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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának  
2011. május 18-i soron következő  ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos 
helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint  (nincs jelen: Lengyel György – jelezte, Nemes Krisztián - késett) 
 
Forró Gábor, a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes, 3 tag jelen van.  
Ismerteti a meghívóban és az ülés előtt kiosztott napirendi pontokat. Felkéri a jelenlévőket, hogy 
jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontban hozzászólásuk van.  
Tájékoztatásul elmondja, hogy az Adó Osztály vezetője az ülés előtt kiosztott egy kimutatást a 2011. 
évre tervezett és 2011. 04. 30-ig befolyt adókról és adó jellegű bevételekről, továbbá a Pénzügyi 
Osztály vezetője tett kiegészítését a könyvvizsgálói jelentés záradékához.    
 
Ezt követően a bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat: 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Rendőrség – Polgárőrség – Közterületfelügyelet beszámolója 
    Előterjesztő: Nagy Atilla fhdgy, Szeri Mihály polg.őrs.vezetője,  
                         Kovács László Közterületfelügy.vez.    
2. Javaslat Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.25.) sz. Ök  
     rendelet módosítására  
    Előterjesztő: dr. Szinay József jegyző, Kovács Krisztina Pénzügyi Ov.                        
3. 2010. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása  
    Előterjesztő: dr. Szinay József jegyző, Kovács Krisztina Pénzügyi Ov.  
4. Könyvvizsgálói jelentés – Göd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési  
    beszámolójának vizsgálatáról      
   Előterjesztő: dr. Szinay József jegyző, Kovács Krisztina Pénzügyi Ov.  
5. Beszámoló a 2010. évben behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségként történő  
     kivezetéséről 
    Előterjesztő: Kovács Krisztina Pénzügyi Ov.    
6. Alapító okiratok módosítása 
    - Huzella Tivadar Ált. Isk.       
    - Kastély Központi Óvoda  

- JAM, Pedagógiai Szakszolgálat és Németh L. Ált. Isk. és Műv. Okt. Int. alapító okiratának módosítása 
7.. Együttműködési megállapodás (Szerb Önkormányzat) 
    Előterjesztő: dr. Szinay József jegyző     
8. Göd Kártya kedvezményeinek módosítása  
    Előterjesztő: Nemes Krisztián PEKJB tag 
9. Egyebek 

- Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. – feladatok és költségek 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. napirendi pont: Rendőrség – Polgárőrség – Közterületfelügyelet beszámolója 

 
Rendőrség beszámolója 
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Nagy Attila (Gödi Rendőrőrs főhadnagya): A kerékpárlopások megakadályozása érdekében 
járőrszolgálatot szerveztek, kb. 1 hónapig, ezután a polgárőrség segítségét veszik igénybe. A 
strandnál az ellopott táblák pótlásával kapcsolatban egyeztetett Lévay Zoltán beruházási 
ügyintézővel. Sok állampolgár reklamál a kihelyezett táblákkal kapcsolatban. Ez nem 
rendőrségi feladat, hanem önkormányzati. Nemeskéri úton a 30-as tábla kapcsán két 
bejelentést kapott, amit továbbított az illetékes szervekhez. Nagyon sok tábla hiányzik és sok 
táblát tönkretesznek, ezek pótlása szükséges mielőbb. 
 
Popele Julianna: A táblák pótlása folyamatban van. 
 
Forró Gábor: A sebességkorlátozó táblák kihelyezését Ő kérte a Nemeskéri úton, köszöni, 
hogy a rendőrség az ellenőrzést elvégzi, hiszen így van értelme a korlátozásnak.  
 
Dr. Szinay József: A gödi betöréshullámmal kapcsolatban sok lakossági megkeresés érkezett. 
Javasolja a sűrűbb járőrözést, villogó rendőrautóval. 
 
Nagy Attila (főhadnagy): A járőrözés folyik, de a feltűnést kerülik, mivel a cél a tettesek 
elfogása.  
 
Forró Gábor: Megköszöni a rendőrségi beszámolót. 
 
Polgárőrség beszámolója  
 
Szeri Mihály (Gödi Polgárőrség vezetője): Két nagy rendezvényt biztosítottak 18 fővel, 3 
akcióban vettek részt a közterületfelügyelőkkel és a rendőrséggel. Járőrözni nem tudtak ebben 
a hónapban, mert nem kapták meg a támogatási összeget, amiből fedezni tudták volna az 
üzemanyagköltségeket.  
 
Dr. Pintér György: A támogatási szerződés aláírásra került. A szerződést bemutatja a 
bizottságnak. Az összeget megkapták? 
 
Szeri Mihály: A pénz átutalása még nem történt meg. 
 
Dr. Pintér György: Intézkedik az átutalásról. 
 
Közterületfelügyelet beszámolója 
 
Kovács László (Közterületfelügyelet vezetője): Szeretnék a bírságolásokat megnövelni. A 
szabálytalan helyen várakozó autók száma egyre nő. A közterületfoglalási engedélyekkel 
kapcsolatban is végeznek ellenőrzést, tehát a lerakott sóder, stb. egyéb anyagok közterületen 
történő elhelyezését is figyelemmel kísérik. Hetente egyszer vagy kétszer az iskoláknál 
biztosítják a gyermekek közlekedését. Sok bejelentés érkezik az illegális árusokról, ebben 
kérik a rendőrség segítségét. Eredményt értek el az illegális szemétlerakásnál, 3 személyt is 
elfogtak. Fel kell készülni a parlagfű szezonra, fő feladatuk lesz a bírságolás.  
 
Forró Gábor: A Szabadságharcosok útjánál a sorompó hiányzik, kéri ezt kivizsgálni. 
Köszöni a beszámolókat. 
 
2. napirendi pont: Javaslat Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 
4/2010.(II.25.) sz. Ök rendelet módosítására  
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Dr. Szinay József: A meghívó szerinti 2. és 3. napirendi pontot az előző ülésén már tárgyalta a 
bizottság. Eredményként elmondható, hogy 100 Mft hitel felvételével számoltunk, de 
szerencsére sikerült ezt elkerülni, nem volt szükség a hitelfelvételre. 
 
Forró Gábor: A táblákban „érvényes” szó helyett a „hatályos”-ra javasolja módosítani. 
A 2011. 05.05-i ülésen már tárgyalta a bizottság ezeket a napirendeket, kéri a tagokat, hogy 
tegyék meg javaslataikat.  
 
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
49/2011.(V.18.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2010. évi költségvetésének II. félévi 
módosításáról szóló rendeletet, azzal a kiegészítéssel, hogy a táblákban az „ érvényes” szót 
„hatályos”-ra javasolja módosítani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök 
 
 
Nemes Krisztián tag megérkezett 
 
 
3. napirendi pont: 2010. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása és 4. napirendi pont: 
Könyvvizsgálói jelentés – Göd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési 
beszámolójának vizsgálatáról 
 
Kovács Krisztina: Javításokat elvégezte a korábbi ülésen elhangzottaknak megfelelően. A 
Képviselő-testület elé már a javított változat kerül. Egy táblát osztott ki az ülés előtt Az  SZJA 
ezer forintban szerepelt, ez került felülvizsgálatra. Ülés előtt osztotta ki továbbá a 
könyvvizsgálói jelentés záradékára tett észrevételét. 
 
Forró Gábor: Könyvvizsgálói jelentés 7. oldalán a vevőállomány a polgármesteri hivatalnál 
27734 eFt a TESZ-nél 39676 eFt. A vevő összesen rovat nem egyezik. A kettő összege 
helyesen: 67410 eFt. Javasoljuk a könyvvizsgálónak a javítást. Kérdése, hogy az 5. oldalon az 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanoknál a könyv szerinti és a  kataszter szerinti értékek 
közti 10 %-os különbség miből fakad? 
 
Kovács Krisztina: Ezt egyeztetni fogják, hogy miből adódik. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
50/2011.(V.18.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2010. évi 
zárszámadásáról szóló rendeletet. 
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Könyvvizsgálói jelentést a bizottság tudomásul vette. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
5. napirendi pont: Beszámoló a 2010. évben behajthatatlan követelések, hitelezési 
veszteségként történő kivezetéséről 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
51/2011.(V.18.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2010. évi 
behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségként történő kivezetéséről szóló jegyzői 
beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 
6. napirendi pont: Alapító okiratok módosítása   
 
Forró Gábor: A meghívóval együtt a Kastély Központi Óvoda és a Huzella Tivadar Általános 
Iskola  alapító okiratának módosítása került kiküldésre. Az ülés előtt került kiosztásra a József 
Attila Művelődési Ház és a Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása. 
 
Dr. Bognár László: A KOSB tárgyalta az alapító okiratok módosítását részletesen. Az erről 
szóló határozatokat az előterjesztéshez csatolták. 
 
Hlavács Judit: A 43. oldalon a „k” betű hiányzik a névnél.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
52/2011.(V.18.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi önkormányzati intézmények alapító 
okiratának módosítását az aljegyző 2011. május 16-i előterjesztésének megfelelően: 

- Huzella Tivadar Általános Iskola 
- Kastély Központi Óvóda 
- József Attila Művelődési Ház 
- Városi Pedagógiai Szakszolgálat 
- Németh László Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző, Forró Gábor PEKJB elnök 
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7. napirendi pont: Együttműködési megállapodás a Szerb Települési Kisebbségi 
önkormányzattal 
 
Forró Gábor: Az anyag késésben van, mert a költségvetés elfogadásáig kellett volna ezt is 
elfogadni. 
 
Dr. Szinay József:  Az együttműködési megállapodás-tervezet alapos, pontosan előkészített.  
 
Sipos Richárd: A városi rendezvényeken koszorúzik a Szerb kisebbség, de ezen kívül mit 
lehet tudni a Szerb Kisebbségi Önkormányzat tevékenységéről?  
 
Dr. Szinay József: A helyi Szerb kisebbség társadalmi életét szervezik. Minimális pénzzel 
gazdálkodnak. A kisebbségi önkormányzat vezetője jelezte, hogy szívesen beszámol a Göd 
Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén a működésükről.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
53/2011.(V.18.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Szerb Helyi Kisebbségi 
Önkormányzattal kötendő „Együttműködési megállapodás”- tervezetet.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök 
 
 
8. napirendi pont: Göd kártya kedvezményeinek módosítása 
 
Nemes Krisztián: Véleménye szerint sokan kiszorulnak a kedvezményezettek köréből. Elég 
sok panaszt hallott, hogy máshová viszik a két gyermekes családok a gyermeküket uszodába. 
Az előterjesztésében javasolja a kedvezmények kibővítését, másfajta konstrukció 
alkalmazását. A tartalmi módosításon kívül az igényesebb formai megjelenést, mint pld. a 
plasztik kártya szintén javasolja. Az előterjesztésben az is szerepel, hogy azok, akik nem 
férnek bele a felsorolt kedvezményezetti körökbe, 10 %-os kedvezményre lennének 
jogosultak a szolgáltatásokból. Ezt a kártya kb. 2.500,-Ft lenne, számítása szerint. A 
szolgáltatókat is be lehet vonni, akik a különböző kedvezményeket adhatnak a Göd kártyával 
fizető vendégeiknek. Javasolja, hogy fogadja el a bizottság az előterjesztését. 
 
Szabó Csaba: Sokallja a 10 %-os kedvezményt a szolgáltatóknál, hiszen az árrés 20 % körül 
mozog, ezért az előterjesztés átgondolását javasolja. 
 
Hlavács Judit: A javaslat maga jó, de még egyeztetni kell a Göd Városi Nonprofit Kft-vel. Fel 
kell mérni, hogy kik azok a vállalkozók, akik csatlakoznának. Konkrétabb, kidolgozottabb 
előterjesztésre lenne szükség. 
 
Forró Gábor: A strandnál a Göd kártyával belépők arányát felméri valaki? Milyen 
bevételkiesést jelentene az önkormányzatnak ez a fajta módosítás?  



 99

A 3 és 4 gyermekes családok sokkal kevesebben vannak, mint az 1-2 gyermekesek. 
Gazdaságossági számításra szükség van. 
 
Dr. Hetényi Tamás: A TESZ az erre vonatkozó kimutatást el tudja készíteni. 
 
Nemes Krisztián: A helyi vállalkozókat be lehetne vonni, ezzel is a bevételek növekednének. 
 
Dr. Szinay József: A jelenleg forgalomban lévő és a most felvázolt elképzelés szerinti Göd 
kártya között csak a név egyezik. A konstrukció eltérő. Most jelentős strukturális változást 
jelent ez a fajta kártya bevezetése. A média kft-vel feltétlenül szükséges az egyeztetés, 
további finomítást, egyeztetést javasol, az alapötletet jónak tartja. 
 
Forró Gábor: A lakosságot és a vállalkozókat is meg kellene kérdezni, kérdőíveket lehetne 
kiküldeni, a TESZ-nek valamiféle gazdaságossági számítást kellene készíteni. 
 
Dr. Bognár László: Hívjuk meg a vállalkozók gödi egyesületének vezetését a következő 
ülésre e tárgyban.  
 
Forró Gábor: Javasolja közvéleménykutatás és a gazdaságossági számítások elvégzését. 
 
Szabó Csaba: Jó gondolat a Göd-kártya kibocsátása, de az egyeztetést a vállalkozókkal el kell 
végezni és a pénzügyi lehetőségeket felmérni, a bekerülési költségeket meghatározni.  
 
Hlavács Judit: Meg kell tudni, hogy mennyi kedvezményt adnának a vállalkozók a 
megnövekedett bevétel reményében. Akár maguk is meghatározhatnák a kedvezmény 
összegét, nem kellene konkrétan 10 %-ban meghatározni, hanem pld. 5-20 %-ban. Lehetne a 
nyaralóknak is több hétre kártyát biztosítani, de ez csak távlati cél lehetne egyelőre még. 
 
Dr. Pintér György: Végig kell gondolni, hogy mennyi a városnak ebben a szerepe, a kártya 
kibocsátása mennyiből finanszírozható és ennek mi a forrása. A végiggondolatlan kiterjesztés 
veszteséget is okozhat, a rendszert nem szabad túlbonyolítani. A helyi statisztikai adatokra 
mindenképp szükség lesz, tudni kell a lakosság strandolási szokásait. 
 
Nemes Krisztián: Javasolja a strand kerítését megcsinálni és a beléptetőrendszert kiépíteni. 
 
Forró Gábor: Javaslata, hogy az aljegyző készítsen statisztikát és a TESZ gazdaságossági 
számításokról kimutatást. Nem javasolja, hogy a vállalkozók készítsék el a Göd-kártyát, ezt az 
önkormányzatok szokták kibocsátani. 
 
Hlavács Judit: Felmerül a kérdés, hogy a sok kedvezmény miatt, a forgalom, illetve bevétel 
összege növekszik, vagy csökkenni fog? 
 
Forró Gábor: A felméréseket mindenképp javasolja elkészíteni, melyet a Göd Városi 
Kommunikációs Nonprofit Kft. elvégezhet. Telefonon is lehet felméréseket elvégezni. 
 
Hlavács Judit: A reprezentatív felmérésnél pontosabb felmérést kapnánk, ha a lakosságot 
kérdeznénk. 
 
Forró Gábor: A bizottság következő ülésére a TESZ, és a Göd Városi Kommunikációs  
Nonprofit Kft. képviselőit meg kell hívni e tárgyban.  
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7. napirendi pont: EGYEBEK 
 

- Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. (feladatok és költségek) 
 
Hlavács Judit: Magasnak találja az olvasószerkesztő díját. Ez a díj általában 40 ezer 
leütésenként 2-3000 ezer forint. Az újság költségei – véleménye szerint – nem reálisak. A TV 
költségeihez nem ért.  
 
Forró Gábor: A költségeket nyilván az eddigi működésből kalkulálták. 
 
Popele Julianna: Az előterjesztés közbeszerzési eljárási részére tesz észrevételt. Ez, ahogy itt 
szerepel, nem ennyire leegyszerűsíthető. Az önálló szervezetnek saját hatásköri feladatai 
vannak, ez itt nincs részletezve. A törvény hatálya alá tartozik a kft., mely feladatokat végez 
el.  Javasolja a felelősök, döntéshozók kijelölését. Itt a hivatal van megjelölve. Kötelező 
adminisztratív feladatok vannak, amiket a kft. ügyvezetőjével közölt a korábbiakban.  
 
Forró Gábor : Egyszemélyes kft-ről van szó. A kft. nem ruházhatja át ezeket a közbeszerzési 
eljárással kapcsolatos feladatokat? 
 
Popele Julianna: A kft. önálló költségvetési szerv, ezért saját hatáskörben kell a feladatokat 
kijelölni, testületi döntések alapján, de ez saját döntési jogkör, saját felelősség. 
 
Forró Gábor: Javasolja, hogy a feladatokról, vagy pld. a papírminőségről a Képviselő-testület 
döntsön. 
 
Popele Julianna: Akkor az SZMSZ-t is módosítani kell a feladatokat illetően. 
 
Dr. Pintér György: Tulajdonképpen egy átcsoportosításról és egy plusz 10 mFt-os igényről 
van szó, a kft. határozati javaslatában.  
 
Forró Gábor: Javasolja, hogy a testületi ülés előtt rendkívüli ülésen szavazzon erről a 
napirendről a bizottság, vagyis 2011. május 24-én, kedden.  
 
Hlavács Judit: A testületi ülésen már azokról az összegekről kellene tárgyalni, amik már a 
csökkentett költségeket tartalmazzák, hiszen ezért hoztuk létre a média kft.-t.  
 
Popele Julianna: Az ásványvízzel kapcsolatos közbeszerzési eljárásról szóló napirendi pontot 
is a 24-i ülésen javasolja tárgyalni. 
 
Forró Gábor PEKJB elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

Kmf. 
 

 
 
Szokolainé Obermayer Éva       Forró Gábor 
jegyzőkönyvvezető                 PEKJB elnök 
 


