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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2011.
október 14-i soron következői nyílt ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint ( dr. Megyery Csaba és Rakaczky István tagok nincsenek jelen,
távolmaradásukat jelezték)
Forró Gábor, a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes 5 tag jelen van.Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Képviselő-testület 189/2011.
(IX. 21.) sz. Ök. határozatában úgy döntött, hogy a bizottsági tagságáról eddigi munkája
megköszönésével Nemes Krisztiánt visszahívja és a taglétszámot 7 főre emeli, így a bizottságnak 4 fő
képviselő és 3 fő külsős bizottsági tagja lesz. Képviselő tag: Hlavács Judit, új külsős bizottsági tagok:
dr. Megyery Csaba és Rakaczki István. Az új külsős tagok még nem tettek esküt, ezért – ha jelen
lennének – még nem szavazhatnának, mert nincs szavazati joguk.
Ismerteti az ülés napirendjeit és a napirendekhez kapcsolódó és az ülés előtt kiosztott anyagokat.
Javasolja a elsőként a 3. napirendi pontot, zárt ülésen tárgyalni. Utána a főépítész kérésére a
Dunamenti Invest Kft. kérelmét, ami az ülés előtt kiosztott anyagok közt szerepel, ezt követően a
meghívó szerinti 2., majd 1. napirendi pontot javasolja tárgyalni.
Felkéri a jelenlévőket, hogy jelezzék, ha szándékukban áll tárgyalni még egyéb napirendet.
Dr. Pintér György: Tájékoztató jelleggel kiosztanak egy anyagot a féléves gazdálkodásról szóló
beszámolóhoz, a Fiducia kötvény terhére 2011. június 30-ig vállalt felhalmozási feladatokról.
Ezt követően a bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti elnöki és
alpolgármesteri javaslatot és az alábbi napirendi pontokat:
1.) Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Rataj András
munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszűntetése és Rataj Andrással
megbízási szerződés megkötése
(zárt ülés)
Előterjesztő: dr. Kovács Balázs ügyvéd
2. Dunementi Invest Kft. kérelme
Előterjésztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
3.) Javaslat Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.24.) rendelet
módosítására
Előterjesztő: dr. Szinay József jegyző / Kovács Krisztina Pénzügyi Ov.
4.) Tájékoztatás Göd Város Önkormányzat 2011. évi I. féléves gazdálkodásának alakulásáról
Előterjesztő: dr. Szinay József jegyző / Kovács Krisztina Pénzügyi Ov.
5.) Beszámoló a Fiducia kötvény terhére 2011. június 30-ig vállalt felhalmozási feladatokról
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
6.) Dunakeszi Rendőrkapitányság vezetőjének bejelentése
Előterjesztő: Forró Gábor PEKJB elnök
7.) A temetkezésről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet tervezet
Előterjesztő: Forró Gábor PEKJB elnök
8.) Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzése (települési szilárd hulladék
kezeléséről szóló rendelet)
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző
9.)Göd 6321/3. hrsz-ú út egy részének megvásárlására vételi szándék
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.
10.) TESZ pótelőirányzat igénylése – JAM padlástér takarítása, födém megerősítése
Előterjesztő: dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató
11.) Szakáts-kert Kft. kérelme (szerződésmódosítás)
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző
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12) Egyebek:
• Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele
(„közterületek használatáról ….” szóló rendeletre)
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző
• Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző
• 1935. hrsz-ú Nemeskéri Parkerdő sportpálya öltőző
felújítás építési engedélye
Előterjesztő: Popele Julianna Beruh. Ov.
• 80/2011.(X.06.) sz. KOSB határozat
Előterjesztő: Forró Gábor PEKJB elnök / dr. Bognár László KOSB elnök
• 86/2011.(X.06.) sz. KOSB határozat
Előterjesztő: Forró Gábor PEKJB elnök / dr. Bognár László KOSB elnök

Napirendi pontok tárgyalása
A bizottság az 1. napirendi pontot: Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetőjének,
Rataj András munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszűntetése és Rataj
Andrással megbízási szerződés megkötése z á r t ülésen tárgyalja, melyről külön jegyzőkönyv
készült.
2. napirendi pont: Dunamenti Invest Kft. kérelme
Forró Gábor: Ismerteti a kft. kérelmét, miszerint saját tulajdonú telkeiket akarják értékesíteni lakótelep
létesítése céljából segítve ezzel az un. „bedőlt lakáshiteleseket”- hasonlóan az Ócsán tervezett
lakásépítési programhoz. Tehát szándékukban áll csatlakozni ezáltal a kormány lakásépítési
programjához és ehhez kérik Göd Város Önkormányzatának a támogatását.
Bertáné Tarjányi Judit: Mindenki annak adja a területét, akinek akarja, de itt kérés, hogy az
önkormányzat nyújtson támogatást a lobbitevékenységükhöz. A Szabályozási Tervet mellékelte. A
területek szabályozottak, vannak olyan részek, ahol a telekosztások még nem történtek meg.
Kiszámolták az építhető maximális lakásszámot, ezt jelölte az előterjesztésben, hogy mindösszesen
308 lakás építhető. Tapasztalat az Oázis lakópark beépülésével kapcsolatban az, hogy Lke4-es
övezetben két lakás építését tették lehetővé, mert a többgenerációs családi házak építését
szorgalmazták. A gyakorlat viszont az, hogy a szervezett építéskor már két idegennek adják el a
lakásokat. Ha egyéni lakásépítés van, akkor ezeken a telkeken 1 lakás épülne, de nem ez várható
véleménye szerint, hasonló lenne a helyzet, mint az Oázis lakóparknál. A városi támogatás esetén
várható a 308 lakás megépülése. Nyilvánvalóan az idegenek magukkal hozzák majd a saját személyes
hátterüket, az intézményi ellátottság szempontjából ez megfontolandó.
Forró Gábor: Az óvodai ellátás problémája kapcsán jutott eszébe, hogy nyilván olyan családokról van
szó, ahol igény van az intézményi ellátásra.
Bertáné Tarjányi Judit: Közműhálózat biztosítható. Az aggályos, hogy családi házaknak való telkeket
– ami két generációnak lenne megfelelően használható - megosztással adnak el idegeknek, amiből
komoly problémák adódnak.
Szabó Csaba: A meglévő problémákat felesleges lenne még növelni. Nem támogatja ezt az
elképzelést. Egy telken egy családi ház épüljön, ahová a több generációs lakásokat építhetnek. A
főépítész által említett szervezett rendszerű építkezést támogatná, ami ezek szerint nem valósulhat meg
a gyakorlatban.
Hlavács Judit: Nem javasolja támogatni, pontosan az elhangzott aggályok miatt.
Forró Gábor: A tervekben szereplő lakosságszám megterhelné az intézményeinket és az amúgy is
hiányos infrastruktúrát, nem támogatja a kérelem támogatását.

162

Lengyel György: A temetőtábla fejlesztése kapcsán is hatalmas, milliárdokba kerülő beruházási
igények merültek fel. A Szabályozási Tervben vannak a közművekre vonatkozó részek, de még ettől a
hatósági engedélyeztetések nem biztos, hogy megtörténtek. Nem beszélve az útépítésekről.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
98/2011.(X.14.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága nem
javasolja a Dunamenti Invest Kft. kérelmének támogatását, tekintettel Göd város hiányos
infrastruktúrális helyzetére, intézményrendszerének túlterheltségére.
Határidő: azonnal
Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök

3. napirendi pont: Javaslat Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.24.)
sz. rendelet módosítására
Kovács Krisztina: Az I. félévben, vagyis 2011. június 30-ig bekövetkezett változásokat vezették át a
rendeletben. A mellékletek tartalmazzák a táblákat. A módosítások átvezetésre kerültek a
táblázatokban.
Forró Gábor: A 34. oldalon alulról a második bekezdés azt tartalmazza, hogy a TESZ-nél saját
hatáskörű előirányzat módosítás nem történt, viszont ebben az évben több előirányzat módosítással
találkozhattunk.
Kovács Krisztina: Ezek a nem felügyeleti hatáskörben történt módosításokra vonatkoznak.
Forró Gábor: Az összes módosítás át van vezetve, mert itt összesen 20 mFt szerepel. Tudomása szerint
a beszámolót szeptember 15-ig el kellett volna fogadni.
Kovács Krisztina: A Képviselő-testületnek szeptember 30-ig kellett kiküldeni. A költségvetési
beszámolóban jelezte, hogy vannak még magyarázatra szoruló tényezők, de ezek a ¾ évi
beszámolóban szerepelni fognak. A Magyar Állam Kincstár felé viszont időben elment minden anyag.
Lengyel György: Egyetért a költségvetési rendeletmódosítással kapcsolatos anyaggal.
Forró Gábor: Ha nincs több észrevétel, akkor felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a rendeletmódosításról.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
99/2011.(X.14.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2011. évi költségvetéséről szóló, 3/2011.(II.24.)
sz. rendeletének módosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök
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4. napirendi pont: Tájékoztatás Göd Város Önkormányzat 2011. évi I. féléves gazdálkodásának
alakulásáról
Lengyel György: A 315 mFt-os növekmény a kimutatásokban fellelhető, egyezik a mellékletekkel.
A 4. oldal 4. pontjában van feltüntetve a „felhalmozási és tőke jellegű bevételek” 18,37 %-on
realizálódtak a 40 mFt-tal szemben. Mi ennek az oka? 9. oldalon a TESZ-re vonatkozó szöveges
értékelésben a pótelőirányzatok közt látható, hogy a TESZ mindenre kér majd pótelőirányzatot. A
Gödi Körképben megjelent a polgármester tájékoztatása, hogy a 12 méter átmérőjű medence átadásra
kerül, ez kb 80 mFt-ba fog kerülni. Itt a TESZ 80 mFt-os új beruházást szerepeltet, akkor a 29. oldalon
a felújítás miért szerepel a táblázatban? Nem mindegy, hogy felújításról, vagy új beruházásról van szó.
Dr. Pintér György: A Településellátó Szervezetnek írtunk e tárgyban levelet, amiben felhívtuk a
figyelmet, hogy a 80 mFt szerepel a költségvetésben, de nem nyúltunk hozzá.
Lengyel György: A Huzella és a Németh L. általános iskola konyhájára vonatkozó adat felültervezett.
Ha az I. félévben felültervezettek voltak, akkor készített a TESZ kimutatást már, hogy milyen
előirányzat módosítás várható ezzel kapcsolatban? Szemétszállítási bevételeknél látta a befizetési
hátralékot. A TESZ igazgatója volt a bizottság előtt, amikor a költséghatékonyságra hivatkozással a
csekkek kipostázása miatt jutalékot kértek, de a kézbesítéseket véleménye szerint nem végzik
pontosan. A fürdő felülvizsgálata is szükségessé válna. Véleménye szerint a fürdőt olyan személynek
vagy társaságnak kellene adni, aki bérleti díjat fizet, és hasznosítja a területet.
Dr. Pintér György: A strand teljesítette az idei tervezett bevételeket. Ma kapott a TESZ-től a téli
nyitvatartásra vonatkozó, költségcsökkentő kimutatást.
Lengyel György: A beszámoló elfogadását javasolja.
Forró Gábor: A 2. oldal alulról a 856 754 eFt szerepel, ez valószínűleg elírás, kéri javítani. A
táblákban 60 mFt-os a csökkenést jelöltek, holott az 61,5 mFt. A 7. oldalon az utolsó mondat a
likvidhitelre vonatkozóan pontosítást igényel véleménye szerint.
Kovács Krisztina: 2011-ben megtörtént a 86.754 eFt visszafizetése.
Forró Gábor: Javasolja ezt módosítani, a megfelelő értelmezés miatt. Javasolja továbbá a 13. oldal
utolsó bekezdésében „likvid hitel visszafizetése” sort módosítani, úgy, hogy a mondatba 2011. január
elseje szerepeljen.
Kovács Krisztina: Könyveléstechnikailag egy számlán kell kezelni, ebből adódik az eltérés, hogy a
2010. december 31.-i „fordulónapon” 86 mFt-ot visszafizettünk és a következő napon felvettük, ezek
együtt szerepelnek.
Forró Gábor: Duna-parti üdülőházaknál a veszteség növekszik?
Pappné Pattke Mária (TESZ főkönyvelője): Ennek oka, hogy nem jönnek a vendégek, a költségek
viszont vannak. A bevétel csökkentésével a kiadási előirányzatot is csökkenteni fogják a ¾ félév
elteltével. A kintlévőségeknél a felszólítás után 90 napos a fizetési határidő, ezt az új rendeletben
kérték rendezni.
Jakab Gábor (Adó Osztály vezetője): Többszöri egyeztetés volt már e tárgyban. Szemétszállítási
díjaknál a problémákat meg kell oldani. A bírósági végrehajtó útján behajtási lehetőség van, de ez a
tevékenység június óta szünetel. A szemétszállítási díjtartozásoknál is feltehetően - kapacitástól
függően - ezt a behajtási lehetőséget is számba kell venni, de igazából a fő feladatuk az adóbevételek
behajtása. A kintlévőségekben viszont beletartozna a szemétszállítás, vagy egyéb intézményeket érintő
behajthatatlan követelések. A bírósági végrehajtást újra be szeretnék vonni.
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Szabó Csaba tag kiment.
Lengyel György: A 13. oldalon a lap alján likvidhitel felett található a 112.822 eFt kötvénybeváltás.
Ez mit jelent?
Kovács Krisztina: Az első részlet tőketörlesztés kifizetését jelölte. Ápr. 15 és okt. 15. a törlesztés
befizetésének határideje.
Dr. Pintér György: Ha a hivatal és a TESZ azonos mélységű és bontású anyagokat készítene, mind a
szöveges részeknél, mind a táblázatoknál, akkor az megkönnyítené a későbbiekben az átláthatóságot.
Forró Gábor: Támogatja a javaslatot.
Hlavács Judit: Támogatja az elhangzott javaslatot.
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
100/2011.(X.14.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2011. évi I. féléves gazdálkodásról szóló
beszámolót, azzal a kiegészítéssel, hogy a jövőben a Településellátó Szervezet a hivatallal
megegyező részletességgel és struktúrával készítse a beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök
5. napirendi pont: Beszámoló a Fiducia kötvény terhére 2011. június 30-ig vállalt felhalmozási
feladatokról
Forró Gábor: Felkéri az alpolgármestert az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Pintér György: A beszámoló az előirányzatok alakulását és teljesülését tartalmazza, amik a
Fiduciához lettek rendelve. Tartalmazza még a hivatalos tőketartozást. Az utolsó oldalon az 1. sz.
melléklet pontosan tartalmazza Fiduciával kapcsolatos összes felhasználást. A fel nem használt
összeg: 318.248. eFt kontrollszám.
Szabó Csaba tag visszajött.
Forró Gábor: Kiegészítené a 2. oldalon az előzményeket a 174/2007.(VII.19.) sz. KT határozattal.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
101/2011.(X.14.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Fiducia kötvény terhére 2011. június 30-ig vállalt
felhalmozási feladatokról szóló beszámolót, azzal a kiegészítéssel, hogy az előzményeknél a
174/2007.(VII.19.) sz. KT határozat is szerepeljen.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester
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6. napirendi pont: Dunakeszi Rendőrkapitányság beszámolója
Morvai László (őrsparancsnok helyettes): A Petőfi utcában probléma a Huzella iskola előtti
közlekedés megoldása. Rengeteg egyeztetés folyt már, de a helyzet nem változott. A terület rendkívül
balesetveszélyes, az útfelfestés a kapu előtti részben figyelemfelkeltő lesz, és remélhetőleg a probléma
megszűnik. A beadványban a javaslat a „különösen veszélyes hely” útburkolati jel felfestése.
Forró Gábor: Javasolja, hogy a tájékoztatást tegyék meg a szülők és az iskola felé, az osztályfőnökök
írásban tájékoztassák a szülőket.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
102/2011.(X.14.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága egyetért és
támogatja a Dunakeszi Rendőrkapitányság vezetőjének 2011. október 6-i megkeresésében
foglaltakat, miszerint a Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola főbejárati
kiskapui és a Jávorka S. – Petőfi S. utcák kereszteződésében a „különösen veszélyes hely”
útburkolati jelet felfessék.
A bizottság egyetért a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által javasolt pénzügyi
fedezettel, vagyis a 2011. évi költségvetés forgalomtechnikai eszközök (táblák) sorából történő
kiegyenlítéssel.
Határidő: azonnal
Felelős: Beruházási Osztályvezető
7. napirendi pont: A temetkezésről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet tervezet
Forró Gábor: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság már kétszer tárgyalta ezt a napirendet.
A rendelet-módosításhoz kapcsolódik egy olyan térinformatikai szolgáltatás, mellyel a temetői
nyilvántartás folyamata lényegesen pontosabbá és az adatok széleskörűbben, azonnal hozzáférhetővé
válnak.
Dr. Pintér György: A 12. §. 7. pontjának első mondata értelmetlen.
Forró Gábor: Javasolja a 17. §-ban a nyitvatartás módosítást.
Dr. Pintér György: A halottak napja és a karácsonyi ünnepek között elrendelheti az üzemeltető
nyitvatartás meghosszabbítását.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
103/2011.(X.14.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „A temetkezésről és a temetkezési tevékenységről
szóló rendelet” tervezet azzal a kiegészítéssel, hogy a 12. §. (7.) pontját tisztázni kell és a 17. §. (1)
pontja úgy módosuljon, hogy a halottak napi és a karácsonyi hétvégék hosszabbított
nyilvántartásáról az üzemeltető saját hatáskörben intézkedjen. A nyitva tartás módosítását –
megfelelő időben – a honlapon, a Gödi Körképben és a kábeltelevízión tegyék közzé.
Határidő: azonnal
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Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök, dr. Szinay József címzetes főjegyző
8. napirendi pont: Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele (települési szilárd hulladék
kezeléséről szóló rendelet)
Forró Gábor: A rendeletet a kormányhivatal diszkriminatívnak tartja, mert az 50 literes szeméttároló
tartályt a 70 év feletti lakosság igényelheti csak. Felszólították a Képviselő-testületet a rendelet
módosítására, 30 napon belül. 2012-től viszont a törvényi előírások változnak, ezért javasolja a 1.
határozati javaslat elfogadását.
Jakab Júlia: Ismerteti a tegnapi Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén ezzel a
napirenddel kapcsolatosan elhangzottakat.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
104/2011.(X.14.) 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
tudomásul veszi Pest Megye Kormánymegbízottjának 30PM-1391/1/2011. üi. számú
törvényességi észrevételét a települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás
ellátásáról szóló 36/2002. (XII.30.) önkormányzati rendelete 5.§ (4)-(6) bekezdése tárgyában.
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj rendszerének átalakítása érdekében költségszámításokat,
díjkalkulációt végez és a 2012. évi hulladéktörvény elfogadását követően (VM/XIX/1764/2010 sz.
kormány-előterjesztés) módosítja 36/2002. (XII.30.) ök. rendeletét. A díj megállapításakor a
gazdaságpolitikai célkitűzéseken túl a szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányossága és
diszkrimináció tilalmának alapelveit is figyelembe veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
9. napirendi pont: Göd 6321/3. hrsz-ú út egy részének megvásárlására vételi szándék
Forró Gábor: Az előterjesztésben lévő 2. határozati javaslat fel sem merülhet, mert ez az út a
„forgalomképtelen” kategóriába tartozik.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
105/2011.(X.14.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
nem támogatja a tulajdonát képező 6321/3 hrsz-ú (Göd, Kádár u.) ingatlanból kb. 78,5
m2 földrészlet értékesítését. Felkéri a Közterület-felügyeletet az eredeti állapot
visszaállítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök
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10. napirendi pont: TESZ pótelőirányzat igénylése - JAMH padlásterében gépház kialakítására
Forró Gábor: Ismerteti az előterjesztést, azzal a megjegyzéssel, hogy ehhez a pótelőirányzat igényhez
megint nem érkezett több árajánlat, illetve megint utólag kell egy elvégzett munkát jóváhagyni.
Lengyel György: Az építési naplóból kiderül, hogy váratlan eseményként került elő a padlástéren a
sitt. 235.750,-Ft-os díjköltség volt erre megjelölve. Hová és mennyiért vitték a sittet?
Kádár Zsuzsanna (beruházási ügyintéző): Az intézmény padlásterének nem volt sem ajtaja, sem
ablaka. 2 konténer sittet szállítottak el, de a számlamellékletekből a pontos szállítási költségek
kiderülnek. A sitt mennyiségét csak fénykép alapján lehetett megbecsülni, mert a helyszínt a
balesetveszély miatt nem lehetett megközelíteni.
Lengyel György: A 8 m3 sittet 98 eFt-ért hozták le az emeletről, ez m3-ként 10 eFt-ot jelent.
Kádár Zsuzsanna: Valóban nem lett volna szükség erre, ha valaki 2002-ben rendesen végzi a
munkáját.
Lengyel György: A TESZ-nek mindig pótigénye merült fel, ezzel kapcsolatban már a polgármester
Úrnak is írt levelet, de a mai napig nem kapott rá választ.
Forró Gábor: Elmondja a határozati javaslatot.
A bizottság tagjai 4 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
106/2011.(X.14.) 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 jóváhagyja
a Településellátó Szervezet részére 446 eFt pótelőirányzat biztosítását a Göd, József
Attila Művelődési Ház padlásterének gépház céljára történő kialakítására a mellékelt
árajánlat alapján (1. számú melléklet).
Forrását a 3/2011. (II.24) sz. Ök. rendelet 10. sz. táblájának 21. sora szerinti „Feladattal
nem terhelt tartalék jogcím” előirányzata terhére kérem biztosítani.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
11. napirendi pont: Szakáts-kert Kft. kérelme (szerződésmódosítás)
Forró Gábor: Ismerteti az előzményeket, mely szerint a Szakáts-kert Kft. 2015. dec. 31-ig 1 mFt-ot
vállalt megfizetni, évenkénti egyenlő részletben a 2011. május 25-én kelt megállapodás szerint. A Kft.
kérelmezte, hogy 2012. év legyen a kezdőév, így évenként 250 eFt-ot fizetnének.
Kovács Krisztina: Jelzi, hogy a 2012. év végét kicsit hosszú időnek tartaná az első törlesztés fizetési
határidejének. Javasolja a 2011. június 30-t.
Forró Gábor: Javasolja, hogy minden évben a fizetési határidő augusztus 31. legyen.
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A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
107/2011.(X.14.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja, hogy a Szakáts-kert Kft. (székhely: 2131 Göd, Hessp Róbert u. 1., képviseli:
Szakács Gábor és Csaba Levente ügyvezetők) és az önkormányzat között 2011. május
25-én kelt „megállapodás” 8. pontját módosítsák úgy, hogy a Kft. az 1 mFt-ot 4 egyenlő
részletben, 2012 évtől kezdődően 2015. augusztus 31-ig, a jegybanki alapkamattal
növelten fizesse meg. A Kft. vállalja, hogy a törlesztőrészletek minden év augusztus 31-ig
kiegyenlítésre kerülnek.
Határidő: folyamatos
Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök, Markó József polgármester
12. napirendi pont: EGYEBEK
•

Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele a közterületek használatáról szóló
rendeletre

Forró Gábor ismerteti az aljegyző előterjesztését. Egyrészt a hangjelzés módosítása változna, másrészt
a díjazás a tevékenység gyakorisága szerint, nem pedig területfelosztásos módszerrel. A „kíméletes”
hangjelzés pontosításra szorulna.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
108/2011.(X.14.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „a közterületek használatáról szóló
34/1991.(XI.20.) sz. Ök rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, az aljegyző
2011. október 12-én kelt előterjesztése szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy az 1. §. (2)
bekezdésében szereplő „kíméletes” hangjelzés fogalmazás kerüljön pontosításra.
Határidő: azonnal
Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök, dr. Nagy Atilla aljegyző
13. napirendi pont: Pedagógiai Szakszolgálat Alapító okiratának módosítása
Forró Gábor: Ismerteti az előterjesztést, mely szerint az alapító okirat 5. pontját kell módosítani
logopédiai és gyógytestnevelési tevékenységre vonatkozóan.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
109/2011.(X.14.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát:

169

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Göd Város Önkormányzat Városi Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Alapító Okiratát
2011. november 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 5. pontjának második mondatának szövege hatályát veszti és helyébe a
következő rendelkezés lép:
„A társulási megállapodásnak megfelelően a Dunakeszi kistérség területén
(Dunakeszi, Göd, Fót és Mogyoród közigazgatási területén) belül, ezzel a működési körrel
látja el a logopédiai és gyógytestnevelési tevékenységet.”
Felkéri a polgármestert az alapító okirat kiadmányozására, a törzskönyvi bejegyzési
kérelem benyújtására, a jegyzőt ennek előkészítésére.
Határidő:
Felelős:

azonnal, ill. 2011. november 1.
Markó József polgármester
dr. Szinay József címzetes főjegyző

14. napirendi pont: A 1935. hrsz-ú Nemeskéri Parkerdő sportpálya öltöző felújítás építési engedélye
Popele Julianna: Két éve egy pályázathoz elkészült a felújítási terv. Újabb pályázati lehetőség merült
fel, amit a GSE nyújtott be, de tulajdonosi hozzájárulás kell ahhoz, hogy az építési engedélyt átírják a
GSE nevére. Ha nyertes pályázat lesz, akkor társasági adó kedvezménye lehet a GSE-nek. Tulajdonos
az önkormányzat marad.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
110/2011.(X.14.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát:
Göd Város Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy
a Gödi Sportegyesület (képviseli dr. Horváth László) a Nemeskéri parkerdő 1935 hrsz-ú
sportpálya épületeinek felújítására készült engedélyezési tervet a „Látvány-csapatsportok
támogatása” című pályázat beadásához felhasználja.
Hozzájárul továbbá hogy az építési engedély a Gödi Sportegyesület részére átcedálásra
kerüljön.
Felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás és átcedálás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
15. napirendi pont: 80/2011. (X.06.) sz. KOSB határozat
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Dr. Bognár László: Két dologban kellene dönteni. Az egyik, amit a 80-as KOSB határozat tartalmaz, a
másik pedig a konkrét kérelem, ami a Németh László Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási
Intézménytől érkezett.
Hlavács Judit: A kérelemben az szerepel egyrészt, hogy amit idén nem költenek el, az ne kerüljön
elvételre, hanem kerüljön vissza a költségvetésükbe.
Kovács Krisztina: A művészetoktatási intézmény nem önállóan működő intézmény, a TESZ-nél
egyben szerepel a többi intézménnyel együtt. Nincs külön-külön kimutatás.
Dr. Pintér György: A TESZ-nek az alapító okiratába szükséges lesz, önálló költséghelyként bejelölni
az intézményekre vonatkozó részt.
Kovács Krisztina: Be lehet tervezni a maradványösszegeket. Ez még törvényi előírás is. De az
intézményt itt külön kezelni nem lehet, elképzelhető, hogy más forrás lesz.
Dr. Bognár László: A másik kérés volt, hogy a GYES-ről visszajön a női néptánctanár, státusz egy
van, jelenleg férfi néptánctanárral működik az oktatás, de szükségszerű lenne a két tanár. Kérik a
státusz megemelését 1 fővel. Felmerült még az osztályfőnöki pótlék kifizetésének engedélyezése.
Forró Gábor: Költségszámítás kérését javasolja. Felkéri az alpolgármestert az intézményi egyeztetésre.
16. napirendi pont: 86/2011.(X.06.) KOSB határozat
Forró Gábor: A határozatban a KOSB kéri a Szervezeti és Működési Szabályzatban az Utcanév
Adományozó Bizottság meghatározását. Kérdés, hogy ez a bizottság korábban milyen
felhatalmazással működött és kik a tagjai. Felkérjük az alpolgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos
információkat szerezze be.
A bizottság elnöke megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
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