mFt túllépésről van szó. Javasolja, megvizsgálni azt, 
hogy a 7 mFt hogyan került felhasználásra.  
 
Rakaczki István: Van egy kötelezettségünk, melynek egy része teljesült. Június 30-ig ismert 
az összeg. Szept. 30-ig új összegről kell dönteni. Erre lesz-e keret? Javasolja, hogy ebben a 
szerződésben található határozati javaslatokat ne fogadjuk el. A szeptemberi gyermeklétszám 
adatainak ismeretében térjen vissza a bizottság erre a napirendre. 
 
Sellyei Noémi: Törvényi előírás, hogy 2010. szeptemberétől az önkormányzatnak kötelező 
minden igényt kielégíteni, ezt a határidőt 2011-re kitolták. 
 
Dr. Nagy Atilla: Ismerteti a korábbi években történő óvodai felvételi rendszert.  
A szeptemberi létszámot is csak akkor fogjuk tudni, ha a támogatások eldőlnek.  
 
Dr. Pintér György: Javasolja, hogy az előző határozatot vonjuk vissza. A pontos adatok és 
forrásjavaslat hiányában. A kereten belüli konstrukciót végre lehet hajtani.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
42/2010. (V.20.) sz. PEKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága visszavonja 
a 41/2010. (V.20.) sz. PEKB határozatát. 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a 
magánóvodák támogatásáról szóló, 2010. május 14-én kelt aljegyzői előterjesztésben 
foglalt határozati javaslatokat nem támogatja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György PEKB elnök 
 
 
12. napirendi pont: TESZ követelések törlése 
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A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 

43/2010. (V.20.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a 
Településellátó Szervezet 180/2010. iktatószámú, 2010. május 13-án kelt levelében 
felsorolt követelések törlését. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató, dr. Pintér György PEKB elnök 
 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a közbeszerzési 
eljárások megindításáról zárt ülésen döntenek, melyről külön jegyzőkönyv készül. 
 
 
A bizottság elnöke megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Szokolainé Obermayer Éva     dr. Pintér György 
jegyzőkönyvvezető      PEKB elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


