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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. 

március 26-án, 10 órakor kezdődő rendes, nyílt ülésén polgármesteri hivatal hivatalos 
helyiségében. 

 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Dr. Megyery Csaba jelezte késését. Lenkei György távolmaradását 

jelezte.) 
 
Tárgy: a bizottság rendkívüli –nyílt - ülése 
 
Szabó Csaba megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 5 tag van jelen. 
 
Szabó Csaba: Az alábbi napirendi pontok kerülnek felvételre: Egyebek I. Gödi fogorvosok 
eszköztámogatási kérelme; Egyebek II.: Göd város közigazgatási határain belül menetrend szerinti, helyi 
közforgalmú autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó pályázati felhívás és 
szerződéstervezet megtárgyalása; Egyebek III.: A Településellátó Szervezet Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása; Egyebek IV.: Pótelőirányzat biztosítása a József Attila Művelődi Ház részére; 
Egyebek V.: A gödi általános iskolák támogatása. 
 
Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról és azok sorrendjéről. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti javaslatot és az alábbi napirendi pontok 
tárgyalását:  
 
Napirendi pontok: 

 
1) Éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadása 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 

2) A Településellátó Szervezet alaptevékenységéről szóló beszámolója 
Előterjesztő: dr. Preller Zoltán Településellátó Szervezet gazdasági és jogi igazgatóhelyettes  
 

3) A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft.-vel kötött támogatási megállapodás 
módosítása  
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 
4) Egyebek I. Gödi fogorvosok eszköztámogatási kérelme 

Előterjesztő: Lenkei György Szociális Bizottság elnöke 
 

5) Egyebek II.: Göd város közigazgatási határain belül menetrend szerinti, helyi közforgalmú 
autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó pályázati felhívás és 
szerződéstervezet megtárgyalása 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás Városfejlesztési Bizottság elnöke 



49 
 

 
6) Egyebek III.: A Településellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

7) Egyebek IV.: Pótelőirányzat biztosítása a József Attila Művelődi Ház részére 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

8) Egyebek V.: A gödi általános iskolák támogatása 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 
 

1) napirendi pont: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
 

Szabó Csaba: Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Szász-Vadász Endre legyen.  
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt, hogy a 

2019. március 26-i ülésén felvett jegyzőkönyv hitelesítője Szász-Vadász Endre képviselő, tag lesz. 

 
 

2) napirendi pont: Éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadása 
 
Popele Julianna: Ismerteti az idei évre vonatkozó közbeszerzéseket. Minden évben el kell készítenie az 
Önkormányzatnak az adott évre vonatkozó közbeszerzési tervet. Évközben lehet módosítani.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

35/2019. (III. 26.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az alábbi 2018. évi Közbeszerzési tervet: 
 

Göd Város Önkormányzata 
2019. évi összesített Közbeszerzési terve 

 
Közbeszerzés 
tárgya 

Közbeszerzés megnevezése Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett eljárás fajtája 

Építési 
beruházás 

Göd, csónakház felújítása 
 

Nemzeti Kbt. 113.§ uniós értékhatár 
alatti nyílt eljárás 

Építési 
beruházás 

Járdaépítések-, felújítások Göd 
város közigazgatási területén 

Nemzeti 
 

A Kbt. 115.§-a szerinti, 
uniós értékhatár alatti, az 
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AF közvetlen 
megküldésével induló, nyílt 
eljárás 

Építési 
beruházás 

Göd, 048/6 hrsz-ú északi bekötőút 
építés 

Nemzeti 
 

A Kbt. 115.§-a szerinti, 
uniós értékhatár alatti, az 
AF közvetlen 
megküldésével induló, nyílt 
eljárás 

Építési 
beruházás 

Termőföld-felszedési munka Göd 
iparterületén 

Nemzeti A Kbt. 115.§-a szerinti, 
uniós értékhatár alatti, az 
AF közvetlen 
megküldésével induló, nyílt 
eljárás 

Árubeszerzés Villamos energia beszerzés Nemzeti Kbt. 116. § elektronikus 
licit 

Szolgáltatás- 
megrendelése 

Közterület-fenntartás Nemzeti Kbt. 113.§ uniós értékhatár 
alatti nyílt eljárás 

Szolgáltatás- 
megrendelése 

Erdőtelepítési szolgáltatás Göd 
területén 

Közösségi Uniós értékhatárt elérő a 
Kbt. Harmadik része 
szerinti nyílt eljárás 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

3) napirendi pont: A Településellátó Szervezet alaptevékenységéről szóló beszámolója 
 

Preller Zoltán: A korábbi évek gyakorlata alapján készítették el a Településellátó Szervezet 2018. évi 
beszámolóját. A beszámoló első részében a Településellátó Szervezet alaptevékenységéről szóló 
beszámoló olvasható, a második részben külön részletesen olvasható a karbantartási és műszaki 
beszámoló, a végén egy összesítő táblázat is található, melyben a költségkeretek felhasználása olvasható. 
A keretek felhasználásában is előrelépés mutatkozik.  
 
Dr. Megyery Csaba megérkezett.  
 
dr. Pintér György: A beszámoló 2. oldalán legalsó bekezdés nem értelmezhető. Javasolja, hogy a 
beszámolóból ez a bekezdés kerüljön törlésre.  
 
dr. Preller Zoltán: Elhagyható a Társasházak rész 3. bekezdése. Elfogadja. Kivehető.  
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

36/2019. (III. 26.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Településellátó Szervezet alaptevékenységéről szóló 2018. 
évi beszámolóját. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök 
 
 

4) napirendi pont: A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft.-vel kötött támogatási 
megállapodás módosítása 
 

dr. Pintér György: Az Önkormányzat és Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. között a 2019. évre a 
Duna-part Nyaralóházak feladatellátásának támogatására 2019. januárjában került aláírásra a 
közszolgáltatási szerződés. Az aláírás idején a Kft.-nél még nem álltak rendelkezésre pontos számok arra 
vonatkozóan, hogy a megváltozott földgázár miatt mennyi lesz a várható éves rezsiköltség, így becsült 
támogatási összeggel készült el a szerződés. Jelen bizottsági és testületi ülés előtt a Göd Városi 
Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetése kérelmet nyújtott be, hogy a kft. közszolgáltatási 
szerződésében meghatározott éves támogatási összeg 1 millió forinttal kerüljön megemelésre, mivel a tél 
elmúltával az éves rezsiköltség már pontosabban becsülhető. A Kft. önkormányzati feladatot lát el a 
Duna-part Nyaralóházakban, így mindenképpen indokolt a támogatás jóváhagyása. A többletforrást a 
feladattal nem terhelt működési tartalékból biztosítható. 
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

37/2019. (III. 26.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az alábbi határozatot: 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
a. a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. részére 1 000 eFt többlettámogatást biztosít,  
b. az a. pontban meghatározottakkal összhangban a Göd Város Önkormányzata és a Göd 

Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. között hatályban lévő 2019. évi közszolgálati 
szerződés II/1. pontjában szereplő támogatási összeg 31 000 000 Ft-ra módosul,  

c. az 1 000 eFt összegű többlettámogatás a következő esedékes támogatási összeggel együtt 
kerüljön átutalásra a Kft. részére, 

d. a többlettámogatás forrása a Göd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének 
Tartalékok - Feladattal nem terhelt működési tartalék költségvetési sora, 

e. felkéri a jegyzőt a fentieket tartalmazó szerződésmódosítás elkészítésére, és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Markó József polgármester 

   dr. Szinay József címzetes főjegyző 
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5) napirendi pont: Egyebek I.: Gödi fogorvosok eszköztámogatási kérelme 
 

Dr. Kármán Gábor: 2019 februárjában a helyi fogorvosok kérelmet írtak az Önkormányzatnak 
eszköztámogatás tárgyában. Amalgámszeparátor beszerzéséhez kérnek pénzbeli támogatást. 2019-es évtől 
kötelező eszköz a fogorvosi rendelőkben. Ennek a költsége 1-1,3 millió forint. A fogorvosok ezt az 
összeget nem tudják kitermelni. A Szociális Bizottság adatszolgáltatást kért be a fogorvosoktól a 
tulajdonviszonyokról és a magánrendelések időtartamáról. A nyilatkozatok megérkeztek, ezek alapján úgy 
döntött a Szociális Bizottság, hogy fejenként 250 ezer forint összegben javasolja támogatni a 
fogorvosokat. Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságot, hogy jelölje meg a 
fedezetet. A Képviselő-testületi ülésre fedezet megjelöléssel kerül előterjesztésre.  
 
Szabó Csaba: Hány fogorvos van Gödön?  
 
Dr. Kármán Gábor: 3 fogorvosi rendelő van, 4 fogorvos, ketten közösen használnak egy rendelőt.  
 
Szabó Csaba: Esetleg rendelőkként kellene adni a támogatást.  
 
Dr. Kármán Gábor: Személyenként használják ezt az eszközt.  
 
dr. Pintér György: A Bizottság nem tud fedezetet megjelölni. Először a Szociális Bizottságnak a Jegyző 
urat kellett volna felkérni, hogy nézzen utána, hogy melyik költségvetési sor lehetne a fedezet.  
 
Dr. Kármán Gábor: A Szociális Bizottság nem a saját keretéből akar adni támogatást.  
 
dr. Pintér György: Véleménye szerint a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság kérje fel a 
Jegyző urat, hogy jelöljön meg forrást ezzel kapcsolatban.  
 
Pappné Pattke Mária: Felveti, hogy mind a két felsőgödi fogorvos folytat magánpraxist is a rendelőben.  
 
Szilágyi Sándor: Nem hivatalosan van magánrendelés.  
 
dr. Szinay József: Véleménye szerint egy olyan határozat szülessen, hogy a Pénzügyi Ellenőrző, 
Közbeszerzési és Jogi Bizottság támogatja, hogy az előterjesztést tárgyalja a Képviselő-testület.  
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

38/2019. (III. 26.) PEKJB határozat 
 
A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság támogatja, hogy a Képviselő-testület 
tárgyalja a „Gödi fogorvosok eszköztámogatási kérelme” című előterjesztés. Továbbá a Bizottság 
támogatja, hogy a gödi fogorvosok fejenként 250 ezer forint összegű eszköztámogatásban 
részesüljenek. 
A Bizottság Felkéri a címzetes főjegyző urat, hogy a Képviselő-testületi ülésre készítessen 



53 
 

előterjesztést, melyben megjelöli az ehhez szükséges forrást. 
 
Felelős:  Szabó Csaba PEKJB elnök 
Határidő:  azonnal 
 
 
Kovács Krisztina: A Képviselő-testületi ülésre megkeresik a megfelelő fedezetet.  
 
 

6) napirendi pont: Egyebek II.: Göd város közigazgatási határain belül menetrend szerinti, 
helyi közforgalmú autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó 
pályázati felhívás és szerződéstervezet megtárgyalása 

 
Mucsi László: A Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a városi buszközlekedéssel kapcsolatos pályázati 
felhívást. Új szolgáltató szükséges a buszközlekedésre, a régi szerződése lejárt. A pályázati kiíráshoz és a 
szerződéshez szakértői segítséget kértek, de instrukciókkal látták el az Önkormányzat részéről. 
Előremutató lett a pályázati kiírás. Széles spektrumú a kiírás, hogy sok jelentkező legyen. 2019. május 
2-ig lehet ajánlatot tenni a megfelelő fórumokon. A Bizottság tagjainak kiosztásra került a szerződés 
tervezet, melyben megtalálható az összes apró részlet. Speciális Göd helyzete, mert a Város saját 
tulajdonú buszokkal rendelkezik. Az Önkormányzat javíttatja és tárolja a buszokat, a pályázónak csak a 
humánerőforrást kell adnia: irányító, adminisztrációs személyzetet kell biztosítania. A jó karbantartás 
érdekében a buszok csak átadásra kerülnek. Az Önkormányzatot terheli az összes költség. A tankolást is 
az Önkormányzat fogja elvégezni, így az elszámolt kilométerek után sem lesz zűr az üzemanyag miatt. A 
buszokat ellátják egy új informatikai rendszerrel, mely GPS alapú, ez a rendszer figyeli, hogy a buszok 
mennyi kilométert tesznek meg, figyeli a menetrendet, így pontosabb számításokat lehet végezni, 
pontosabb elszámolás várható ettől a fejlesztéstől. Továbbá a szoftver figyeli a késéseket és a meg nem 
tett kilométereket is. A 3 buszra levetítve havi 10 ezer forint általány díja van ennek a szoftvernek. 
Végeztek előzetes számításokat, havi 1 millió forint megtakarítás várható. Elején egy éves szerződést kell 
kötni próbaképpen.  
 
dr. Szinay József: Ha túl magas összeget mond a pályázó nincs szerződéskötési kötelezettség, ugye?  
 
Mucsi László: Nincs, nem köteles az Önkormányzat szerződést kötni a nyertessel.  
 
Szabó Csaba: Az is megoldás lehetne az Önkormányzat részéről, hogy a buszközlekedést beleépíti 
valamelyik önkormányzati tulajdonú Kft.-be vagy a Településellátó Szervezetbe.  
 
Szász-Vadász Endre: Miért nem lehet, akár egy új Kft. indítani a buszközlekedésre?  
 
Pappné Pattke Mária: A beintegrálást támogatná. 
 
dr. Pintér György: Végig kell gondolni. A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-be történő 
beintegrálás azért nem túl szerencsés, mert ez a Kft. profiltiszta, ráadásul a hulladékgazdálkodási rendszer 
átalakulóban van. Az Önkormányzat részéről kényelmes megoldás lenne, ha saját kézben maradna a 
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buszközlekedés. Elgondolkodtató egy új cég alapítása is. A kézzel számozott oldal 44. oldalán a 7.2 rész 
mennyire rugalmas, ez a kilométer mennyire fix? Hétvégén - visszajelzések alapján a buszok üresen 
közlekednek. Esetleg el lehetne azon gondolkodni, hogy a hétvégi buszközlekedés megszűntetésre 
kerüljön, üresen feleslegesen ne járjanak a buszok. Ha a kilométer értékeket vesszük figyelembe és a 
hétvégi buszjárat kimarad, akkor máris a 11000 kilométer helyett lehet, hogy csak 9000 kilométer lenne. 
A hétvégi rugalmasság kérdéses. 
 
Mucsi László: A jelenlegi menetrend felülvizsgálat alatt van, a mostani buszjárat elmegy a Búzaszem 
Iskoláig. Nehéz a megfelelő időben ott lenni mindegyik iskolánál. Forgalomszámlálást fognak tartani 
hamarosan.  
 
dr. Pintér György: A fenntartáshoz kell igazodni.  
 
Mucsi László: Nincs konkrét adat, a meglévő cég nem ad ki információt. Ez a 11000 km/hó 
hozzávetőleges adat. Erre kérnek ajánlatot, ezzel lehet számolni. Júniustól az új céggel más menetrend 
lesz kidolgozva. 
 
Pappné Pattke Mária: Ha minden költséget az Önkormányzat fizet, akkor a pályázó tulajdonképpen a 
munkabérre tesz ajánlatot. Érdekes helyzet lesz, hogyan lehet majd ellenőrizni, hogy valóban kifizeti-e a 
cég, vagy, hogy tesz-e rá hasznos. Ha a buszok kevesebbet fogyasztanak, akkor sem helyén való ez a 
meghatározott kilométer. A bonus-malus rendszert sem kellene belevenni.  
 
Mucsi László: Ezt a szakértő tette bele.  
 
dr. Szinay József: Meddig van szerződés a jelenlegi céggel? 
 
Kovács Krisztina: Addig van a régi szerződés, ameddig az új vállalkozóval nem köti meg az 
Önkormányzat a szerződést.  
 
Mucsi László: Véleménye szerint minél előbb szerződni kellene egy új céggel, nem gazdaságos a mostani 
cég.  
 
Pappné Pattke Mária: Van valamilyen számítás arra vonatkozóan, hogy mennyivel lesz olcsóbb az új cég?  
 
Mucsi László: Körülbelüli számítás van. 1 millió forinttal lenne kedvezőbb.  
 
Pappné Pattke Mária: A jegyértékesítésből befolyó bevétel is a vállalkozóé.  
 
Mucsi László: A bevétele normatív támogatásból, jegyértékesítésből és támogatásból van. Nem túl erős a 
bevétel. Nincsenek pontos számok. Ha nem érkezik megfelelő ajánlat, akkor esetleg a Településellátó 
Szervezethez lehetne beintegrálni a buszközlekedést. Jó lenne minél előbb lépni ez ügyben, mert a 
jelenlegi szerződés igen drága.  
 
Pappné Pattke Mária: Az új vállalkozónak nem lesznek üzemeltetési költségei, mivel fog támogatást kérni. 
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Van információ arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi Kft.-nek mennyi az ilyenfajta bevétele?  
 
Mucsi László: Nem adnak semmilyen ilyen jellegű információt, ezért is szeretnének váltani. Van 
probléma. Ha NAV-val problémája van, az már a cég gondja.  
 
Szabó Csaba: Nehéz így dönteni, mivel nincsenek számadatok.  
 
Kovács Krisztina: Nem lett dupla a járatok mennyisége. 
 
Mucsi László: 4300 kilométerrel növekedett.  
 
Kovács Krisztina: 50 millió forint az éves költség. 20 milliót sem érte el. A busz amortizációt is 
figyelembe kell venni.  
 
dr. Szinay József: 1 millióval gazdaságosabb lesz. Legyen kiírva a pályázat.  
 
Szabó Csaba: Véleménye szerint 1 évet próbáljon ki a város, hogy hogyan működik és utána majd dönt a 
Képviselő-testület, hogy mi legyen a továbbiakban.  
 
dr. Szinay József: Legyen kiírva a pályázat, szerződéskötési kötelezettség nincs.  
 
Pappné Pattke Mária: A kézzel számozott oldal 45. oldalán lévő 8.8 pont alapján hány vállalkozó fogja 
megpályázni?  
 
Kovács Krisztina: Az önkormányzati tulajdonban lévő buszok átadásra kerülnek. Bérleti díjat kellene 
fizetni.  
 
Mucsi László: Nem életszerű, ki lehet venni ezt a pontot. Az önkormányzat tankolja a buszokat. A 
pályázat nyertesével nem kötelező a szerződéskötés. 10.1 pont törlés. 6.10 törlés, bonus-malusra való 
utalás. 
 
A bizottság – 4 – igen, - 1 - tartózkodás, - 1 - nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

39/2019. (III. 26.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Göd város közigazgatási határian belül menetrend szerinti, 
helyi közforgalmú autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó pályázati 
felhívás és szerződéstervezetét.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök 
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Pappné Pattke Mária: Ésszerű vállalkozó nem fog pályázni. Önmagát hozza rossz helyzetbe, ugyanis a 
NAV felé nem tud majd elszámolni.  
 
dr. Pintér György: Azt gondolja, hogy a helyi tömegközlekedés nehezen megy. A források megosztása is 
zavaros. Évekig lehetne foglalkozni ezzel a témával. A buszokat nem lehet értékesíteni, mivel az 
Önkormányzat pályázaton nyerte. Nincs utasnövekedés, ami eddig várható volt.  
 
Pappné Pattke Mária: Már szavazott a Bizottság, de még felveti, hogy célszerű lenne a pályázatba beírni, 
hogy a pályázó készítsen egy üzleti tervet, melyben levezeti, hogy milyen bevételekre számol, ez legyen 
része a pályázatnak. Szükség lenne forgalmi adatokra, gyermek és nyugdíjas számokra.  
 
Mucsi László: A jelenlegi cég nem szolgáltat adatot.  
 
Szilágyi Sándor: A felelősség az Önkormányzaté. Az Önkormányzatnak elszámolási kötelezettsége van a 
lakosság felé.  
 
Szabó Csaba: Anyagi részét kellene tudni, hogy dönteni lehessen. Mibe kerül egy ügyvezető, könyvelővel 
és alkalmazottakkal egy új kft esetében. Mibe kerül ugyanez a felállás, ha egy vállalkozó végzi. Kérdés, 
hogy megéri-e az Önkormányzatnak kiadni egy vállalkozónak. 
 
Mucsi László: Bruttó 165-175 ezer forint, ennyivel lehet számolni. Az Önkormányzat csak a humán 
erőforrás részét fizetné a vállalkozó felé.  
 
Szabó Csaba: A Kft. áfától mentesül, leírhatja az adóból. Költségmegtakarítás lenne, ha saját Kft. 
üzemeltetné.  
 
dr. Pintér György: Havi 2 millió forint az üzemeltetés. 
 
Mucsi László: 1,83 millió havi a költség. 
 
Kovács Krisztina: 11000 km havonta. 
 
Pappné Pattke Mária: 20-25 litert fogyaszt egy busz.  
 
Szilágyi Sándor: Valós számokkal kell számolni.  
 
Mucsi László: Két havi munka van ebben a pályázatban.  
 
Szilágyi Sándor: Most hall először a Bizottság róla. 
 
Mucsi László: Ebből most ennyit tudott kihozni.  
 
Szabó Csaba: Az Önkormányzat nem áfa képes.  
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Dr. Preller Zoltán: A Településellátó Szervezet áfa képes.  
 
Mucsi László: Ha a Bizottság bizonytalan azt javasolja, hogy halasszák el ezt a napirendi pontot.  
 
Kovács Krisztina: Napi szintű egyeztetés szükséges.  
 
Dr. Megyery Csaba elhagyta a Tanácstermet.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

40/2019. (III. 26.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Göd város közigazgatási határian belül menetrend szerinti, 
helyi közforgalmú autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó pályázati 
felhívás és szerződéstervezetét.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök 
 
 

7) napirendi pont: Egyebek III.: A Településellátó Szervezet Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
 

dr. Pintér György: Jogszabály határozza meg, hogy a Településellátó Szervezetnek a Szervezeti és 
Működési Szabályzatát a Pénzügyi Ellenőrzési, Közbeszerzési és Jogi Bizottságnak el kell fogadni. 
Kisebb javítások érkeztek. Érdemi változás nincs. Számozásban történt változás.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

41/2019. (III. 26.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Településellátó Szervezet Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök 
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8) napirendi pont: Egyebek IV.: Pótelőirányzat biztosítása a József Attila Művelődi Ház 
részére 
 

Kovács Krisztina: A József Attila Művelődési Ház 2018-ban 1 400 ezer forint támogatást nyert az Emberi 
Erőforrások Minisztériumától a Csoóri Program keretein belül. A támogatás pénzügyi teljesítése 2018. 
decemberben megtörtént. A 2019. évi költségvetés készítésénél azonban a támogatás felhasználására 
vonatkozó kiadási előirányzatok nem kerültek be az intézmény költségvetésébe. A József Attila 
Művelődési Ház kezdené a Dunavirág Néptáncegyüttes szakmai támogatására elnyert pénz felhasználását, 
azonban ehhez az intézmény költségvetéséből hiányzik a forrás. Az intézmény vezetője ezért kérte, hogy 
az elnyert összeg, az 1 400 ezer forint, pótfinanszírozásként kerüljön biztosításra. 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

42/2019. (III. 26.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az alábbi határozatot:  
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a József Attila Művelődési Ház 
részére a Dunavirág Néptáncegyüttes szakmai programjainak megvalósítására a Csoóri Program 
keretein belül elnyert 1 400 eFt-ot pótelőirányzatként biztosítja. 
Forrás:  Feladattal nem terhelt működési tartalék 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Markó József polgármester  

dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Szabó Imréné intézményvezető 
dr. Preller Zoltán TESZ gazdasági és jogi igazgatóhelyettes 

 
 

9) napirendi pont: Egyebek V.: A gödi általános iskolák támogatása 
 

dr. Pintér György: Az elmúlt években a gödi állami általános iskolák alapítványai rendszeresen pályáztak 
és nyertek el különböző célokra önkormányzati forrásokat. Ugyanakkor ez jelentős adminisztrációs terhet 
jelent valamennyi szereplő számára. Ezért azt javasolja, hogy ezek az alapítványok kapjanak a 
költségvetésben meghatározott támogatási forrást, így a lehetőségek előre láthatóak és tervezhetőek 
lesznek, másrészt leegyszerűsödik az adminisztráció is a támogatási szerződések megkötésével. Nagy 
dilemmát okozott, hogy milyen arányban kapják az iskolai alapítványok ezeket a támogatásokat. Ezek 
még kidolgozás alatt vannak. Kéri a Bizottságot, hogy döntsenek arról, hogy 1,5 millió forintos keretet 
kapjon a két iskola és ez kerüljön be a Költségvetésbe.  
 

A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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43/2019. (III. 26.) PEKJB határozat 
 
A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság egyetért azzal,  
 
hogy 1,5 millió Ft összegben a gödi állami általános iskolák (Gödi Németh László Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola; a Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola) alapítványai 
részére támogatás kerüljön be Göd Város 2019. évi költségvetésébe és ezekhez a feladattal nem 
terhelt működési tartalék biztosítson forrást. 
 
 
Felelős:  Szabó Csaba PEKJB elnök 
Határidő:  azonnal 
 
 
Szabó Csaba megköszöni a tagoknak és a vendégeknek a részvételt és a bizottsági ülést bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Szabó Csaba Szász-Vadász Endre 
 elnök    jegyzőkönyv-hitelesítő 


