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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 2019. 

június 25-én, 10 órakor kezdődő munkaterv szerinti, nyílt ülésén a Polgármesteri Hivatal 
üléstermében. 

 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Szász-Vadász Endre jelezte távolmaradását) 
 
Tárgy: a bizottság rendes –nyílt - ülése 
 
Szabó Csaba megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 6 tag van jelen. 
 
Kovács Krisztina jelzi, hogy egyebek napirendek közé kéri felvenni az alábbi napirendeket: Egyebek I. 
Fenntartási Alap létrehozása és forrás biztosítása – Kincsem Udvarház; Egyebek II. Városi kitüntető 
címek – intézményi kifizetéshez pótelőirányzat biztosítása; Egyebek III. Forrás biztosítása a 24 tantermes 
új iskola építéséhez szükséges közművek kialakításához. 
Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról és azok sorrendjéről. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti javaslatot és az alábbi napirendi pontok 
tárgyalását:  
 
Napirendi pontok: 

 
1. Az üzletek éjszakai nyilvántartási rendjének meghatározásáról szóló 23/2015. (X. 29.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes  

 
2. Jegyzői beszámoló a Gödi Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

3. Pályázati felhívás háziorvosi praxis betöltésére 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

4. Pályázati felhívás a Kincsem Udvarház helyiségeinek Kávéházként és Bringapontként 
történő hasznosítására 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 

5. Széchenyi utca útépítés - pénzügyi forrás kiegészítése 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 

6. Álláshelyek létesítése a Gödi Kincsem Óvodában 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
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7. Tájékoztatás az adóbevételek állásáról, a kintlévőségek és azok behajtásának aktuális 
helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hatósági osztályvezető 
 

8. Göd város közigazgatási határain belül menetrend szerinti, helyi közforgalmú autóbusz 
közösségi közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó pályázati felhívás és 
szerződéstervezet megtárgyalása 
Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök 
 

9. Egyebek I.: Fenntartási Alap létrehozása és forrás biztosítása – Kincsem Udvarház 

Előterjesztő: Kovács Krisztina pénzügyi osztályvezető 

 

10. Egyebek II.: Városi kitüntető címek – intézményi kifizetéshez pótelőirányzat biztosítása 

Előterjesztő: Kovács Krisztina pénzügyi osztályvezető 

 

11. Egyebek III. Forrás biztosítása a 24 tantermes új iskola építéséhez szükséges közművek 
kialakításához 
Előterjesztő: Kovács Krisztina pénzügyi osztályvezető 

 
12. A Településellátó Szervezet igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyére beérkezett pályázatok 

elbírálása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 

13.  „Járdaépítés Gödön, keretszerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére 
vonatkozó döntés (zárt ülés) 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 

14. „Göd, csónakház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntés 
(zárt ülés) 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 
1. napirendi pont: Az üzletek éjszakai nyilvántartási rendjének meghatározásáról szóló 

23/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Dr. Kármán Gábor: Neuralgikus pont Göd városában a vendéglátóipari egységek nyitvatartása. Sok 
lakossági panaszbejelentés van a zaj és a kültéri zene miatt. A Városfejlesztési Bizottság legutóbbi ülésén 
éles vita bontakozott ki ezzel a témával kapcsolatban a lakók és a vendéglátósok között. Végül 
kompromisszumos engedmény tekintetében a Városfejlesztési Bizottság ülésén a környéken lakók és a 
vendéglátóegység képviselői között a Bizottság a zeneszolgáltatás időszakának beltérre vonatkozó17.00 
óra és 21.00 óra közötti korlátozását javasolta a Képviselő-testület felé.  
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Szabó Csaba: Az ő képviselői körzetében is van több vendéglátóipari egység, amely szórakozóegységként 
is üzemel. A lakók érdekeit is szem előtt kell tartani. Javasolja a Bizottságnak, hogy a „B” verziójú 
határozatot fogadják el. Megnézik, hogy ez hogyan működik, ha nem működik, akkor később 
változtatnak.  
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

80/2019. (VI. 25.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozatot elfogadásra: 
 

„B variáns” 

 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2019. (...) önkormányzati rendelete 

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 
23/2015. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
1.§ 

A rendelet 1.§ (3) bekezdése helyére az alábbi szöveg kerül: 
A rendelet a területi hatálya alá tartozó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjét, valamint az ezzel 
kapcsolatos egyéb kérdéseket szabályozza.  
 

2.§ 
A rendelet 1.§ az alábbi bekezdésekkel egészül ki: 
(4) Göd város közigazgatási területén az üzletek zenét kültéren csak pénteken és szombaton 18.00 és 
21.00 óra között, beltéren minden nap 17.00 és 21.00 óra között szolgáltathatnak.  
(5) A (4) bekezdés alól a Polgármester írásban benyújtott indokolt kérelemre felmentést adhat.  
 

3.§ 
A rendelet 9.§ (1) bekezdésében szereplő „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény” szövegrész helyére az alábbi szövegrész kerül: 
„az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény” szövegrész kerül. 

 
4.§ 

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

2. napirendi pont: Jegyzői beszámoló a Gödi Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről 
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Dr. Kármán Gábor: Minden osztály elkészítette a részletes beszámolóját.  
 
Szabó Csaba: Nagyon szép munka minden osztály részéről. Precíz, alapos munka.  
 
Kovács Krisztina: Az anyakönyvi résznél az első mondat nincs befejezve.  
 
Dr. Kármán Gábor: Igen, valóban így van. A mondat vége: „látja el”. 
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

81/2019. (VI. 25.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadja a 
2018. évi Jegyzői beszámolót a Gödi Polgármesteri Hivatal tevékenységéről és elfogadásra javasolja 
a Képviselő-testületnek. 
 
Felelős:  Szabó Csaba PEKJB elnök 
Határidő:  azonnal 
 
 

3. napirendi pont: Pályázati felhívás háziorvosi praxis betöltésére 
 

Lenkei György: Göd város lakossága több mint 20000 fő. Szükséges még egy háziorvosi praxist alapítani. 
Helyileg az új orvos az új rendelőben lesz, ami a Stranddal szemben van. Az Önkormányzat ezzel 
kapcsolatban pályázatot hirdet ki. 2019. augusztus 31-ig kell beadni a pályázatot. A Szociális Bizottság 
fogja meghallgatni a jelentkezőket. A Képviselő-testület fog dönteni. Még egy határozatról szükséges 
dönteni a Bizottságnak. A pályázat kiírását követően és az új praxis betöltése közötti időszakra az 
Önkormányzatnak szerződést kell kötnie egy másik, már praktizáló, háziorvossal az új körzetre 
vonatkozóan a feladatellátásra. Ennek az az oka, hogy a módosító rendelet hatálybalépésének felfüggesztő 
feltétele az új 7. számú háziorvosi körzet praxisa betöltésére a pályázati felhívás kiírása. Amint a pályázati 
felhívást kiírja a Képviselő-testület, onnantól az új 7. számú körzet ellátási területe hatályba lép, és maga a 
praxis még betöltetlen marad. Ezen időszak áthidalására szükséges határozott idejű feladat-ellátási 
szerződést kötni helyben már praktizáló háziorvossal. Dr. Gál Péter fogja ellátni ideiglenesen az új 7. 
számú körzetet.  
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

82/2019. (VI. 25.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja 
elfogadni a Képviselő-testületnek az alábbi két határozati javaslatot: 
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Határozati javaslat I. 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
az alábbi pályázati felhívást teszi közzé a 7. sz. felnőtt háziorvosi körzet betöltésére.  
 
 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  
 
Pályázatot meghirdető szerv neve, címe: Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81.) 
Ellátandó feladatkör: felnőtt háziorvos – Egészségügyi Alapból történő finanszírozás a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött szerződés alapján, vállalkozás keretében történő Göd 
Város 7. sz. felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettség alapján történő feladatellátásra.  
A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető. 
A háziorvosi körzet lakosságszáma: 1 718 fő 
A munkavégzés helye: 2131 Göd, Összekötő út. 3. 
A jogviszony kezdete: 
A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására 
vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött 
finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.  
Pályázati feltételek:  

● büntetlen előélet, cselekvőképesség  
● jogszabály szerinti képesítés követelményeinek való megfelelés 
● magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz 
● az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról 

szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi 
és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek 
megléte.  

● a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása az engedélyező szerv 
részéről, Magyar Orvosi Kamarai tagság 

 
A pályázathoz csatolandó:  

● orvosi egyetemen szerzett diploma másolata 
● szakirányú és egyéb szakképzettséget igazoló bizonyítvány másolata 
● részletes szakmai önéletrajz 
● Magyar Orvosi Kamara tagságról igazolás 
● 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
● nyilatkozat, hogy a törvényben és a kiírásban szereplő feltételeknek megfelel, illetve kizáró 

ok nem áll fenn 
● nyilatkozat, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a 

pályázati anyagot megismerhessék 
A pályázat leadásának határideje: 2019. augusztus 31. 
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A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.  
A pályázat benyújtásának módja, helye:  
A pályázatot 1 példányban zárt borítékban, személyesen vagy postai úton lehet benyújtani Göd 
Város Önkormányzathoz (2131 Göd, Pesti út 81.) A borítékra kérjük ráírni: „7. sz. körzet 
háziorvosi pályázat” 
A pályázatok elbírálásának módja: 
A pályázókat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága hallgatja meg. 
A pályázat eredményéről Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület 
fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok 
elbírálásának eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.  
A pályázattal kapcsolatos további információ Dr. Szinay József címzetes főjegyzőnél, a 
06-27-530-030 telefonszámon kérhető. 
 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző, Markó József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Határozati javaslat II. 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
a Pajzsmirigy Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal (telephely: 2132 Göd, Kisfaludy u. 7, 
képviseli: Dr. Gál Péter háziorvos) határozott idejű feladat-ellátási szerződést kíván kötni a Göd 7. 
sz. felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására, szóban forgó körzet praxisának 
betöltéséig.  
Felkéri a jegyzőt a szerződés megszövegezésére, valamint a polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző, Markó József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

4. napirendi pont: Pályázati felhívás a Kincsem Udvarház helyiségeinek Kávéházként és 
Bringapontként történő hasznosítására 

 
Juhász Anita: A Kincsem Istállónak a felújítása lezárult. Az épület új funkciókat kap, melyek fenntartását 
5 évre vállalta az Önkormányzat. 2017-ben döntött a Képviselő-testület, hogy a pályázatban vállalt 
funkciók közül a „Kávéház jellegű vendéglátóipari egységet” és a „Bringapontot” ajánlati felhívás útján 
bérbe kívánja adni. Jelen előterjesztésben a két helyiségre-funkcióra vonatkozó ajánlati felhívást 
terjesztünk elő és javasoljuk elfogadásra. Az ajánlati felhívás az előterjesztés mellékletében szerepel. A 
bérleti díj nem került meghatározásra, ezt a Képviselő-testület dönti el.  
 
Szabó Csaba: A helyiségek mennyire alkalmasak a funkciók betöltésére? 
 
Popele Julianna: Működőképes.  
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A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

83/2019. (VI. 25.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja 
elfogadni a Képviselő-testületnek az alábbi két határozati javaslatot mellékleteivel együtt: 
 
Határozati javaslat I. 
 
Göd Város Önkormányzata ajánlati felhívást tesz közzé a „Kávéház jellegű vendéglátóipari 
egységet” az alábbiak szerint: 
 
„Ajánlati felhívás szöveg” 
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati felhívást haladéktalanul jelentesse meg a 
Gödi Körképben, az Önkormányzat honlapján, a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, és 
legalább egy országos napilapban. 
A beérkezett pályázatokat döntéshozatal céljából terjessze egy 3 tagú Bíráló Bizottság, majd azok 
javaslata alapján a Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete elé. 
 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Határozati javaslat II. 
 
Göd Város Önkormányzata ajánlati felhívást tesz közzé a „Bringapontot” az alábbiak szerint: 
 
„Ajánlati felhívás szöveg” 
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati felhívást haladéktalanul jelentesse meg a 
Gödi Körképben, az Önkormányzat honlapján, a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, és 
legalább egy országos napilapban. 
A beérkezett pályázatokat döntéshozatal céljából terjessze egy 3 tagú Bíráló Bizottság, majd azok 
javaslata alapján a Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete elé. 
 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 

5. napirendi pont: Széchenyi utca útépítés - pénzügyi forrás kiegészítése 
 
Popele Julianna: Állami támogatásból megvalósuló infrastrukturális fejlesztési programban vesz részt a 
város. Lehetőség nyílik a felhasználható keret maradványból, a maradvány mértékéig  – önkormányzati 
forrás rendelkezésre állása esetén, azzal kiegészítve  -  a  Széchenyi utca (Vasút utca – Kálmán utca 
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közötti szakasz) útépítésére, melyhez 12 262 000 Ft forrás kiegészítésre van szükség. A nevezett szakasz 
útépítési költsége bruttó 46.213 Ft. 
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

84/2019. (VI. 25.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja 
elfogadni a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot: 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 
az infrastrukturális fejlesztési program keretében útépítésre kijelölt utcák közül, a Széchenyi utca 
(Vasút utca – Kálmán utca közötti szakasz) útépítéséhez szükséges forrást kiegészíti az alábbiak 
szerint: 
 
Útépítési költség:         46.213 eFt 
Infrastrukturális fejlesztésre kapott állami támogatás keret maradványa:  33.951 eFt  
Hiányzó fedezet:         12.262 eFt,  
mely összeget Képviselő-testület a beruházási tartalék keret terhére biztosítja  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 

6. napirendi pont: Álláshelyek létesítése a Gödi Kincsem Óvodában 
 
Szabó Csaba: A Kincsem Óvoda plusz álláshelyekkel kapcsolatban nyújtott be kérelmet.  
 
Kovács Krisztina: Ez a téma nem lett teljesen leegyeztetve. Kevés volt az idő a megfelelő előkészítésre. 
Kevés volt az idő. A Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság holnap fogja tárgyalni ezt a témát. Az 
még kérdés, hogy egyáltalán szükséges-e. Véleménye szerint határozott idejű szerződést kellene kötni az 
új dolgozókkal. Közben is át lehet alakítani a helyzetet. Kérdés, hogy ha az új óvoda megépül, akkor 
hogyan lesznek a csoportkiosztások.  
 
Lenkei György: Véleménye szerint a szakbizottság véleménye is szükséges.  
 
Szabó Csaba: 2020. augusztus 31-ig tartó határozott idejű szerződésre kerüljön módosításra a határozati 
javaslat.  
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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85/2019. (VI. 25.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek elfogadni az alábbi határozati javaslatot, kiegészül a Közművelődési, Oktatási 
és Sport Bizottság szakmai véleményével: 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 
Göd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. augusztus 1. napi hatállyal 
2020. augusztus 31-ig határozott időre a Gödi Kincsem Óvoda részére egy fő pedagógiai asszisztens 
álláshelyet engedélyez. Feladata az óvoda Kék Duna Telephelyén a gyermekek emeleti lépcsőn való 
közlekedésének felelős, közvetlen felügyelete, segítése, a gyermekbalesetek megelőzése, továbbá a 
telephelyi pedagógiai munka általános segítése. A telephely megszűnését követően feladata 
megváltozhat. 
 
Forrása: Éves, munkáltatói járulékokkal számított bérigénye: 3.134.868.- Ft. A 2019. évben 
1.306.195 Ft, forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tartalékán belül a 
„Felmentés/végkielégítés intézményekben” sora. 
 
Göd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. augusztus 1. és 2020. augusztus 
31. közötti időszakra a Gödi Kincsem Óvoda részére egy fő kertész-karbantartó (kisegítő) dolgozó 
álláshelyet engedélyez. Feladata az óvoda Kék Duna Telephelyén a zárt edényzetben lévő 
élelmiszerek és egyéb nehéz dolgok kézi erővel történő szállítása, különösen az emeletek közötti 
lépcsőn való mozgatása, továbbá a telephely kertfenntartói munkái. 
 
Forrása: A 13 hónapra számított teljes, munkáltatói járulékokkal számított bérigénye: Keretként: 
3.250.000.- Ft. A 2019. évben 1.250.000 Ft, forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
tartalékán belül a „Felmentés/végkielégítés intézményekben” sora. A forrást a tényleges 
foglalkoztatásnak megfelelően biztosítja. 
 
Határidő: azonnal, illetve a költségkimutatás előterjesztésére 2019. június 30. 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, Szőke Zsófia óvodavezető 
 
 

7. napirendi pont: Tájékoztatás az adóbevételek állásáról, a kintlévőségek és azok 
behajtásának aktuális helyzetéről 

 
Dr. Kármán Gábor: A múltkori bizottsági ülésen vitás kérdés volt a 2. oszlop. Helyesbített tartozás, ami 
ott szerepel. 2019. évi előírás összes hátralékkal együtt. A bevallások alapján az összes adókivetések.  
 
Szabó Csaba: Köszöni a tájékoztatást.  
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8. napirendi pont: Göd város közigazgatási határain belül menetrend szerinti, helyi 
közforgalmú autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó pályázati 
felhívás és szerződéstervezet megtárgyalása 

 
Szabó Csaba: A Bizottság néhány hónapja tárgyalta a buszközlekedéssel kapcsolatos szerződéstervezetet. 
Átolvasta a javított változatot. Javasolja a Bizottságnak, hogy tárgyalásra alkalmasnak szavazza meg a 
Képviselő-testület felé.  
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

86/2019. (VI. 25.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a Göd város 
közigazgatási határain belül menetrend szerinti, helyi közforgalmú autóbusz közösségi közlekedési 
hálózat működtetésére vonatkozó pályázati felhívás és szerződéstervezetet tárgyalásra alkalmasnak 
ítéli. Javasolja a Képviselő-testületnek megtárgyalni.  
 
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök 
Határidő: azonnal 
 
 

9. napirendi pont: Egyebek I.: Fenntartási Alap létrehozása és forrás biztosítása – Kincsem 
Udvarház 

 
Kovács Krisztina: Göd Város Önkormányzata 2017-ben pályázati forrás bevonásával elkészítette a 
Kincsem Istálló rekonstrukcióját. A projektben megjelölt fenntartási időszak alatt az önkormányzatnak 
évente biztosítania kell a beruházás bekerülési értékének 2%-ával megegyező összeget az előírásoknak 
megfelelő feladatokra. A fenntartási alap összege a Kincsem Udvarház beruházás bekerülési értékének 
2%-a, azaz 3 072 000 forint, fedezete a feladattal nem terhelt működési tartalék. 
 
Dr. Megyery Csaba elhagyta a Tanácstermet.  
 

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

87/2019. (VI. 25.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek elfogadni az alábbi határozati javaslatot: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a feladattal nem terhelt 
működési tartalék terhére 2019-ben 3 072 ezer forintot biztosít a Kincsem Udvarház Fenntartási 
Alap feltöltésére. 
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Forrás: Tartalékok – feladattal nem terhelt működési tartalék 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 

10. napirendi pont: Egyebek II.: Városi kitüntető címek – intézményi kifizetéshez 
pótelőirányzat biztosítása 

 
Kovács Krisztina: Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete korábban döntött az Év Pedagógusa 
és a Gödi Gyermekekért kitüntető cím odaítéléséről. A címet mindkét esetben önkormányzati 
intézményben dolgozó kapta. A kitüntető cím mellé pénzjutalom is jár, melynek számfejtésére az 
intézményekben került sor. Forrásként a Tartalékok – Feladattal nem terhelt működési tartalék sor. Összeg 
360 ezer forint összesen.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

88/2019. (VI. 25.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek elfogadni az alábbi határozati javaslatot: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Feladattal nem terhelt 
működési tartalék sor terhére az 
 

- Év Pedagógusa kitüntető cím pénzjutalmára 180 ezer forint pótelőirányzatot biztosít a Gödi 
Kastély Óvoda részére; 

- a Gödi Gyermekekért kitüntető cím pénzjutalmára 180 ezer forint pótelőirányzatot biztosít 
a Gödi Szivárvány Bölcsőde részére. 

 
Forrás: Tartalékok – feladattal nem terhelt működési tartalék 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 

11. napirendi pont: Egyebek III. Forrás biztosítása a 24 tantermes új iskola építéséhez 
szükséges közművek kialakításához 

 
Kovács Krisztina: Göd Város Önkormányzata vállalta a 24 tantermes új iskola építéséhez szükséges 
közművek kialakítását. Az áramszolgáltatás biztosítása szerződés szerint 7 815 194 forintba kerül. Ehhez a 
forrást a Beruházások - Közvilágítás bővítése sorról fogják rendezni. 
 
Szabó Csaba: A gázszolgáltatás nem szükséges? 
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Kovács Krisztina: Egyenlőre ezt kell most kialakítani.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

89/2019. (VI. 25.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek elfogadni az alábbi határozati javaslatot: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 24 tantermes új iskola 
építéséhez szükséges áramszolgáltatás kialakításához 7 815 194 Ft előirányzatot különít el a 
Beruházások – Közvilágítás bővítése sor terhére. 
 
Forrás: Beruházások – Közvilágítás bővítése sor 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal zárt ülést rendel el az alábbi napirendi pont megtárgyalására: 
 

12. A Településellátó Szervezet igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyére beérkezett pályázatok 
elbírálása 
 

13.  „Járdaépítés Gödön, keretszerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére 
vonatkozó döntés 
 

14. „Göd, csónakház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntés  
 

 

Szabó Csaba megköszöni a tagoknak és a vendégeknek a részvételt és a nyílt bizottsági ülést bezárja. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

       Szabó Csaba      Lenkei György 
       elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


