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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának 2012. július 24-én, 08.00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság rendkívüli ülése 
 
Forró Gábor elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és a hivatal dolgozóit.  
Elmondja, hogy Lengyel György bizottsági tag nincs jelen távolmaradását jelezte. Továbbá 
nincs jelen Szabó Csaba és Hlavács Judit bizottsága tagok, távolmaradásukat nem jelezték.  
 
Az elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes - 4 - bizottsági tag jelen van.  
Az elnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Elmondja, hogy a napirendi pontok  közé 
kiegészítésként felvenni kéri a „Göd, Pesti út 3867/15 hrsz-ú közterületből területcsere és 
értékesítés” című napirendi pontot, valamint a napirendi pontok sorrendjét az alábbiak szerint 
javasolja módosítani: 
 
Tervezett napirendi pontok:  
 

1. Huzella Tivadar Általános Iskola tornacsarnokának parkettázása 
Előterjesztő: Forró Gábor elnök 
 

2. Együttműködési megállapodás zöldhulladék átvételére 
 és ártalmatlanítására 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási ov.  

 
3. Közoktatási megállapodás a Karácsony Sándor Waldorf Óvodával  

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
4. Közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az  

azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási,  
felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása – pályázat 

 Előterjesztő: Popele Julianna beruházási ov.  
 

5. Közbeszerzési terv módosítása 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási ov.  

 
6. Göd, Pesti út 3867/15 hrsz-ú közterületből területcsere és értékesítés 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási ov.   
 

7. Közbeszerzési eljárás megindítása  
• Göd, Pannónia utca és környékének csapadékvíz rendezése 1. ütem - HKN 

tárgyalásos eljárás 
• Közterület-fenntartás Göd Városban - Nyílt eljárás - tárgyalásos 
• Utak, javítása, kátyúzása - HKN tárgyalásos eljárás 
• Járdaépítés - HKN tárgyalásos eljárás 
Előterjesztő: Forró Gábor elnök 
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A bizottság a napirendi pontokat -  4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta.  
 
 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 

1. napirendi pont tárgyalása: Huzella Tivadar Általános Iskola tornacsarnokának 
parkettázása 

 
Rakaczki István: Hiányolja az árajánlatokat. Nem tudja pontosan mit is takart a padlózat 
cseréje. A párnafákat is lecserélik?   
 
Forró Gábor: Felkéri dr. Megyeri Csabát, hogy a részleteket ismertesse a bizottság tagjaival.  
 
Dr. Megyeri Csaba: Elmondja, hogy a parkettát – különösen ha ilyen igénybevételnek van 
kitéve – időszakonként cserélni, illetve javítani kell. Több parketta elrohadt, mozog. Jelenlegi 
állapotban történő használata balesetveszélyes. A vállalkozó a még használható felső 
parkettafelületet visszarakja.  
 
Forró Gábor: Elmondja, hogy a felújításra szánt összeget az iskola alapítványának fogják 
átadni.  
 
Dr. Megyeri Csaba: Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítványnak javasolja 
átadni az összeget.   
 
Rakaczki István: Javasolja, hogy az alapítvány utólagos elszámolást terjesszen be a 
bizottságnak.  
 

84/2012.(VII.24.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
7.500.000,- Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadását javasolja a Fiducia kötvény terhére a  
Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány-nak, azzal, hogy az összeget a Huzella 
Tivadar Általános Iskola tornacsarnok padlózatának javítására fordítsa.  
A bizottság a munkálatokról beszámolót kér.  
 
Fedezete: Fiducia kötvény - Felhalmozási célú pénzeszköz átadások  

 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 01.   
 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

2. napirendi pont tárgyalása: Együttműködési megállapodás zöldhulladék 
átvételére és ártalmatlanítására 
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Forró Gábor: Elmondja, hogy a zöldhulladék átvételére és ártalmatlanításra az önkormányzat 
a „XV. Camion” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel fog megállapodást kötni. A lakossági 
zöldhulladék zsák ára maximum 200,- Ft/zsák lenne, illetve köbméterenként az ára 4000,- Ft/ 
köbméter lenne. A lerakótelep fenntartás nem volt gazdaságos. Sok esetben nem zajlott 
átvétel, de a nyitvatartást a vállalkozónak biztosítania kellett. Ez a megállapodás mindenki 
számára megfelelő lesz, remélhetőleg mindenki meg lesz elégedve.   
 
Rakaczki István: Javasolja, hogy a Gödi Körképben jelenjen meg egy cikk, amiben leírják, 
hogy az önkormányzat támogatásával kerül ennyibe az elszállítás.   
 
Forró Gábor: A szakértői jelentés most reggel érkezett meg, ebben egy kisfogás fogalmazódik 
meg. A megállapodás 4. pontjában az szerepel, hogy a telephelyére szállított zöldhulladékot 
átveszi és ártalmatlanítja. A cégbejegyzésben azonban az a hely nem szerepel a cég 
telephelyei között. Javasolja, hogy a telephely helyére a zöldhulladék lerakó telep szerepeljen.   
 
Rakaczi István: Elmondja, hogy az valószínűleg zöldhulladék gyűjtőpont lenne a helyes, és 
ebben az esetben nem kell bejegyeztetni.   
 
Forró Gábor: Formai kérdése, hogy a szerződésben a szolgáltatót nagy kezdőbetűvel kell e 
szerepeltetni? A telephelyüket módosítani kell zöldhulladék gyűjtőpontra. A szerződés 
visszamenőleges hatályú 2012. április 01-től. Le kell szögezni, hogy lakosságnak semmilyen 
visszamenőleges hatályú fizetési kötelezettsége nincs!  
 
Dr. Nagy Atilla: A visszamenőleges hatályú szerződés nem túl szerencsés megoldás.   
 
Forró Gábor: Kétszáz forintot fizettek a lakók eddig is de szerződés nem született, hisz a 
lehetséges forgalomról sem ez önkormányzatnak, sem a vállalkozónak nem lehetett pontos 
elképzelése. Az eddigi időszak a tapasztalás időszaka volt.   
 
Rakaczki István: Teljesen új szerződés lesz, vagy már van a céggel szerződése az 
önkormányzatnak.  
 
Forró Gábor: Korábban is volt, 200,- forintért árulták a zöldhulladékos zsákokat, de ez egy új 
szerződés lesz.   
 
Popele Julianna: Ismeretei szerint korábban a Tesz költségvetésében volt a zöldhulladék 
szállítás.  Ezt a feladatot az idei évben az önkormányzat kivette a Tesz feladatai közül.  A 
Tesz lényegesen magasabb költségvetésből tudta a szállítást megoldani. Ez a vállalkozó látta 
el korábban is a feladatot, Ő működtette a lerakatott, azonban ez veszteséges volt, így újra az 
önkormányzathoz fordult, hogy más megoldást találjanak az átvételre. Az előterjesztés a 
lakossági igényeket felmérve, a tapasztalat alapján készült el.  A zsákok ára nem fog változni, 
most is 200,- Ft/zsákért fogják árulni. Ezért került újra az önkormányzathoz a kérdése. Ezzel a 
megoldással a tizedébe fog kerülni a zöldhulladék átvétele és ártalmatlanítása, mint az előző 
években.    
 
Dr. Nagy Atilla: A polgárok, amikor korábban kivitték a zöldhulladékot, akkor is fizettek 
valamennyit, ez az összeg nem fog emelkedni. A lakókra amúgy sem lehetne 
visszamenőlegesen kivetni a magasabb ár megfizetését.   
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Rakaczki István: A lakosságot nem érinti a változás, a fizetési kötelezettséget nagyságrendben 
nem érinti.   
 
Forró Gábor: Fenntarthatóvá tesz a szolgáltatást. A szakértő jelezte, hogy a szerződés 
bevezető részében lévő 90. évi jogszabály nem a helyi önkormányzatok jogállásáról szól, 
hanem a helyi önkormányzatokról.   
 
 

85/2012.(VII.24.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a XV. Kamion Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötendő 
együttműködési megállapodást a zöldhulladék átvételére és ártalmatlanítására az alábbi 
módosítással:  

• az előterjesztés bevezető részében a törvényi hivatkozás javításra kerüljön,  
• a megállapodás szövegében minden esetben nagy kezdőbetűvel szerepeljen a 

„szolgáltató” szó.  
• a megállapodásban a cég telephely – Szolgáltató tulajdonában lévő 

zöldhulladék lerakó telep legyen.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
A bizottság - 4 -  igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 

3. napirendi pont: Közoktatási megállapodás a Karácsony Sándor Wardolf 
Óvodával 

 
Forró Gábor: Elmondja, hogy az óvoda pályázaton szeretne indulni, de ehhez a helyi 
önkormányzattal közoktatási megállapodást kell kötnie. A megállapodás néhány pontja 
pontatlan. A Napsugár Wardolf Óvoda vezetőjének neve után hiányzik a titulus megnevezése, 
az név után az „elnök” szó kerüljön beillesztésre. A szöveg stilisztikai-és nyelvi 
hiányosságokat is tartalmaz.   
 
 

86/2012.(VII.24.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadni javasolja a Képviselő-testületnek a Göd Város Önkormányzata és a Gödi Napsugár 
Waldorf Alapítvány közötti közoktatási megállapodást az alábbi kiegészítéssel:   
 

• az intézmény fenntartónál képviseli: Halmosi István elnök 
• preambulum 2. bekezdésében: „nő a gyermeklétszám” 
• preambulum 3. bekezdésében: „önkormányzat is hasznosnak tartja” 
• preambulum 4. bekezdésében utolsó mondatának második mondatrésze: „együttkíván 

működni az intézményfenntartóval és a Waldorf Óvodával” 
• 1. pontban: „A fenntartó” helyett „Az intézményfenntartó” szerepeljen 
• 2. pont második mondatának újrafogalmazása szükséges 
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• 3. pont első mondatában: az intézmény szó nagy kezdőbetűvel szerepeljen, és a 
„törvényekben és jogszabályokban” helyett „jogszabályokban” szereljen.  

• 7. pontban: „az”  szó törlésre kerül.  
• 8. pontban: az „önkormányzat” nagy kezdőbetűvel szereljen 
• 9. pontban második francia bekezdésében: egészüljön ki „óvodáztatással kapcsolatos 

ellátási kötelezettséggel” 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

4. Közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az  
azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási,  
felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása - pályázat  

 
Popele Julianna: Elvi állásfoglalást kér a bizottságtól, arra az esetre, ha kiírásra kerülne a 
pályázat. Az előterjesztés arról szól, hogy valamilyen célt megfogalmazva pályázatot nyújt be 
az önkormányzat, így 70-80%-os támogatás igényelhető. Az önkormányzat a rév 
működtetésére is kérheti a támogatást. A Városfejlesztési Bizottság elnöke azt javasolta, hogy 
az alsógödi dunaparti sétány járdaépítésére fordítsa az önkormányzat ezt az összeget. A 
Jávorka utcától a Csapatpihenőig terjedő szakaszon. A felsőgödi surányi révátkelő esetében 
működési támogatás nem igényelhető. Járdaépítés azonban ott is megvalósítható, az adott 
terület képviselőjével folyik jelenleg az egyeztetés. Kéri a bizottságot, hogy támogassa a 
hivatal munkáját azzal, hogy most megszavazza a pályázaton való indulást. A pénzügyi 
konstrukcióról a későbbiek folyamán kell tárgyalni.  
 
Rakaczki István: Készült-e költségvetés?  
 
Popele Julianna: Költségvetés jelenleg nem készült, pontos adatokat nem tud mondani.   
 
Forró Gábor: Már korábban is történt járdaépítés.   
 
Popele Julianna: Igen történt.  
 
Forró Gábor: A díszburkolattal fedett járda remekül használható, az áradást is kibírja.   
 
 

87/2012.(VII.24.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja, 
Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy 
 
az NFM 2012. évi Közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti 
létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz  beszerzési támogatása 
tárgyú  pályázatán részt kíván venni, az alábbi fejlesztési célokat támogatja: 
 
Alsógöd-Szigetmonostor révátkelő kapcsán: 
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Járdaépítés megvalósítása a Jávorka utca – Csapatpihenő közötti szakaszon  
 
  Felsőgöd- Surány révátkelő fejlesztései: 
 

− Jelenlegi utasváró felújítása  
− Járdaépítés /  kiszolgáló útszakasz felújítása  

 
 

Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a támogatási szerződés hatálybalépésétől számított minimum öt 
évig az Alsógöd-Szigetmonostor és a Felsőgöd- Surány révátkelőket üzemeltetni kívánja, továbbá 
vállalja, hogy a fenntartó, felújító eszközt vagy a beszerzendő új eszközt a támogatás folyósításától 
számított öt évig nem idegeníti el, melyet az Üzemeltetővel kötött szerződésben rögzít. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a jogszabályban előírt feltételek szerinti pályázat benyújtására. 
 
Felelős: Beruházási osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 

5. napirendi pont tárgyalása: Közbeszerzési terv módosítása  
 
Popele Julianna: Korábban a 2012. évi közbeszerzési tervet a testület elfogadta. A 
csapadékvíz rendezése nem szerepelt a közbeszerzési tervben. Erről a feladatról mint  
megoldandó feladat nem tudja megvalósítani. Az volt a javaslat, hogy a Fiducia kertéből 
végezze el a módosítást.  
 
Forró Gábor: Javasolja, hogy ne csak az előterjesztés tartalmazza törvényi hivatkozást, hanem 
maga a határozati javaslat is.  
 
 

88/2012.(VII.24.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2012. évi közbeszerzési terv 1. számú 
módosítását a közbeszerzésekről szóló törvény (2011. évi CVIII.) 33. §-a alapján az alábbiak 
szerint: 
 
Új eljárás felvétele a közbeszerzési tervbe: 
 

• Göd, Pannónia utca és környékének csapadékvíz rendezése 1. ütem 
 

2012. évi Közbeszerzési terv 
 

Közbeszerzés 
tárgya 

Közbeszerzés megnevezése Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási típus 

 
Építési 
beruházás 

Járdaépítés Nemzeti  HKN. 
tárgyalásos 
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Építési 
beruházás 

Utak javítása, kátyúzása Nemzeti  HKN. 
tárgyalásos 

Szolgáltatás- 
megrendelése 

Közterület-fenntartás Nemzeti Nyílt 

Építési 
beruházás 

Göd, Pannónia utca és környékének 
csapadékvíz rendezése 1. ütem 
 

Nemzeti HKN. 
tárgyalásos 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: címzetes főjegyző 
 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

6. napirend pont tárgyalása: Göd, Pesti út 3867/15 hrsz-ú közterületből területcsere                   
                                                    és értékesítés  

 
Popele Julianna: Felsőgödön a Rétesházzal szemben lévő ingatlanról van szó. Az ingatlan 
tulajdonosa fordult az önkormányzathoz. Az önkormányzat járdát építetett azon a szakaszon, 
ahol ez az ingatlan található. Két olyan nagyfeszültségű oszlop van a járdában, ami az Ő 
szakasza előtti részen van. Kérték az ingatlan tulajdonosát, hogy a saját területéből adjon át 
egy rész, hogy a járda bővítését meg tudják oldani. Az ingatlan tulajdonosa a mellette lévő 
ingatlant is megvásárolta, ennek földhivatali átvezetése folyamatban van. A jelenlegi 
tulajdonos azzal a kitétellel vette meg az ingatlant, hogy az akkori tulajdonos De csak úgy 
vette meg, hogy aha a telken rendbe teszik a tulajdonos, ez meg is történ. Felajánlotta, hogy 
cseréljen területet vele a önkormányzatnak. A másik oldalon a közterületből 237 m2 területet 
adna át az önkormányzat tulajdonába. A két terület közötti különbséget az ingatlan 
tulajdonosa kifizetné, bruttó 1 millió értékben. Az épületeket most újítaná fel és amennyiben 
az önkormányzattal létrejön az értékesítés, akkor már az új kerítést az új határvonalra építené 
fel. A buszmegállót úgy alakítaná ki az önkormányzat, hogy a buszváró mögött még egy 
sávnyi terület ki lenne hagyva. A két ingatlan közötti különbséget kifizetetné az 
önkormányzatnak bruttó 10 négyzetméter/Ft áron.  
 
Rakaczki István: A költségvetés hogyan zajlik?  
 
Popele Julianna: A telek mindkét telket érinti, a költségeket megosztva fizetik, mindenki a 
sajátját fizeti ki.  
 
 
 

89/2012.(VII.24.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a tulajdonában lévő 3867/15 hrsz-ú, összesen 2004 m2 
térmértékű közterület besorolású földrészlet  megosztását a telekhatárral párhuzamosan 
5 m mélységben, összesen  233 m2  térmértékben az alábbiak szerint: 
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Dr.Zanathyné Juni Katalin (2132 Göd, Mátyás u. 15/B.) leendő 3866/1 hrsz-ú ingatlanból  
térítésmentesen 93 m2 térmértékű földrészletet területcsereként átad Önkormányzat részére, 
ezzel a közterület a 2 sz. úttal párhuzamosan a 3863/1 hrsz-ú ingatlan határvonaláig átlag 2,80 
m-rel növekszik; 
 
A 3867/15 hrsz-ú közterületből a 2. sz. főközlekedési út melletti buszmegálló hátsó síkjától mért 1-1 
métert elhagyva,   a telekhatárral párhuzamosan, - a telek teljes szélességében 5 m mélységben - 
összesen  233 m2 alapterületből 93 m2 területcsereként dr.Zanathyné Juni Katalin részére 
térítésmentesen kerül átadásra. 
A fennmaradó 140 m2 földterület pedig értékesítésre kerül  összesen bruttó 1 400 000 Ft 
összegben dr. Zanathyné Juni Katalin részére. 
 
Képviselő-testület a 3867/15 hrsz-ú közterület besorolású ingatlanból az előzőek szerint megosztott 
233 m2 térmértékű területet, beépítetlen területté minősíti. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza Beruházási osztályt - dr.Zanathyné Juni Katalin tulajdonjogának 
földhivatali átvezetése után - a terület megosztás bonyolítására. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, dr. Nyitrai Judit 
ügyvédet pedig az adásvételi szerződés elkészítésére, és a tulajdonosi változás földhivatali 
bejegyeztetésére.  
 
 
Felelős : Címzetes főjegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
Popele Julianna: A vázrajz elkészülte után vissza fog kerülni a bizottság és a testület elé is. A 
vagyonnyilvántartásban át kell minősíteni a területet.   
 
 
Az elnök a napirendi pont tárgyalása előtt zárt ülést rendel el.  
 
 
 

K.m.f.  
 
 
 
 
 

Forró Gábor          Kádár Benigna 
        elnök           jkv.  
      
 
 
 


