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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának
2011. február 21-i rendkívüli ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (nincs jelen: Szabó Csaba és Nemes Krisztián)
Forró Gábor, a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes, 3 tag jelen van.
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendjét, valamint az meghívó kiküldése óta beérkezett anyagokat,
melyek az ülés előtt kerültek kiosztásra. Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az Egyebek napirendi
pontban tárgyalt napirendekről is.
Ezt követően a bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat.
Napirendi pontok:

1. Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előterjesztő: dr. Szinay József jegyző
2. Egyebek:
•
•
•

Pedagógiai Szakszolgálat státuszigénye
Huzella Tivadar Ált. Isk. két-tannyelvű iskolává válása
8/2011.(II.10.) sz. KOSB határozat

Napirendi pontok tárgyalása:

1. napirendi pont: Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet megalkotása
Dr. Szinay József: A múlt héthez képest nagy változás nem történt, kiegészült a kisebbségi
önkormányzat táblájával, a több éves kihatással járó kötelezettségekkel és az adótáblákkal.
Pénteken kiküldésre került a könyvvizsgálói vélemény, miszerint „az önkormányzat 2011. évi
költségvetési rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően
történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel.”
Lengyel György: Pénteken a Pénzügyi Osztályvezetővel egyeztetett a vitás és kérdéses
tételekről. Az osztályvezető tájékoztatása szerint a későbbiekben egy kimutatásban még
tájékozódhatnak, hogy milyen kiegészítő táblák készülnek még. Az adókimutatás, melyet
most osztottak ki 1.200.000.000,-Ft. Ebből kivették a gépjárműadót, mely nem teljesen helyi
bevétel, a költségvetés adótáblája más összeget tartalmaz. Kérdése, hogy melyik a helyes
összeg?
Jakab Gábor: 1.200.000 eFt-ról 1.300.000 eFt-ra változott. Ez együtt van a gépjárműadóval,
mert teljes egészében helyi adóbevétel. 1.305.000 eFt a helyes összeg.
A táblázatot még február 11-én készítette, de azóta 1.305.000 eFt-tá alakult, kijavításra szorul
ez az oszlop a mai állások szerint.
Lengyel György: Pénteken kapott dr. Pintér György alpolgármestertől kimutatást az önként
vállalt és kötelezz feladatokról, de a BM üdülő nem szerepel köztük.
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Dr. Pintér György: Az SZMSZ mellékletéből vette ki a kimutatást, nem végleges anyag.
Lengyel György: Könyvvizsgálói jelentés 2. oldalán a Kastély óvoda beruházásánál
beruházási hitelek „kamatai” szót javasolja törölni, mert ez tőketörlesztés, 3. oldalon az
adósságszolgálatnál is szerepel.
Dr. Pintér György: Ezt a könyvvizsgálónak kell, csak Ő módosíthatja a véleményét.
Lengyel György: A könyvvizsgálói jelentéshez további véleménye, hogy a 6. oldalon a
könyvvizsgáló kiemeli, hogy a forráshiány csökkentése érdekében milyen javaslatokat tesz.
Javasolja ezt a vezetésnek is figyelembe venni. Javasolja továbbá a könyvvizsgálói jelentés
elfogadását.
Lenkei György: Szociális kiadások költségvetési tervezetére átadott tábla nem szerepel a
költségvetésben. A TESZ albérlők háza betervezett összegének meg kellene jelenni itt is, mint
átadott - átvett pénzeszköz.
Kovács Krisztina: Az idő rövidsége miatt nem tudta még az átvezetést elvégezni. Ez nem
része a költségvetési tervezetnek, csak későbbiekben tud erre választ adni.
Lenkei György: Pénteken az egyeztetésen ígéretet kapott arra, hogy márciusig részletesen
elkészülnek a táblázatok.
Kovács Krisztina: Válaszol a Sipos Richárd pénteken írásban felvetett kérdéseire. Szükséges
mind a Képviselő-testület tiszteletdíjainak, mind a polgármesteri jutalomnak a feltüntetése.
GSE támogatása helyett, a javított változat kerül ma délután kiküldésre, ezt korrigáljuk majd.
A 3. ponttal kapcsolatban egyeztettünk az intézményvezetőkkel és bekértük a karbantartási
javaslatokat. A legfontosabb beruházásokra nem számszerűsítve érkeztek be az igények.
Általános tartalékból esetlegesen fedezni lehet majd, de így beemelni a költségvetésbe most
nem lehet.
Dr. Pintér György: Az igények prioritási sorrendben sem érkeztek meg, néhány kivételtől
eltekintve.
Lenkei György: A sporttámogatással kapcsolatban javasolja, hogy maradjon benne a GSE,
hiszen ez régi egyesület, az összes sportegyesületet a GSE tartja össze. Javasolja, hogy a
támogatás maradjon a GSE-nek feltüntetve.
Sipos Richárd: Most emelt összegről van szó a költségvetésben, egyébként vannak más, nem
a GSE alá tartozó sportegyesületek is. A GSE nem tartja rendben a felsőgödi pályát sem.
Lenkei György: Azon a pályán nincs mosdó, vízvételi lehetőség, öltöző stb., Az alsógödi
pályát is társadalmi munkában tartják rendben.
Hlavács Judit: 16 mFt-ból mennyi a pálya fenntartás, stb? A támogatást akkor célszerű adni,
ha látjuk a felhasználást és a beszámolókat.
Dr. Pintér György: A rendszerben van rugalmasság, de az eddigi működést át lehet tekinteni.
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Lenkei György: GSE-nek az Ügyészség vizsgálta a működését, mindent rendben találtak, a
vizsgálat eredményét meg lehet nézni a GSE elnökénél.
Hlavács Judit: A 9. sz. tábla, orvosi praxis támogatás. Ebben benne van a 3. sz.
gyermekorvosi körzet is?
Kovács Krisztina: Ez a városban lévő összes orvosra vonatkozó költség.
Lenkei György: A gyermekorvosoknál az indulásnál az OEP kiegészít, nem szükséges erre
költséget a költségvetésben elkülöníteni.
Hlavács Judit: Magánóvodák támogatásával kapcsolatban jelzi, hogy a megállapodás a
júniusig tartó összegre vonatkozik, ez szerepel a költségvetésben. Az ez utáni támogatások
honnan fedezhetők?
Dr. Pintér György: A pontos számok ismeretében lehet csak tervezni, a tartalékalapból lehet a
szeptemberi támogatásokkal számolni.
Forró Gábor: Amennyiben nincs több észrevétel, úgy felkéri a tagokat a szavazásra az
elhangzott határozati javaslat alapján.
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
19/2011.(II.21.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Göd Város Önkormányzatának 2011. évi
költségvetését és az erről szóló rendeletet.
A bizottság elnöke a költségvetésről részletes írásbeli véleményt terjeszt elő a 2011. febr.
23-i Képviselő-testületi ülésre.
Határidő: azonnal
Felelős: PEKJB elnök, Jegyző
2. napirendi pont: Pedagógiai Szakszolgálat státuszigénye
Forró Gábor: Ismerteti a napirendi pontot. Az előterjesztés két részből áll, egyrészt egy új
pszichológusi álláshely igényéről, másrészt két fél státuszhely két teljes álláshelyre történő
bővítésének kérelme. Felkéri dr. Bognár László KOSB elnököt, hogy tájékoztassa a tagokat a
KOSB ülésen elhangzottakról.
Dr. Bognár László: Két félállásból kérnek egy státuszt, ez az egyik KOSB által támogatott
álláshely, a másik egy fő gyógypedagógus pszichológus foglalkoztatását támogatja.
Dr. Pintér György: Az egyik nem igényel költséget. Év közben a másik dologról is dönteni
lehet. Az egyiket támogassuk, a másikra térjen vissza a bizottság tájékozódás után. A kérdés,
hogy a normatíva beszámítása után milyen lesz a költségvonzata valójában. Egy pontosabb
előterjesztést szükségesnek vél.
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Lengyel György: Kérdése, hogy van-e olyan kötöttsége az önkormányzatnak, ami
meghatározza, hogy hány SNI-s gyermek után kaphat ilyen státuszt, mikor jogosult a
szakszolgálat pszichológust igényelni? Van erre valamilyen adat?
Forró Gábor: Itt a normatíva támogatás nem kérdéses.
Dr. Szinay József: Pedagógiai Szakszolgálatnál a leggazdaságosabb a pszichológus
alkalmazása, ha az iskolák igénylik, akkor nincs normatív támogatás, csak a Pedagógiai
Szakszolgálat által foglalkoztatottan. Ezért került a szakszolgálathoz a kérdés.
Forró Gábor: Az előterjesztés 4. oldalán található, hogy „szükség esetén a fennmaradó
bérköltség a kistérségi kiegészítő normatívából fedezhető. Ebben az esetben az
önkormányzatnak nem kerül pénzébe a státuszhely bővítés.” Nem elég egyértelmű
mondatnak tartja.
Dr. Pintér György: A múlt héten tájékozódott e tárgyban. A bérköltség a kistérségi
normatívából kiegészíthető, de lehet, hogy dologi kiadást még igényelnek. Nem lehet tudni,
hogy valójában honnan kell a többletforrást fedezni.
Dr. Bognár László: Az óvodákban és az iskolákban is nagy szükség lenne a pszichológusra. A
szakszolgálatnál így szűk körben megoldható lenne, de ez is csak egy részmegoldás, mert a
többi iskola igényeit még nem oldja meg.
Forró Gábor: A szükségességhez nem férhet kétség, de a tényleges költségeket pontosan le
kell vezetniük. Felkéri a bizottság tagjait, hogy az előterjesztésben szereplő fél
státuszhelyekről szavazzanak a másik kérdésben pedig új előterjesztést nyújtson be a
szakszolgálat.
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
20/2011.(II.21.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
támogatja a Városi Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény előterjesztésében szereplő 2
félállású státuszhelyének 2 főállású, G.S.R. nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus
státuszhelyre való átsorolását, bérigény nélkül.
Határidő: azonnal
Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök
3. napirendi pont: Huzella Tivadar Ált. Isk. két tannyelvű iskolává válása
dr. Bognár László: A Huzella Tivadar Általános Iskola jellegzetessége a nyelvoktatás volt,
míg a Németh László Általános Iskolának a művészeti oktatás. A kéttannyelvűvé válással a
fejkvóta rendszerrel nem kellene fizetni külön a szülőknek a nyelvtanulásért. Egy osztály
lenne, ahol nem lenne kötelező a nyelvoktatás. Igazából a szülők szeretnék ezt a legjobban,
ezért gyűjtötték az aláírásokat.
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Sipos Richárd: Ősszel kezdődik a Közoktatási Törvény módosítása. Még változhatnak a
normatívák.
Dr. Bognár László: Az iskola felkészült a feladat végrehajtására, és ez 1 évig kb. 30 mFt-os
megtakarítást jelent. Támogatja a javaslatot.
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
21/2011.(II.21.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
támogatólag javasolja a Huzella Tivadar Általános Iskola eddigi egy osztályának 8
évfolyamos angol kéttannyelvű oktatásának kiterjesztését három osztályának (két angol
és egy német) 8-8 évfolyamos kéttannyelvű oktatásra, az igényeknek és a
szükségleteknek megfelelően.
A kéttannyelvű oktatás bevezetése az önkormányzat felé többletforrás-igénnyel nem
járhat.
Határidő: azonnal
Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök
4. napirendi pont: 8/2011.(II.10.) sz. KOSB határozat
Forró Gábor: Felolvassa a 8/2011.(II.10.) sz. KOSB határozatot.
Dr. Bognár László: Rábai Zita képviselőtársunk javaslatát akarta a bizottság ezzel a
határozattal megerősíteni. Kiemelték a Kincsem óvoda beruházási igényeinek fontosságát.
Forró Gábor: A fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatban a pályázatok figyelése és egyéb egyeztető
tárgyalások már folyamatban vannak.
Popele Julianna: Megjelentek már az ilyen jellegű pályázatok, de ebben a régióban a
fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatban nem pályázhatunk, csak a megújuló energiákra. A
termálvíz hasznosításával kapcsolatos pályázat van folyamatban.
Dr. Bognár László: Az intézményvezetők az igényeiket a pénzügyi osztályra és dr. Pintér
Györgyhöz eljuttatták.
Forró Gábor: Erről azért a tényleges, teljes listát szeretnénk látni.
Dr. Pintér György: A probléma az volt, hogy három különböző prioritást is adott be ugyanaz
az intézmény. A lista valóban frissítésre szorulna.
Hlavács Judit: Az intézményeknél személyesen járt, ahol szembesültek az igényekkel, de a
beruházások pld. Kincsem óvoda igényét nem tudják számszerűsíteni.
Popele Julianna: A termálvíz hasznosítására vonatkozó pályázat előkészítésében két szakértő
dolgozik. Göd szerencsés helyzetben van a termálvízzel kapcsolatban. A kútjaink
alkalmassági vizsgálata folyik, amennyiben alkalmasak, akkor az összes intézményt el lehet
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látni. Ez a strandot nem érinti. Elvileg 15 %-os önrésszel indulhatnak a pályázók. 2 x 500
mFt-os támogatás van. A megvalósíthatósági tanulmány megléte után dönthet a város. 60 mFt
a gázfogyasztás, ennek a 90 %-át megtakarítható a termálvíz-felhasználással. A
termálenergiával történő fűtés jelentősen csökkentené a költségeket. Jelenleg Vácrátóton
kezdődik egy termálvíz-hasznosítású beruházás. Hatalmas lehetőségnek tartja. 5 kútunk van,
és plusz egy tartalékkút a strandon. A pályázaton dolgoznak.
Hlavács Judit: Akkor a városnak elég jó esélye van, ha a kutak számát nézzük.
Forró Gábor: Elmondja a határozati javaslatot és felkéri a tagokat a szavazásra.
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
22/2011.(II.21.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy minden olyan pályázatot kísérjen figyelemmel,
amely, amik a működési költség csökkentését eredményezik.
Határidő: azonnal
Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök
5. napirendi pont: Nemeskéri-Kiss Miklós út sebességcsökkentése
Forró Gábor: Kérésére a Beruházási Osztály előterjesztést készített – tekintettel a lakossági
igényekre - a sebességkorlátozó táblák kihelyezésére.
Az előterjesztésben nem igényel bizottsági határozatot, ezért leveszi napirendről.
6. napirendi pont: Egyebek
Mészáros Emília: A polisz program nem megbízható, számtalan probléma van, ezt Dr.
Hetényi Tamás kérésére közölte.
Forró Gábor: Írásban kéri konkrétan a problémák felsorolását.
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
Kmf.

Forró Gábor
PEKJB elnöke
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