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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2011.
augusztus 1-i rendkívüli nyílt ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (minden tag jelen van)
Forró Gábor, a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes, mind az 5 tag jelen van.
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendjeit és javasolja ezen felül egy új napirend tárgyalását nyomtató
beszerzésről. Javasolja továbbá, hogy első napirendi pontként a meghívó 5. pontját tárgyalja a
bizottság zárt ülésen.
Ezt követően a bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti elnöki javaslatot és az
alábbi napirendi pontokat:
1.)Termálvíz értékesítési szerződés (ZÁRT ülés)
Előterjesztő: Popele Julianna Beruh. Ov.
(külön jegyzőkönyv)
2.) Nyomtató beszerzés
Előterjesztő: Forró Gábor PEKJB elnök
3. ) Kiszolgáló út megvalósítási költségeinek áthárításáról szóló helyi
rendeletek módosításáról
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hat. Ov.
4.) Göd városában megvalósult csatornaépítés V. üteme kapcsán adott
kompenzációról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hat. Ov., Jakab Gábor Adó Ov.
5.)Településellátó Szervezet – tevékenységi körének módosítása
(palackos gáz forgalmazásának megszűntetése)
Előterjesztő: TESZ
6.)Mezőőr bérrendezése
Előterjesztő: TESZ

A bizottság az 1. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja, melyről külön jegyzőkönyv készül.
2. napirendi pont: Nyomtató beszerzés
Forró Gábor: Előterjesztést írt, melyet ismertet. A bizottságnak több, mint 15 ülése volt ebben
az évben. A féléves beszámoló és a jövő évi költségvetés előkészítése még sok munkával,
sok nyomtatnivalóval jár. Javasolja, hogy a bizottság saját keretéből járuljon hozzá egy
nyomtató beszerzéséhez. A hivatal Informatikai Irodája bekért árajánlatot és 41 eFt + ÁFA
értékben lehetőség van a vásárlásra.
Lengyel György: Egyetért a javaslattal.
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A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
69/2011.(VIII.01.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
hozzájárul ahhoz, hogy a Bizottság 2011 évi költségkeretének terhére a hivatal
Informatikai Irodája beszerezzen egy HP LaserJet P2015dn típusú lézernyomtatót
41.000,Ft+ÁFA, azaz 51.250,-Ft értékben.
Határidő: azonnal
Felelős: Forró Gábor elnök
3. napirendi pont: Kiszolgáló út megvalósítási költségeinek áthárításáról szóló helyi
rendeletek módosításáról
Forró Gábor: A rendeletek módosulnának a kedvezmény és határidő miatt. Javasolja a
módosítások elfogadását. A két rendelet teljesen azonos című, nem jelent ez problémát?
Dr. Kármán Gábor: Akik bármilyen okból június 15. után kapták kézhez a határozatot, azok is
részesülhessenek a kedvezményben, ezért a módosítás. A 2/2011.(VIII.4.) sz. rendeletnél
kimaradt, hogy a (névtelen utca).
A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
70/2011.(VIII.01.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek a „Kiszolgáló út megvalósítási költségeinek áthárításáról szóló”
33/2009.(X.22.) sz. ÖK rendelet és a 2/2011.(VIII.4.) sz. Ök rendelet módosítását – e rendeletnél a
megnevezés kiegészítését is - az alábbiak szerint:
Göd Város Önkormányzatának …./2011 (VIII. 4.) sz. rendelete a kiszolgáló út megvalósítási költségeinek
áthárításáról szóló 33/2009. (X.22.) sz. Ök. rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 4.§ az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„(5) Azon érintett ingatlantulajdonosok, akik a fizetési kötelezettségről szóló határozatot 2011. június 15.
napját követően kapják kézhez, a (3) bekezdésben foglalt kedvezményt a kézhezvételtől számított 60 napon
belül vehetik igénybe. Ugyanezen határidő vonatkozik azon érintett ingatlantulajdonosokra is, akik
tekintetében a határozat jogerőre emelkedésének napja a fenti határidőt követő időpontra esik.”
2.§
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Polgármester

Jegyző

Göd Város Önkormányzatának …./2011 (VIII. 4.) sz. rendelete a kiszolgáló út megvalósítási költségeinek
áthárításáról (Névtelen utca) szóló 2/2011 (I.25.) sz. Ök rendelet módosításáról
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1.§
A rendelet 4.§ az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„(5) Azon érintett ingatlantulajdonosok, akik a fizetési kötelezettségről szóló határozatot 2011. június 15.
napját követően kapják kézhez, a (3) bekezdésben foglalt kedvezményt a kézhezvételtől számított 60 napon
belül vehetik igénybe. Ugyanezen határidő vonatkozik azon érintett ingatlantulajdonosokra is, akik
tekintetében a határozat jogerőre emelkedésének napja a fenti határidőt követő időpontra esik.”
2.§
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Polgármester

Jegyző

4. napirendi pont: Göd városában megvalósult csatornaépítés V. üteme kapcsán adott
kompenzációról szóló rendelet módosítása
Forró Gábor: Aki egyösszegben megfizeti, az jóváírhatja az építményadójából. A
kompenzációval nem ért egyet, mert az egyik egy jegyzői hatáskör, a másik egy
önkormányzati feladat.
Dr. Kárrmán Gábor: Az egészet egy „támogatásként” kell kezelni. A kompenzáció már évek
óta ismert. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a Képviselő-testület nevében a polgármester
pénzügyi támogatást nyújt mindazoknak, akik az I. féléves építményadó kötelezettségüket a
rendeletben meghatározott határidőig teljesítik. Tulajdonképpen technikai lépésekről van szó.
Forró Gábor: Kérdése, hogy költségvetési elszámolási számláról utaljuk a kompenzáció
összegét?
Jakab Gábor: Egységes szerkezetben szerepel a rendelet. A kompenzálás úgy történik, hogy
amennyiben az érintett az építményadó I. félévi összegét befizeti határidőre, akkor a II. félévi
építményadóból 6 eFt-os támogatást ad az önkormányzat. Ez tulajdonképpen egyrészt
önkormányzati támogatás, másrészt tartozás átvállalás. A kompenzáció érvényesítéséhez
szükséges a polgármester által aláírt határozat.
A gyakorlatban a lebonyolítás úgy néz ki, hogy például egy évi 20 eFt-os építményadónál
március 15-ig befizetésre kerül a 10.000,-Ft, akkor a II. félévben az önkormányzat 6 eFt-ot
kompenzál, ezáltal a befizetendő összeg 4 eFt lesz.
Nemes Krisztián: A kompenzáció feltétele, hogy az egyéb elmaradásokat, tartozásokat
befizessék, ez mit jelent?
Jakab Gábor: Felsorolja a feltételeket a rendelet 3. bekezdésnél. A Beruházási osztálytól
kapott lista alapján a Hatósági és Adó osztály dönt a kompenzációról.
dr. Kármán Gábor: Az OTP LTP-től kapjuk a listát, az ez előtti adatokat nem vizsgáljuk.
Popele Julianna: A lakók nem a társulatnak fizetnek, hanem az OTP LTP-nek. Ez az V. sz.
ütem, akkor a fizetés így történt.
dr. Pintér György: A 3. bekezdés nem egyértelmű.
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Dr. Nyitrai Judit: Az érdekeltségi hozzájárulást a tagok a víztársulásnak fizetik közvetlenül,
de van lehetőség arra is, hogy aki nem tudott nagyobb egyösszegű befizetést eszközölni, az
OTP LTP felé fizetik az összeget, e két befizetés teszi ki a teljes összeget.
Kovács Krisztina: Mind az OTP-től, mind a víztársulattól érkeznek befizetések. Az OTP LTP
jelezte, hogy sok a lakossági elmaradás, az önkormányzatnak készfizető kezessége is sok
esetben fennállhat.
Dr. Nyitrai Judit: Hatalmas kintlévőségünk van. A meg nem fizetett hozzájárulásokra most
kompenzációt adunk. Ezt mindenképp javasolja tisztázni. Ha a társulat egyes tagjait
támogatjuk és az egész víztársulati tartozás viszont behajtás alá kerül, akkor ezt a folyamatot
mindenképp felül kell vizsgálni és tisztázni kell.
Dr. Kármán Gábor: A hatáskört kellene tisztázni, mert enélkül nem lehet elbírálni a beérkező
kérelmeket. Kezdetben még a kompenzáció a kommunális adónál volt, ezután került az
építményadóra.
Lengyel György: Az V. ütem időpontját pontosítsuk, ez a javaslata.
Forró Gábor: Határozati javaslata, hogy a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek
elfogadásra, de a rendelet feltételeit a szeptemberi bizottsági ülésen tárgyalja a bizottság.
A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
71/2011.(VIII.01.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a
városi csatornaépítés V. üteme kapcsán adott kompenzációról szóló 38/2007. (VII. 20.)
sz. rendelet módosítását az alábbi változtatással javasolja a Képviselő-testületnek
elfogadásra:
A módosító rendelet 3. §-ában „a kihirdetésekor lép hatályba” szövegrész helyébe „ a
kihirdetését követő napon lép hatályba” szövegrész kerüljön.
Egyúttal a bizottság 2011. szeptemberi ülésére kéri a hivataltól a hivatkozott rendelet 2.
§-ában található feltételrendszerrel kapcsolatos felülvizsgálatról szóló tájékoztatást.
Határidő: azonnal
Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök
5. napirendi pont: Településellátó Szervezet – tevékenységi körének módosítása (palackos
gáz forgalmazásának megszűntetése)
Forró Gábor: Ismerteti az előterjesztést, mely szerint a TESZ a Prímagázzal kötött szerződés
keretében biztosítja a lakosság részére a palackos gáz cseréjének lehetőségét. Ezt a
tevékenységet szeretné beszüntetni a TESZ 2011. aug. 15-vel.
Lengyel György: A forgalmazást akkor ki végzi majd? Javasolja, hogy addig ne szűnjön meg,
amíg nem tisztázódik, hogy ki végzi a tevékenységet ezután.
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Dr. Bognár László: Jelenleg is a környék összes üzemanyagtöltő állomása foglalkozik
palackos gáz forgalmazásával.
Forró Gábor: Javasolja, hogy a megszűntetés időpontjáig az elszámolást a TESZ a
Prímagázzal végezze el, a palackokat szállíttassák el, és a TESZ alapító okiratát ennek
megfelelően módosítsák.
Szabó Csaba: Nem javasolja, hogy az alapító okiratot módosítsák, a tevékenységet ettől még
szüneteltethetik.
Forró Gábor: A felvetés jogos, felkérjük a hivatalt, hogy a tevékenységi kör módosításával
kapcsolatban informálódjon.
Kovács Krisztina: Hiányolja az előterjesztésből azt, hogy ez a tevékenység megszűntetés a
béreket hogyan érinti, hiszen biztos volt, olyan dolgozó, aki ezzel foglalkozott.
A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
72/2011.(VIII.01.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja, hogy a Településellátó Szervezet a lakosság részére biztosított lakossági
gázpalackok cseréjével kapcsolatos tevékenységet 2011. augusztus 15-tel megszűntesse,
és vizsgálja felül, hogy az alapító okiratában szükséges e tevékenység törlése.
Felkéri továbbá a bizottság a TESZ-t, hogy az elszámolást végezzék el, gondoskodjanak
a gázpalackok elszállításáról és a hivatalt írásban tájékoztassák a tevékenység
megszűntetésével kapcsolatos bérmegtakarítás összegéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök
6. napirendi pont: Mezőőr bérrendezése
Forró Gábor: Nem egyértelmű számára, hogy 2011. aug. 1-től vagy szeptember 1-től szeretné
a TESZ a béremelést.
Szabó Csaba: A palackozási tevékenység megszűntetésével felszabaduló bérből ezt az
összeget fedezhetné a TESZ, a saját költségvetésének a terhére.
Lengyel György: Tudomása szerint a mezőőr közalkalmazottként dolgozik. Számításai szerint
ebben az évben 27 %-os béremelést jelentene. Szívesen látna a mezőőr eddigi munkájáról
beszámolót. Kérdése, hogy a mezőőr által vezetett naplót valaki ellenőrzi? Hány mezőőri
jelentés érkezett be a TESZ-hez? A TESZ bérkerete igen magas, érthetetlen, hogy ezt saját
hatáskörbe nem tudják elintézni.
Kérdése, még, hogy miért nincs napirendi ponton a TESZ belsőellenőri jelentése, amit a
múltkori ülésen nem tudtunk tárgyalni?
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Kovács Krisztina: Augusztustól novemberig szólna ez a 4 hónap. Ez itt éves bérigény, ami
hiányzik. Bérmegtakarítás nem volt ellenőrizve évek óta a TESZ-ben, pedig ez indokolt lenne.
Forró Gábor: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a béremeléssel kapcsolatban.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a belső ellenőri jelentést valószínűleg a szeptemberi ülésen
tárgyaljuk.
A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
73/2011.(VIII.01.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága nem
javasolja a Képviselő-testületnek a Településellátó Szervezet állományába tartozó
mezőőri álláshely juttatásával kapcsolatos pótelőirányzat bérfedezetének biztosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök

Forró Gábor PEKJB elnök megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.
Kmf.
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