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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2011.
szeptember 12-i soron következő 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 az ülés napirendjeit és javasolja ezen felül az Egyebek napirendi pontban tárgyalni a
Kincsem óvoda radiátor cseréjével kapcsolatos kérelmet és a TopHáz Speciális Otthon és a Gödi
Papírsárkányok támogatására vonatkozó előterjesztéseket.
Az ülés előtti kiosztásra került anyagok között található az Adó Osztály vezetője, Jakab Gábor által
készített tájékoztatás a 2011. évre tervezett és 2011. augusztus 31-ig befolyt adókról és adó jellegű
bevételekről. Ezúton köszöni meg a tájékoztatást.
Ezt követően a bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti elnöki javaslatot és az
alábbi napirendi pontokat:
1.) Helyi Szociális rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hatósági Ov.
2.) 2689. és 2690/9. hrsz-ú ingatlanok telekhatárrendezés
Előterjesztő: dr. Nyitrai Judit ügyvéd
3.) Beszámoló a 2011. I. félévében behajthatatlan követelések, hitelezői
veszteségként történő kivezetéséről
Előterjesztő: Forró Gábor PEKJB elnök
4.)Tájékoztatás Göd városában megvalósult V. ütemű csatornaberuházással
összefüggő kompenzációról
Előterjesztő: Jakab Gábor Adó Ov.
5.) A 12/2011.(I.24.) sz. Ök határozat módosítása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
6.) Javaslat a Fácán Óvoda létszámbővítésére, valamint működési kiadásaihoz
előirányzat jóváhagyása
Előterjesztő: Kovács Krisztina Pénzügyi Ov.
7.) Pótelőirányzat biztosítása a Kincsem Óvoda fűtési rendszerének
felújítására
Előterjesztő: dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató
8.) Javaslat üdülési csekk vásárlásának jóváhagyására
Előterjesztő: Kovács Krisztina Pénzügyi Ov.
9) KMOP-4.6.1-11. „Nevelési intézmények fejlesztése” pályázat előkészítése
(Fácán Óvoda bővítése)
Előterjesztő: Popele Julianna Beruh. Ov., dr. Deák Krisztina ügyvéd
10) Sződ-neveleki és Csörögi közoktatási egyedi együttműködési megállapodások
Előterjesztő: dr. Nagy Attila aljegyző
11) Egyebek:
- Kincsem Óvoda kérelem
- TopHáz Speciális Otthon támogatása
- Gödi Papírsárkányok támogatása
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Napirendi pontok tárgyalása:
1. napirendi pont: Helyi Szociális rendelet módosítása
Forró Gábor: A kormány visszavonta a lakossági gázártámogatást, és lakásfenntartási
támogatást vezetett be, ezért szükséges a helyi rendelet módosítása. Átadja a szót az
előterjesztőnek.
Dr. Kármán Gábor: A gázártámogatás megszűnt, a lakásfenntartási támogatás összeghatárát
feltolták. Bonyolult képlet alapján a jövedelemhatárt már nem az 1 főre jutó jövedelem
alapján, hanem 1 fogyasztási egységre jutó havi jövedelem alapán kell megállapítani.
Az 1 főre jutó jövedelem megemelkedett 71.250,-Ft-ra, ez lett az 1 fogyasztási egységre jutó
jövedelem. A jövedelemhatárt úgy kell szabályozni, hogy az nem lehet kevesebb,mint az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-a. A Szociális Bizottság a
támogatás egy hónapra jutó mértékét 2.500,-Ft-ban javasolta meghatározni.
A 90 éven felüli támogatottaknál az Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásai térítésmentesek,
de a 100.000,-Ft feletti jövedelmet meghaladóan az ellátásért 50 %-os díjat kötelesek
megfizetni.
Lengyel György: Fogyasztói értékhatár lép be az egyéni jövedelem helyett. Konkrétan
szeretné tudni, hogy mi az 1 főre jutó fogyasztói értékhatár kiszámításának módja. Másik
észrevétele, hogy a támogatás minimális mértéke legyen jelölve az 1. §. 3. bekezdésénél.
Nemes Krisztián: Mennyire érinti az önkormányzatot ez a változás? Segíti-e az embereket,
vagy rosszabb helyzetbe kerülnek?
Dr. Kármán Gábor: A kérelmezők jóval többen lesznek, a támogatás mértéke valószínűleg
ugyanolyan lesz. Fogyasztási egységek meghatározása miatt családonként változó lesz. A
családoknál összeadódik a fogyasztási egység, az összjövedelmet a családtagok szorzójával
kell beszorozni, és ebből lesz megállapítható a támogatás adható-e. 90 %-os állami
támogatottság és 10 %-os önkormányzati támogatás lesz, ahogy eddig. Véleménye szerint kb.
kétszer ennyien lesznek jogosultak, mint eddig. A helyileg nyújtható támogatás 100 %-ban az
önkormányzatot érinti. 250-300 eFt közötti jövedelemsávban sokan beleférnek.
Lengyel György: Mikor lesz jogerős az önkormányzati határozat vagy rendelet ezzel
kapcsolatban? A bizottsági tagok kaphatnak-e példaszerű számítást, hogy eddig hogyan és
most hogyan számítják a támogatást, ki kaphatja. Ez azért szükséges, hogy esetleg segíteni
tudjanak, mint bizottsági tagok a lakosságnak.
Forró Gábor: A rendelet dátumát javasolja IX.14-re módosítani.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
74/2011.(IX.12.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „Az önkormányzat által nyújtható szociális
ellátásokról szóló 8/2004.(III. 17.) sz. rendelet „ módosításáról szóló rendelet tervezetet – azzal a
kiegészítéssel, hogy a rendelettervezet címében IX.14. szerepeljen.
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Határidő: azonnal
Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök
2. napirendi pont: 2689 és 2690/9. hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezése
Forró Gábor: Korábban már tárgyalta a bizottság ezt a napirendet. A Dunakeszi Körzeti
Földhivatal pontosítást kér. A változási vázrajz is megtalálható az előterjesztésben. A
Kincsem buszmegállónál lévő területsávról van szó. Javasolja az előterjesztés elfogadását.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
75/2011.(IX.12.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát:
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd belterület 2689 hrsz. alatt felvett „kivett
közterület” megjelölésű ingatlan és a 2690/9 hrsz. alatt felvett „kivett lakóház, udvar”
megjelölésű ingatlan telekhatár rendezésére vonatkozóan elhatározza a telekalakítást a
CARTOPED Kft által 10-37/2010. munkaszám alatt elkészített és a jelen határozat mellékletét
képező
változási
vázrajzban
foglaltaknak
megfelelően
az
alábbiak
szerint:
Hrsz.

Változás előtt
Műv.ág
Min.o. TerületHa/m2 AK

2689

Kivett
--közterület
2690/9 Kivett
---lakóház,
udvar

0245

Összesen

0816

0571

Hrsz.
2689

Változás után
Műv.ág
Min.o. Terület AK
Ha/m2

Kivett
közterület
2690/9 Kivett
lakóház,
udvar

--

0287
0529

0816

Felhatalmazza a Polgármestert a telekalakítás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésére,
valamint arra, hogy az ingatlan-nyilvántartási eljárásban Göd Város Önkormányzatát Dr.
Nyitrai Judit ügyvéd képviselje.
Ezen határozat Göd Város Önkormányzatának 24/2011.(II.23.) határozatát hatályon kívül
helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

3. napirendi pont: Beszámoló a 2011. I. félévében behajthatatlan követelések hitelezői
veszteségként történő kivezetéséről
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Forró Gábor: A 249/2000. (XII.24.) számú Kormányrendelet előírja a beszámolási
kötelezettséget és a behajthatatlan követlések kivezetését. Az I. félévben az önkormányzatnál
nem volt behajthatatlan követelés.
Lengyel György: Javasolja az előterjesztés 3. bekezdését pontosítani, mert nem egyértelműen
azt jelzi, hogy nincs ilyen követelés, hanem azt, hogy nem történt kivezetés a
nyilvántartásokból.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
76/2011.(IX.12.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
elfogadja azt a címzetes főjegyzői beszámolót, miszerint 2011. I. félévben behajthatatlan
követelések nem voltak, hitelezési veszteségként való kivezetés a könyvviteli
nyilvántartásokból nem történt.
Határidő: azonnal
Felelős: címzetes főjegyző
4. napirendi pont: Tájékoztatás Göd városában megvalósult V. ütemű csatornaberuházással
összefüggő kompenzációról
Forró Gábor: Korábban a bizottság elfogadta a kompenzációra vonatkozó rendelettervezetet,
de felkértük az Adó Osztály vezetőjét, hogy a feltételrendszer felülvizsgálatáról adjon
tájékoztatást.
A bizottság tagjai 4 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
77/2011.(IX.12.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző,- Közbeszerzési- és Jogi Bizottsága a
csatornaépítés V. üteme kapcsán adott kompenzációról szóló 38/ 2007 (VII. 20.) sz. rendelet 2. §ában található feltételrendszerrel kapcsolatos felülvizsgálatról szóló tájékoztatást elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Forró Gábor PEKJB Elnök

5. napirendi pont: 12/2011.(I.24.) sz. Ök határozat módosítása
Dr. Pintér György: A József Atilla Művelődési Ház vizesblokkjának felújítása folyamatban
van. A költségvetésben szerepel, ezért az Ady Klubból átcsoportosítható ez az összeg.
Forró Gábor: A tételes árajánlatot hiányolja. A Művelődési Házban folyó munkákat
megnézte, a munkák jó ütemben haladnak. Javasolja elfogadni az előterjesztést.
Lengyel György: Az eredeti összeget, amit az Ady Klubnak szánt az önkormányzat 993 e Ft.
Kérdése, hogy akkor mi marad el az Ady Klubban, milyen felújítás?
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Dr. Pintér György: Évek óta húzódik a kerítés kérdése, de most javasolta az intézmény, hogy
ezt az összeget csoportosítsák át.
Lengyel György: Ha az Ady Klubnak határoztuk meg korábban, akkor most miért másra
költik ezt az összeget? Így most növeljük a költségeket.
Forró Gábor: Plusz munkák elvégzéséről van szó és nem túlköltekezésről, az intézmény
költségvetésében betervezett az összeg, csupán az átcsoportosításról kell most dönteni. Ha
már a vizesblokk felújítási munkálatai folynak, akkor érdemes most megcsinálni a felújítással
járó azon munkákat, amik feltétlenül szükségesek, ezért kérte az intézményvezető az
átcsoportosítást. Az átcsoportosításra kerülő összegből a szellőzőberendezést és a világítás
korszerűsítését oldanák meg, így nem kellene újból elkezdeni a munkálatokat, most
kivitelezhető lenne. Javasolja, hogy a következő rendkívüli ülésre a vállalkozó készítsen
pontos árajánlatot és költségszámítást.
Dr. Pintér György: Vállalja ennek beszerzését.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
78/2011.(IX.12.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2011.(I.24.) sz. Ök. határozatát
úgy módosítja, hogy a határozatban szereplő és a József Attila Művelődési Ház
költségvetésébe betervezett 993 eFt összeg a József Attila Művelődési Ház
színháztermének felújítására felhasználható legyen.
Határidő: azonal
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester
6. napirendi pont: Javaslat a Fácán Óvoda létszámbővítésére, valamint működési
kiadásaihoz előírányzat jóváhagyása
Forró Gábor: Ismerteti az előterjesztést, melyben a felsorolták a működési kiadások
előirányzatát, személyi juttatásokat, dologi kiadásokat. A 473 ezer forint tartalékba kerül és
ebből fedezik az esetleges költségeket.
Nemes Krisztián: Kérdése, hogy az 1 fő teljes állású kertész alkalmazása szükséges-e?
Karaszek Ernőné: A park is óriási, napi gondozást igényel a kert, a teljes munkaidejét kitölti
az ott dolgozó kertész.
Nemes Krisztián: Az összes intézménynek van karbantartója, ide miért kell külön egy főt
foglalkoztatni, ez indokolt-e, ez volt az előző kérdése.
Karaszek Ernőné (Óvodavezető): Itt az összes intézmény létszámának felsorolása szerepel. A
kertész az óvoda valamennyi telephelyén dolgozik
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A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
79/2011.(IX.12.) sz. PEKJB határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a Kastély Központi Óvoda részére a 12,5
fő létszám előirányzat emelését 2011. augusztus 15-től.
A Képviselő-testület jóváhagyja a Kastély Központi Óvoda (Fácán Óvoda) működéséhez
szükséges kiadások fedezetére 9 527 eFt előirányzat módosítását az alábbi bontásban:
5 612 eFt személyi juttatás
1 515 eFt járulékok
2 400 eFt dologi kiadások.
A 9 527 eFt előirányzat módosítást Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
szóló 3/ 2011. (II.24.) számú rendelet 10. számú tábla 18. sorában szereplő „ Kastély
Központi Óvoda működési kiadások„ jogcím terhére biztosítja az intézmény részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
7. napirendi pont: Pótelőirányzat biztosítása a Kincsem Óvoda fűtési rendszerének
felújítására
Forró Gábor: Egyebekben kerülne tárgyalásra a most kiosztott anyagban található kérelem,
amiben a Kincsem Óvoda vezetője kér 300 eFt-ot radiátorcserére. Javasolja a két napirendet
egyben tárgyalni.
Nemes Krisztián: Javasolja, hogy nézzék meg nagyságrendileg mennyi lenne a komplex fűtési
rendszer felújítása az óvodában.
Dr. Pintér György: A legutóbbi vezetői értekezletnek is témája volt. Ma is kapott árajánlatot a
fűtési rendszerre vonatozóan. Javasolja, hogy egy későbbi időpontban tárgyalja a bizottság,
amikor már a megfelelő költségszámítások elkészülnek és a nagyobb mértékű beruházás
lehetősége felmerülne, a műszaki dokumentációkat meg kellene várni.
Forró Gábor: A radiátorcserére 300 eFt-ot, a szivattyúk cseréjére 502.500,-Ft-ot kellene
költeni, így az összköltség 802.500,-Ft. A fűtés korszerűsítésére valóban nagy szükség lenne.
Javasolja a bizottságnak, hogy a következő ülésen tárgyalja az óvoda fűtési rendszerének
javítását, addigra a pontos felmérések elkészülnek.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
80/2011.(IX.12.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a bizottság
következő ülésén tárgyalja a Kincsem Óvoda fűtéskorszerűsítését és szivattyúcseréjét.
Határidő: következő bizottsági ülés
Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök

143

8. napirendi pont: Javaslat üdülési csekk vásárlás jóváhagyására TESZ (szemétszállítás) –
Alapszolgáltatási Központ
Forró Gábor: Két tétel van, amiről döntenünk kell. A TESZ-nél a számlák kiküldésével járó
postaköltség igen magas lett volna, ezért egyes dolgozók végezték a kézbesítést, a TESZ így
kompenzálná a munkájukat. A költségek fedezete a TESZ költségvetésében rendelkezésre áll.
Az Alapszolgáltatási Központnál nyugdíjba vonulás alkalmából szeretnének üdülési csekket
adni.
Lengyel György: Nem ért egyet a nyugdíjasok jutalmazásával, a nyugdíjba vonulás
alkalmával. Nem javasolja megszavazni.
Dr. Bognár László: Az Alapszolgáltatási Központ részére adandó üdülési csekkeket nem
tudja megszavazni, mert ott egy személyre (akik a megajándékozottak közt van) nagyon sok
panasz érkezett. Javasolja, hogy a bizottság szavazzon külön az a.) és b.) pontról.
Forró Gábor: Felkéri a tagokat, hogy az előbb elhangzott javaslat szerint szavazzanak.
I. határozati javaslat: TESZ dolgozói részére: 5 „igen” egyhangú szavazat,
II.határozati javaslat: Alapszolgáltatási Központ részére: 2 „igen”, 2 „nem”, 1 „tartózkodás”.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták fent írt
szavazati arányokkal:
81/2011.(IX.12.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a

szemétszállítási díjak számláinak kézbesítése miatt a TESZ dolgozók részére üdülési
csekk kifizetését 642 eFt értékben.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
A bizottság tagjai 2 „igen”, 2 „nem”, 1 „tartózkodás” mellett az alábbi határozatot hozták:
82/2011.(IX.12.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága nem javasolja
az Alapszolgáltatási Központ nyugdíjba vonuló dolgozói részére az üdülési csekkek átadását.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

9. napirendi pont: KMOP-4.6.1-11. „Nevelési intézmények fejlesztése”pályázat előkészítése
(Fácán Óvoda bővítése)
Forró Gábor: A pályázat lehetőséget nyújtana a 100 fős bővítésre, az önrész 18 mFt lenne.
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Lengyel György: Aljegyzőtől kérdezi, hogy indokolt-e a 100 fős bővítés, kiváltaná ez a
magánóvodákat a támogatási rendszerből?
Dr. Nagy Atilla: Erre a konkrét pályázatra nincs kimutatása. Konkrétan két csoportra szükség
van feltétlenül. 5 csoport váltotta volna ki a magánóvodai szükségességet úgy, hogy jelenleg
is 29-30 fős csoportokkal dolgoznak. A 26 fő feletti csoportlétszámra nincs normatíva. 9
csoporttal lennénk naprakészek. A pontos kimutatást erre vonatkozóan elkészíti.
Popele Julianna: A pályázati kiírásról tájékoztatja a jelenlévőket, mivel az anyag ülés előtt
került kiosztásra. 120 mft-os pályázati támogatás. Kb. 10 pályázatot fognak támogatni. A
benyújtási határidő: okt. 31-től nyílik meg. Az engedélyes terveket okt. 31-ig kérik. A kiírt
feltételeknek megfelel az önkormányzat. Ennek megfelelően elkészült egy tervezési program
is. Ebben a tervezők javasolták, hogy csökkentsük le 100 fős helyre, a 150 fős túlterhelné ezt
a területet. Ez esetben egy földszintes épületet terveznek, ami illeszkedne a Fácán meglévő
épületének stílusához. A tornaszoba megspórolható lenne az összekötő folyosó révén, amivel
már rendelkezünk. Egy logopédusi szoba kerülne még kialakításra egy melegítő konyhát is
terveztek. A bővített, 175 fős gyermeklétszámra a jelenlegi konyhahelyiséget is át lehetne
tervezni. A munkákat már elkezdték és igyekeznek az elsők közt a pályázatot benyújtani.
Lengyel György: A teniszpálya helyén lenne a bővítés?
Popele Julianna: Igen, a teniszpálya szerződése lejár, így 2013-tól várható az újabb épület
átadása az intézmény számára.
dr. Bognár László: Támogatja a pályázaton való indulást.
Forró Gábor: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
83/2011.(IX.12.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága

javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát:
Képviselő-testület elfogadja, hogy
• Göd Város Önkormányzat az Új Széchenyi Terv keretében kiírt KMOP-4.6.1-11
„Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázaton részt vegyen;
• az 2. sz. mellékletben szereplő Göd, Rákóczi utca 23. sz. (Hrsz.: 2172) Fácán
óvodaegység 100 férőhellyel történő bővítése tervezési programja valósuljon meg;
• felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervezésre 7.420.000 Ft + Áfa összeggel
kössön szerződést a REProjekt Építésziroda Kft.-vel (1139 Budapest, Röppentyű
u. 73/B.), azzal a kikötéssel, hogy a kiviteli tervek megrendelésére csak nyertes
pályázat esetén kerüljön sor.
• A tervezési díj pénzügyi fedezete a 2011. évi költségvetés felhalmozási tartalékok
között nevesített tervezési díj jogcím terhére kerüljön átcsoportosításra.
Határidő: azonnal
Felelős: Beruházási Osztály
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10. napirendi pont: Sződ-neveleki és Csörögi közoktatási egyedi együttműködési
megállapodások
dr. Nagy Atilla: az előterjesztés módosításra került, a kiküldött anyagon változtattak.
A kormányhivatal 5 fő csörögi lakos elsős fiú iskolai felvételére kötelezte Göd általános
iskoláit. Mivel a jelenleg megkezdett tanévben is 134 fő Sződ-neveleki lakos jár a gödi
intézményekbe, ezért mindkét községgel támogatási megállapodás megkötését javasolja, az
állami normatívák lehívása céljából. Amennyiben a gyermekek hátrányos helyzetűek, úgy az
étkezési díj, tankönyv díj, osztálypénz és iskolai kirándulás befizetési alóli mentesítésére
állami normatíva lehívható.
Forró Gábor: Javasolja az előterjesztés elfogadását.
Lengyel György: Támogatja a megállapodások megkötését.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták:
84/2011.(IX.12.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát:

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Csörög Község
Önkormányzatával kötendő közoktatási egyedi együttműködési megállapodást.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
A megkötött szerződésből eredő követelést feltünteti a költségvetés forrás oldalán.
Felelős: Markó József polgármester
dr. Szinay József címzetes főjegyző
Határidő: megküldés: 2011. szeptember 30. aláírás 2011. december 31.
85/2011.(IX.12.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága

javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát:
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Sződ Község Önkormányzatával kötendő közoktatási egyedi együttműködési
megállapodást. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
A megkötött szerződésből eredő követelést feltünteti a költségvetés forrás oldalán.
Felelős: Markó József polgármester
dr. Szinay József címzetes főjegyző
Határidő: megküldés: 2011. szeptember 30. aláírás 2011. december 31.
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11. napirendi pont: EGYEBEK:
•

Topház Speciális Otthon támogatása

Forró Gábor: Amint az bizonyára sokak számára ismert, a Pest Megyei Gyermekjóléti
Szolgálat nehéz helyzetbe került azzal, hogy a HunGast kft. ez év tavaszán több megyei
szociális intézmény konyháját bezáratta. A Göd Önkormányzata kész volt segíteni, és
megállapodott a megyei Önkormányzattal abban, hogy amennyiben a gödi TopHáz Speciális
Otthonban gond lenne az ellátással, a gödi intézmények ellátási rendszeréből mindig jut az ott
ápoltaknak is. Erre – a Megye szoros gazdálkodása mellett – a mai napig nem volt szükség.
Az utóbbi időben ismét arról szólnak a hírek, hogy gond van az intézmények ellátása körül.
A Jobbik már élelmiszer-gyűjtést szervezett.
Helyszíni szemlét tartottak Kovacsik Tamás képviselővel, mely során azt a választ kapták,
hogy nincs szó „vészhelyzetről”, az TopHázban gondozottak alapvető ellátása biztosított, de
vannak olyan területek, például a liszt- vagy tojásérzékenységük miatt speciális élelmiszereket
igénylő gyermekek – elkelne az anyagi segítség.
Segítségét ajánlotta fel a Szociális Bizottság elnöke, Lenkei György is. Az előterjesztésben
javasolja az 500 eFt-os támogatás megadását.
Nemes Krisztián: Több alkalommal nyújtottak segítséget, élelmiszert vittek, örül az
előterjesztésnek és támogatja.
Lengyel György: az 500 eft milyen időszakra elegendő a topháznak?
Forró Gábor: A vezetőnő elmondta, hogy minden fillér számít, folyamatosan tárgyalnak a
fenntartó szervvel az ellátással kapcsolatban.
Szabó Csaba: Miért nem a PEKJB keretből használjuk fel?
Forró Gábor: Az önkormányzat és nem a biztotság szeretne segíteni ezért az általános keretet
határoztuk meg.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
86/2011.(IX.12.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 500.000,-Ft támogatást adjon – megállapodás
keretében - a gödi TopHáz Speciális Otthonnak (TELJES ÉLETÉRT ALAPÍTVÁNY,
adószám: 19180454-1-13, számlaszám: 10103898-15005045-00000004.), melynek 50%-át
a Szociális Bizottság biztosítja, a fennmaradó 50 %, melynek fedezete az önkormányzat
2011. évi költségvetésének (10. sz. tábla 21. sor) „feladattal nem terhelt tartalék”
jogcíme.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Markó József polgármester
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•

„Gödi Papírsárkányok” támogatása

Forró Gábor: Ismerteti az előterjesztését, miszerint a minden évben megrendezésre kerülő
Gödi Sárkányhajó Kupán a hivatal sárkányhajó csapata indult. Javasolja a rendezvényen való
részvételhez a bizottság saját pénzügyi keretéből 16. 110,-Ft-os támogatás megadását.
Lengyel György: Javasolja elfogadni a határozati javaslatot.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
87/2011.(IX.12.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
úgy határoz, hogy saját pénzügyi keretéből 16.110,-Ft-ot biztosít, a Gödi
Papírsárkányok (Göd Polgármesteri Hivatal dolgozóinak sportcsapata) „Gödi
Sárkányhajó Kupán”, való részvételéhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök
Forró Gábor: A „Körkép feketén- fehéren” című kiadványra szeretne reagálni, mely
tulajdonképpen erős politikai támadás a jelenlegi vezetés és a FIDESZ ellen. A bizottságunk
tagja Nemes Krisztián erősen politikai hatású cikket írt. Sajnálattal kell megállapítani, hogy
egy külsős bizottsági tag, akinek feladata az önkormányzat munkájának elősegítése ilyen
megnyilvánulást adjon. A bizottság teljesen a szakmaiságát és nem a politikai hovatartozást
vette figyelembe a munka során, ezért igen rossz néven vette ezt szereplést, ez hiba volt, hogy
egy bizottsági tag ennyire politikai szemüvegen nézze a felvetett témákat.
Nemes Krisztián: A kérdéses rész nem az Ő nevéhez fűződik. Az ügy előzménye az volt,
hogy előterjesztést írt a Szociális Bizottsághoz, de ez sem került fel a bizottság által tárgyalt
napirendek közé, ezek után írta meg a kérdéses cikket.
Forró Gábor: Az előterjesztésekkel kapcsolatban elmondja, hogy szükséges a pontosítás a
leadott előterjesztésekben, különös tekintettel a forrásmegjelölésre.
Ezután megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
Kmf.
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