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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának 2012. szeptember 21-én, 09.00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság rendes ülése 
 
 
Forró Gábor elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és a hivatal dolgozóit.  
Az elnök elmondja, hogy Szabó Csaba nincs jelen, távolmaradását jelezte, Dr. Megyeri Csaba 
jelezte, hogy később érkezik.  
 
Az elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes - 5 -  bizottsági tag jelen van.  
 
Az elnök ismerteti a tervezet napirendi pontokat. 
 
 
Tervezett Napirendi Pontok:  
 
 

1. Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének I. félévi 
módosítása 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 
2. Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
3. Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila aljegyző 
 
4. Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolója 

Előterjesztő: Forró Gábor elnök 
 
5. Budapest Főváros XIII. kerület polgármesterének kezdeményezése az iskolák 

önkormányzati fenntartásban maradásához 
Előterjesztő: Forró Gábor elnök 

 
6. „Utak javítása, kátyúzása” – közbeszerzés, ajánlattevők alkalmasságának, 

ajánlatok érvényességének megállapítása 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási osztályvezető 

 
7. Egyebek 

 
I./  Telekadó-tartozás rendezésével összefüggő ingatlanvásárlásról  
     Előterjesztő: Jakab Gábor Adó o. vezető 
 
II./ Németh László Ált. Iskola és AMI. Alapító Okirat módosítása 
       Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző  
 



 167 

 
III./ 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítása 
        Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
IV./ Garázs megvásárlása 
        Előterjesztő: Lenkei György SzB elnök 
 
V./  GSE elnökének 2012. szeptember 03-án kelt kérelme 
       Előterjesztő: Kovacsik tamás VKB elnök 
 

                     VI./   „Közforgalmú, Közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz  
       szükséges parti létesítmények támogatása” – Pályázati önrész    
       biztosítása  

         Előterjesztő: Popele Julianna beruházási ov.  
                     
         VII./  Göd, Ifjúság u. 6. (4366 hrsz.) ingatlan megvásárlása 
         Előterjesztő: Popele Julianna beruházási ov.  
 
      VIII./    Garázsvásárlási kérelem – Göd, Rózsa u. 33., 4750/9/A/10 hrsz.  
                               Előterjesztő: Popele Julianna beruházási ov.  
 
       IX./      Huzella Tivadar Ált. iskola tornacsarnokának parkettázása 
         Előterjesztő: dr. Megyeri Csaba  
 
       X./        Ebrendészeti hozzájárulás 
         Előterjesztő: dr. Megyeri Csaba  
 
 
A bizottság a napirendi pontokat – 5 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta.  
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 
 

1. napirendi pont tárgyalása: Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési   
                                                    rendeletének I. félévi módosítása 

 
Lengyel György: Az előterjesztés 5. oldal, lapalján a táblázatban a bevételek összesen soron a 
bevételek 197.726,- Ft –ra nőtt. Az állami támogatásból és a pénzmaradványból összeg a 9. 
oldalon található. 134. millió forint került személyi jövedelemadó elszámolásra. A személyi 
jövedelemadó 57 millió forint. Hány százaléka ez a tervezett összeghez képest?  

 
Kovács Krisztina:  Az a személyi juttatások 57 millió forintja a bérkompenzációt takarja a 
teljes önkormányzati szinten, illetve a hivatalban dolgozók bérkompenzációja. Saját körben 
nem történik bérkompenzáció.  

 
Dr. Pintér György: Ez 5% alatti összeg. Az eredeti előirányzathoz képest ez több milliárd 
forint, azonban százalékban kifejezve ez nem nagy tétel.   
 
Kovács Krisztina: Ez 7 hónapot fed le, amikor a bérszámfejtés készült.   
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Lengyel György: A 18. oldalon van egy kimutatás, ez mit takar?  
 
Kovács Krisztina: Az első oszlop az eredeti előirányzat az ötödik oszlop pedig a módosított 
előirányzat, itt nem történt módosítás. A oszlop fejléce hibás.   
Rakaczki István: Az előterjesztés 20. oldalán lévő 11. sz. mellékletben legalsó sorában 
számszakilag nem stimmelnek az összegek. A működési bevételek a Göd Város 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának előirányzat módosításáról címmel szerepel 
kimutatásban a működési bevételek összesen sora és az előirányzat, illetve a módosítás is 
ugyanannyi, de közben 100 milliós kiegészítés is szerepel benne. Az összeadott sorok nem 
jók. A strand fűtésével kapcsolatban arról volt szó, hogy 10 millió forint alatt marad a 
beruházás összege, de 13 millió forint lett az összes kiadás. Miből ered a 3 millió forint plusz 
kiadás?  
 
Pappné Pattke Mária: Nem csak a strand fűtésére került átalakításra, hanem egyéb 
karbantartási munkálatokat is végeztek.  
 
Rakaczki István: Kérdése, hogy a Göd városában megvalósuló járdaépítéseket nem lehetne 
konkrét feladatként kezelni. Jelenleg van a lakosság által kezdeményezetett, a képviselő által 
kezdeményezett járdaépítés. Ez így nem áttekinthető.  
 
dr. Pintér György: Nem lehet az összes járdaépítést összeegyeztetni. Más az, amikkor a 
lakosság kezdeményezi, ehhez az önkormányzat támogatást biztosít. A képviselők javaslata 
alapján épülő járdaépítést sem lehet korlátozni, különböző projektek valósultak meg. A strand 
fűtésének átalakítása érekében készült korábban egy előterjesztés, ez szólt a 10 millió forint 
átadásáról a Tesz részére, majd később egy újabb szavazás volt a fennmaradó 30 millió forint 
tekintetében, mely a további kiadások fedezetét szolgálta. Emlékezete szerint a 30 millió 
forint a működési tartalékból került kifizetésre.  
 
Rakaczki István: Az észrevételei tekintetében a választ elfogadja. A bizottság éves szinten 
tervezze be a beruházásokat.   
 
Forró Gábor: A bizottság tudni szeretné, hogy konkrétan mire használták fel a 30 millió plusz 
kiadást.  
 
Pappné Pattke Mária: Kiválasztásos közbeszerzés keretében készült el a strand fűtésének 
korszerűsítése. Most pontosan nem tudja megmondani, hogy mire került felhasználásra ez az 
összeg.  
 
Forró Gábor: A 30 millió forint felhasználásáról szóló kimutatást a következő bizottsági 
ülésre kéri.  
 
Rakaczki István: A gödi rendőrőrs részére a 3 millió forint átadása megtörtént? 
 
dr. Pintér György: Igen. 
 
Rakaczki István: A költségvetésben a Göd Városi Kommunikációs Kft. tekintetében 5 millió 
forint lett betervezve, ami nem teljesült, illetve 3 millió forint nem tervezett összeg teljesült. 
Miből adódik ez? 
 
Kovács Krisztina: Az 5 millió forint előirányzat, a 3 millió forint teljesült összeg. A teljesült 
előirányzatot nem vezették át. Ez azt jelenti, hogy az 5 millió forintos előirányzatból 3 millió 
forint teljesült.  



 169 

 
Hlavács Judit: Elmondja, hogy az anyagot nagyon későn kapták meg és ennyi idő alatt nem 
tudta megfelelően átnézni.  
 
 

100/2012.(IX.21.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Göd Város Önkormányzata 2012. évi 
költségvetési rendeletének I. félévi módosítását a megtett észrevételekkel együtt.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
A bizottság - 4 - igen, - 1 – tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta a határozatot.   

 
 
 
2. napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I.   
                                                     félévi helyzetéről  
 

 
Kovács Krisztina: Elmondja, hogy az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
szóló beszámolóhoz szöveges magyarázat is készült. Kéri a bizottság tagjait, hogy az 
észrevételeiket jelezzék.  
 
Forró Gábor: Nagyon örül annak, hogy a Tesz vonatkozásában a korábbiakhoz képest sokkal 
részletesebb anyag készült.  
 
Rakaczki István: 8 sz. melléklet a körzetfejlesztési támogatást tartalmazzák. Ezek az összegek 
az eredeti előirányzathoz képest változtak, mi ennek az oka? 
 
Kovács Krisztina: A pénzmaradvány miatt több lett a körzetfejlesztési támogatás.   
 
 

101/2012.(IX.21.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja Göd Város Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló 
tájékoztatót.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
A bizottság - 5 -  igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   

 
 
 
3. napirendi pont tárgyalása: Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai   

                                                          Ösztöndíjpályázat 
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Forró Gábor: Elmondja, hogy Lenkei György SzB elnöknek módosító javaslata lenne, ehhez a 
napirendi ponthoz.  
 
Lengyel György: Az előterjesztéshez annyit fűzne hozzá, hogy aki nem tud számolni, az ne 
foglalkozzon vele. Az adatok számszakilag nem egyeznek. Kérdése, hogy az ösztöndíjra a 
2009. évtől kezdve ténylegesen mekkora összeg került felhasználásra? 
 
Lenkei György: A pénzmaradvány ismeretében kéri a Wigner Jenő Ösztöndíjpályázat 
módosítását. A pályázat elbírálásakor eddig azokat a pályázatokat fogadta be, akik esetében 
az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj két és félszeresét nem haladja 
meg. Azok esetében, akiknek az egy főre eső nettó jövedelem meghaladta ezt az összeget, 
méltányosságot lehetett alkalmazni. Javasolja, hogy ne az öregségi nyugdíj 2,5 szeresében, 
hanem háromszorosában javasolja megállapítani az egy főre eső jövedelem felső határát.  
Méltányosságot pedig az kaphatna, aki ezt a felső határt maximum 1000,- Ft-tal lépi túl.  
 
Lengyel György: Ha ennyi a maradványösszeg, akkor havi szinten nem stimmelnek az 
összegek. Az ösztöndíj havonta egyszer kerül kifizetésre. Számszakilag nem egyeznek az 
adatok.  
 
Forró Gábor: Javasolja a bizottságnak, hogy Lenkei György módosító javaslatát fogadja el.  
 
Hlavács Judit: Lenkei György javaslatát elfogadja, azzal a kivétellel, hogy a méltányosságot 
nem adnak.   
 
Forró Gábor: Ne legyen méltányosság megállapítva.   
 
Hlavács Judit: Igen, ezt javasolja.   
 
Lengyel György: 2010. évben a második 5 hónap kifizetéséhez miért kellett 84.000 ,- 
Ft-tal többet igényelni?  
 
dr. Pintér György: Összesen 25 millió forintos keret került elkülönítésre. 
 
Lengyel György: A megmaradó összeg a pénzmaradványba került? A 2009- évtől kezdve 
pontosan mennyi maradt és mennyi került kifizetésre?  
 
dr. Pintér György: A szokás az , hogy ha valahol pénzmaradvány keletkezik, és az nem kerül 
visszatervezésbe, akkor az az összeg elvész arról a sorról és a „nagy közösbe” kerül.  
 
Lengyel György: Tételes elszámolást kér.  
 
Forró Gábor: Könnyű kiszámolni, nem hiszi, hogy ez nagy gondot okozna a pénzügyi 
osztálynak.  
 
dr. Megyeri Csaba bizottsági tag megérkezett.  
 
dr. Pintér György: Érti, hogy miért szeretné a méltányosság intézményét fenntartani, de ez 
nem szociális intézmény. Az űrlapjában nincsenek olyan jellegű kérdések. Az hogy   
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Lenkei György: Vannak olyan esetek, amikor csak a méltányossággal állapítható meg 
ösztöndíj. A Pénzügyi Bizottságon nem szokott szó lenne erről, de elmondja, hogy a Wigner 
Ösztöndíjpályázat esetében 2-3 szülővel találkozott, aki elmondta, hogy a gyermekét nagyon 
motiválja, hogy pénzt kap, ezt elismerésnek érzik. Nem nagy összeget kapnak a nyertesek, de 
a gyermeket motiválja. Méltányosságot kizárólag szociálisan rászorulók kapják. 
 
Hlavács Judit: Javasolja, hogy méltányosságot a Szociális Bizottság gyakoroljon.  
 
 

102/2012.(IX.21.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a 
Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat esetében az 1 főre eső nettó 
jövedelem felső határát a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár háromszorosában állapítja 
meg, túllépése esetén méltányosságot a Szociális Bizottság gyakorol.  
A bizottság felkéri a Pénzügyi Osztályt, hogy készítsen beszámolót arról, hogy a 2009-es 
évtől mekkora összeg került felhasználásra az öntöndíjpályázatra.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 

103/2012.(IX.21.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a Pénzügyi 
Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság úgy dönt, hogy a Wigner Jenő Önkormányzati 
Középiskolai Ösztöndíjpályázat 2012/2013 tanév második félévének fedezetét, és a Wigner 
Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat 2013/2014 tanév első félévének 
fedezetét a 2013-es költségvetésben biztosítja, melynek összege 3 M Ft. A pályázat így 
kiírható a 2012/2013-es tanévre a mellékeltek szerint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
A bizottság – 6 -  igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
 

4. napirendi pont tárgyalása: Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2011. évi  
                                                     beszámolója 

 
dr. Bognár László: Elmondja, hogy azért került újra napirendre az előterjesztés, mert az előző 
bizottsági ülésén a felmerült kérések miatt levették napirendről.  
 
Lengyel György: Az első észrevétele, hogy a beszámoló 11. oldalán a 16 millió forint  
felhasználása hogyan alakult. Milyen költségek vannak a 16 millió forint összegű kiadásban?  
A személyi jellegű ráfordításoknál 3 millió forint kiadás látható. Ez az összeg miből tevődik 
össze? 
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Rataj András: A 3 millió forint a munkabér + annak járulékait tartalmazza.  
 
Forró Gábor: 5 millió forint differenciál van a két összeg között.  
 
Lengyel György: A kimutatás utolsó oldalán 2.9 millió forint szerepel személyi jellegű 
ráfordítások alatt, a mérlegben viszont nincs benne.  
 
Rataj András: A januári hónapban kevesebb volt ez az összeg. 
 
Lengyel György: Tudomásul veszi, de nem fogadja el.  
 
Rataj András: 2.9 millió forint a nettó bért takarja a másik táblázatban szereplő összeg a 
bruttó bért + járulékait.  
 
Forró Gábor: A könyvelő elfogadta a mérleget. Javasolja, hogy kérjen kimutatást a 3.9 millió 
forint és a 2.8. millió forint közötti eltérés miatt.  
 
Dr. Pintér György: A kft. könyvelője a következő ülésre készítsen kimutatást arra 
vonatkozóan, hogy a két összeg közötti differencia mi miatt keletkezett? 
 
Lengyel György: A 16 millió forint pontosan mit tartalmaz? 
 
Rataj András: A 16 millió forintból a televízió fenntartását és a Gödi Körkép előállítását 
fedezi többek között.  
 
Lengyel György: könyvelői észrevétellel együtt kéri a kimutatást.  
 
 

104/2012.(IX.21.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 
2011. évi beszámolóját az alábbi kiegészítés elkészültével:  
Felkéri Rataj András ügyvezető igazgatót, hogy a beszámoló 11. oldalán „Ráfordítások – 
Költségek költségnemenként – Anyagjellegű ráfordítások” címen szereplő 16.947 e Ft 
felhasználása tekintetében részletes kimutatást készítsen.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Forró Gábor elnök 
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta határozatot.   

 
 
 
5. napirendi pont tárgyalása: Budapest Főváros XIII. kerület polgármesterének    
                                                    kezdeményezése az iskolák önkormányzati   
                                                    fenntartásban maradásához 
 

dr. Pintér György: A jelenlegi szabályozás szerint az önkormányzatoknak nyilatkozniuk kell 
arról, hogy kívánják-e tovább működtetni az iskolákat. Ennek tárgyában a keddi napon lesz 
egy rendkívüli KOSB-PEKJB együttes ülés. A birtokukban lévő információk szerint a 
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pedagógusok és a közvetlen alkalmazottak bérét az állam fogja fizetni. Az egyéb személyzetét 
pl.: takarítókét továbbra is az önkormányzat. A rendkívüli ülés erről szólna. Ha az 
önkormányzat a működtetést nem vállalja, azt meg kell indokolni. Javasolja, hogy olyan 
határozat szülessen, mely szerint az önkormányzata további működtetést vállalja, ha arra 
lehetősége van. A pedagógus bér jelentős összeget jelent, ami így nem az önkormányzatot 
terheli, azonban az állam az adó egy bizonyos százalékát is elveszi.  
 
Hlavács Judit: Javasolja, hogy a bizottság kedden tárgyalja meg. Információ hiány van. A 
gyakorlatban mit jelent az, hogy adott esetben az önkormányzat vállalja az intézmény 
működtetését. Mit vonnak el az önkormányzattól, hogy vállalja a működtetést és mit ha nem 
vállalja. Szeptember 30-i határidő nem kötelező érvényű, október 31-ig kell konkrétan 
nyilatkozni?  
 
Forró Gábor: Szeptember 30-ig mindenféleképpen nyilatkozni kell.   
 
Dr. Pintér György: Javasolja, hogy az önkormányzat az intézmények működtetést tartsa meg, 
ha a források rendelkezésre állnak.   
 
Hlavács Judit: Az önkormányzat szeretné fenntartani?  
 
Forró Gábor: Erről a levélről a bizottság most ne döntsön, a bizottság a keddi rendkívüli 
ülésen tárgyalja újra.   
 
Lengyel György: Személyesen is ismeri dr. Tóth József polgármester urat. A körzeti 
képviselő nem tudna több információval szolgálni ez ügyben?  
 
Dr. Pintér György: Az oktatás területén Angyalföld és Göd között igen nagy különbség van. 
Angyalföldön sokkal több a bevétel. Ilyen szempontból egyszerűbb a helyzete. Teljesen más 
helyzetben született a levél. A bevételi oldalon a várostól elvesznek, az a kérdés, hogy mi az 
amit adnak a működtetés biztosítására. Elmondja, hogy a két iskola tekintetében a fenntartás 
120-130 millió forint körüli összeget jelent éves szinten. Ebből körülbelül 30 millió forint a 
bérköltség.   
 
Hlavács Judit: Ez egy abszolút helyzet, hogy az önkormányzat tartja fenn az ingatlant. Az 
alkalmazottak egy része az államtól, a másik része meg az önkormányzattól kapja a fizetését. 
Januárjában indul az egész és még nem tudni semmit. Ez nagy felelőtlenség. XIII. kerületi 
polgármesterként politikailag kedvező akció.   
 
Dr. Pintér György: Kérdéses, hogy az állami költségvetés főszámait decemberben hogyan 
fogadják el, módosítják-e a normatívát stb. Ezt már márciusban is meg lehetett volna 
mondani.   
 
Forró Gábor: Ez a napirendi pontot leszi napirendről, mivel a bizottság keddi rendkívüli 
ülésén újra tárgyalni fogja.   

 
 

6. napirendi pont tárgyalása: „Utak javítása, kátyúzása” – közbeszerzés,  
                                                     ajánlattevők alkalmasságának, ajánlatok  
                                                     érvényességének megállapítása 
 

Popele Julianna: Az előterjesztés kiosztásra került, az ügyvédi iroda előkészítetett az iratokat. 
Az ajánlatok érvényességét jóvá kell hagyni. Két ajánlattevő nyújtott be árajánlatot, 
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mindketten alkalmasak, a pályázatuk érvényes. Mindkét pályázót javasolja meghívni a 
tárgyalás lefolytatására.   

 
 

105/2012.(IX.21.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  
 
 „Utak javítása, kátyúzása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 

1./ Penta Általános Építőipari Kft ., 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. 
2./ VIANOVA 87 Zrt  1215 Budapest, Vasas u. 65-67. 
 
Ajánlattevőt szerződés teljesítésére alkalmassá, ajánlatát érvényessé nyilvánítja. 

Jóváhagyja, hogy mindkét ajánlattevővel kerüljön sor a tárgyalás lefolytatására. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő:azonnal 
 
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 

 
 
7. napirendi pont tárgyalása: Egyebek 

 
 

I./ Telekadó-tartozás rendezésével összefüggő ingatlanvásárlásról 
 
Jakab Gábor: A érintett lakótól megkapta az engedélyt arra, hogy az adótartozását megossza a 
bizottsággal. Az ajánlatom az első negyedévben érkeztek először, azóta újabb árajánlatok 
érkeztek. Ez eljárásjogi kérdés. Azért akarja eladni a telkeit, hogy a város felé fennálló 
telekadó-tartozását ebből az összegből fizesse meg. A témában testületi döntés is szükséges. 
A vállalkozó több esetben kért méltányosságot az önkormányzattól, pl.: részletfizetési 
kérelmet nyújtott be, ezt megkapta.  A behajtás iránt érdemes lenne lépéseket tenni. Az ülés 
közben kiosztott anyagban látható, hogy azon a területen a telkek milyen árban vannak. A 
vállalkozó irreálisan magas árat kínál a telkeiért.  
 
Hlavács Judit: Behajtás esetében a telkeket elárverezik? 
 
Jakab Gábor: A behajtónak azt kell megtennie, ami a legeredményesebbnek bizonyul. Az 
érintett esetében az fog történné, hogy a behajtó nagyon olcsón eladja a telkeket és a 
kintlévőségeket átadja az önkormányzatnak.  
 
Hlavács Judit: Mekkora adótartozása van a vállalkozónak?  
 
Jakab Gábor: Mivel a vállalkozó felhatalmazta, így elmondhatja, hogy a vállalkozónak 25 
millió forint összeg adótartozása van, ami az év végére 35 millió forintra fog emelkedni. 
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A vállalkozó 1.5 millió forintot fog törleszteni. Végreóhajtásra 32-33 millió forint. A 
késedelmi pótlékok díja közel 2 millió forintot jelent pluszban. A vállalkozó három éve 
méltányosságát kért, akkor halasztást és részletfizetése kedvezményt is kapott. Korábban 
kérvényezte azt is, hogy a telekadót 5 millió forintra csökkentsük. A csökkentéssel éves 
viszonylatban a nagyadózok miatt 50-55 millió forintot veszíteni a város.  
 
Hlavács Judit: Mi a garancia arra, hogyha az önkormányzat kifizeti a telkek árát, abból az 
adótartozásának az összege visszafolyik a városnak?  
 
Jakab Gábor: Az adótartozásának az összegét visszafoghatjuk. Jogilag ez kivitelezhető.   
 
Hlavács Judit: Ha az önkormányzat megveszi a telkeket, akkor egy pár eladhatatlan telket 
vásárolna meg.   
 
Dr. Pintér György: 13,5 millió forint éves teher teljesült. A telekre az önkormányzat vagy 
építkezik, vagy eladja. Amennyiért megvennénk annyiért eladni nem tudjuk, esetleg fél áron.  
Nem járható út.  
 
Hlavács Judit: Az önkormányzat dupla áron vette meg.  
 
Forró Gábor: Megoldható ez a fajta megoldás? Úgy tudja, hogy állami vagyon esetében nem 
lehet ilyet tenni. Kompenzációs számlát nem állítana ki az önkormányzat, ezt az Art. alapján 
nem lehetséges.   
 
Dr. Nyitrai Judit megérkezett.  
 
Jakab Gábor: A következő a helyzet kicsit pontosítaná, hogy 2012. szeptember 15-i eltelte 
után 35 millió forint a tőke és ehhez jön pluszba a kétmillió forint. Dr. Nyitrai Judit ügyvéd 
szavaiból azt vettem ki, hogy jogilag lehetséges egy ilyen szerződés megkötése. Beszámítható 
ez az adótartozás.   
 
Forró Gábor: Nem lehet kompenzációs számláról kifizetni. 
 
Dr. Nyitrai Judit: Árverésnél nem lehet tudni, hogy a cég anyagilag hogyan is áll anyagilag. 
Ha végrehajtást indítunk, akkor nem tud fizeti és felszámolás indul ellene. Ennek az a 
veszélye, hogy nem tudni kinek tartozik még az önkormányzaton kívül, így azt sem tudni, 
hogy az önkormányzat hányadik lesz a sorban. Ha van munkabér tartozása, azok lesznek az 
elsők. Az is elképzelhető, hogy az önkormányzat semmit sem kap.   
 
Dr. Pintér György: Remélhetőleg nincs annyi tartozása és akkor az önkormányzat visszakapja 
a pénzt.   
 
Jakab Gábor: Arra az álláspontra jutottak, hogy nincs akkora bajban a vállalkozó, mint 
ahogyan azt felvázolja.  
 
Lengyel György: Ellenzi, hogy ezekből a telkekből bármit is megvegyen az önkormányzat. 
Sokkal olcsóbban lehet azon a területen telket venni. Megnézte bárki is, hogy a területek 
tehermentesek-e? Tudomása szerint hosszú lejáratú hitelt vettek fel rá, ha jelzálog van rajta 
akkor nem tudja eladni. Javasolja, hogy a cég ellen felszámolás, vagy csődeljárás 
megindítását. Mindenféleképpen be kell hajtani azt az összeget, amivel tartoznak.   
 
Hlavács Judit: Végrehajtást kell indítani.  
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Jakab Gábor: Meg kell várni, hogy kér e méltányosságot a vállalkozó, ez után már lehet 
lépéseket tenni.  
 
Lengyel György: Van-e joguk inkasszót benyújtani? Ha igen, akkor inkasszó útján szerezze 
vissza az önkormányzat a pénzt.  
 
Jakab Gábor: A hivatalos eljárás után, akár inkasszót is benyújthat.  
 
Forró Gábor: A bizottság kérje fel a testületet, hogy az eljárás lefolytatása után tegye meg a 
szükséges jogi lépéseket a pénz visszaszerzése érdekében.   
 
Rakaczki István: A mostani ajánlatot el lehet utasítani, de ha jobb árat ad a vállalkozó, akkor 
újra lehet tárgyalni.   
 
Forró Gábor: Az önkormányzat ne alkudozzon.   
 
Rakaczki István: Szerinte se alkudozzon az önkormányzat, de ha esetleg érkezik egy jobb 
árajánlat, akkor azt fontolja meg.  
 

106/2012.(IX.21.) sz. PEKJB Határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága nem 
támogatja a Dunamenti Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságnak és a 
Dunamenti Invest Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaságnak azon 
kezdeményezését, amely szerint a cégek telekadó tartozásának kiegyenlítésére olyan módon 
kerül sor, hogy az önkormányzat a cégektől megvásárolja a Göd 8151/8, 8151/9, 8151/10, 
6951/67 hrsz-ú ingatlanokat akként, hogy az ingatlanok vételárába a telekadó tartozás összege 
beszámításra kerül.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  

 
 
II./ Németh László Ált. Iskola és AMI Alapító Okirat módosítása 

 
Dr. Bognár László: Elmondja, hogy a KOSB már tárgyalta a Németh László iskola alapító 
okirat módosítását és elfogadta.   
 
Rakaczki István: A többi intézmény tekintetében már tárgyalta a bizottság az alapító okiratok 
módosítását.  
 
Forró Gábor: A lapon lévő határozatot javasolja elfogadni.   
 
Lengyel György: Javasolja, hogy az előterjesztésből kerüljön ki a következő kifejezés: „egy 
füst alatt”.  
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107/2012.(IX.21.) sz. PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy  

a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát 2012. 
szeptember 26-i hatállyal az alábbiak szerint módosítsa: 

 
1. Az Alapító Okirat 7. pontjában a „jogköre”  szó helyébe a „besorolása” kifejezés lép. 
 
2. Az Alapító Okirat 8. pontjából törlésre kerül a zárójelben lévő „852020 Alapfokú Művészetoktatás” 
szövegrész.  
 
3. Az Alapító Okiratban a 9. pont s.) alpont alatti szakfeladat (tankönyvforgalmazás...) száma 
„470002”-re változik. 
 
4. Az Alapító Okirat 10. pontjának 4. francia bekezdésében a létszám (művészetoktatás) „700 fő” -re 
változik. 
 
5. Az Alapító Okirat 11. pontjának utolsó bekezdése hatályát veszti is helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„Táncművészeti ágon a maximálisan felvehető tanulólétszám:   240 fő 
Képző- és iparművészeti ágon a maximálisan felvehető tanulólétszám:  190 fő 
Zeneművészeti ágon a maximálisan felvehető tanulólétszám: - székhelyen  180 fő 

                    - telephelyen       90 fő” 
 
6. Az Alapító Okirat 17. pontjának első fordulata helyébe a következő szövegrész lép: 
 „A Költségvetési szerv hosszú és körbélyegzőjének szövege: 
 

 Hosszú bélyegző:  Németh László Általános Iskola és Alapfokú 
     Művészetoktatási Intézmény 
     2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. Pf. 23. 
     Adószám: 16789102-1-13 
     Tel/Fax: 27 532-115 
 

 Körbélyegző:   Németh László Általános Iskola és Alapfokú 
     Művészetoktatási Intézmény 
     2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. Pf. 23.” 
 
 
Felkéri a polgármestert az alapító okirat kiadmányozására, a törzskönyvi bejegyzési kérelem 
benyújtására, a címzetes főjegyzőt ennek előkészítésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Markó József polgármester 
  dr. Szinay József címzetes főjegyző 
   
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  

 
 
III./ 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítása 

 
Lengyel György: Kérdése, hogy a belső ellenőrzési tervről szóló 2011. évi jegyzőkönyvet 
meg lehet-e nézni? A Tesz esetében 35 millió forint túlórapótlék került kifizetésre. Az erről 
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készült jelentést szeretné megnézni. Úgy hallotta, hogy nem egy személy kapott a szabadsága 
alatt túlóra pótlékot. Ha valóban ilyen történt azt meg kell vizsgálni. A belső ellenőrzés 
feladata, hogy ez is megoldásra kerüljön. Az 1. sz. mellékletben elmaradt, 2013-ra kerül át a 
folytatása. Az ellenőrzésnek vizsgálnia kell, hogy hogyan került felhasználásra. A túlóraként 
kifizetett 35 millió forint vizsgálatát kéri.   
 
Dr. Pintér György: Évek óta gond a belső ellenőrzés, most ez stabilizálódni fog. Gyenge 
pontja az ellenőrzésnek a kimutatások leírása. Összegyűjtötték az anyagokat, de nem készült 
el a jelentés. A keddi rendkívüli ülésen ez legyen módosítva.  
 
Lengyel György: Figyelemfelkeltőnek szánja.  
 
Forró Gábor: A 85. oldalon vannak a felsorolások, ott a számozással van probléma. Nagyné 
László Erzsébet tanácsadó észrevételeit továbbítja a belső ellenőrök részére azzal, hogy 
azokkal módosítsák az előterjesztést.   
 
Hlavács Judit: Véleménye szerint két belső ellenőrt kellene foglalkoztatni.  
 
Dr. Pintér György: Már két belső ellenőr működik.   
 
Forró Gábor: A keddi rendkívüli ülésen, az elkészült kiegészítésekkel újra tárgyalja a 
bizottsága.  
 
Rakaczki István: A 85. oldalon lévő ellenőrzési tevékenység felsorolásánál a Szociális 
Bizottság munkájának ellenőrzése már megvalósult?  
 
Dr. Pintér György: Az ÁSZ által kért ellenőrzések, a szociális étkeztetésre irányuló ellenőrzés 
folyamatban van. Az ellenőrzések írásban való rögzítése nem készült még el több esetben.  
 
Forró Gábor: Az elnök a napirendi pontot leveszi napirendről és a következő ülésen a felsorolt 
kiegészítésekkel együtt újra tárgyalja.   
 

 
 
IV./  Garázsvásárlási kérelem – Göd, Rózsa u. 33., 4750/9/A/10 hrsz.  
 

Forró Gábor: A kérelmező szociális helyzetére való tekintettel kérte a az önkormányzat a 
tulajdonában lévő garázs megnevezési ingatlant 500.000,- Ft értékben értékesítse részére. A 
most kiosztott anyagban benne van az értékbecslő értékbecslése. Az értékbecslő az ingatlan 
értékét 1.300.000,- Ft –ban állapította meg. Nem javasolja eladni.  

 
Dr. Pintér György: Ha az értékbecslő által megállapított árhoz képest, ha 15% -kal kevesebbet 
ad, az még elfogadható.   

 
Hlavács Judit: A szociális helyzet önmagában nem mérvadó.   

 
Lengyel György: Van-e szó bérleti jogviszony kialakításáról, mind az önkormányzat, mind a 
kérelmező részéről.   

 
Hlavács Judit: Értékbecslés kellene ehhez is.  

 
Popele Julianna: Van értékbecslés.   
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108/2012.(IX.21.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága nem 
javasolja a 4750/9/A/10 hrsz-ú, 2132 Göd, Rózsa u. 33. sz. alatti 19 m2 térmértékű, garázs 
besorolású ingatlan értékesítését Serfőző Attila 2132 Göd, Rózsa u. 33. sz. alatti lakos részére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nyitrai Judit ügyvéd, Markó József polgármester  
 
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  

 
 
 
V./ GSE elnökének 2012. szeptember 03-án kelt kérelme 
 

Dr. Bognár László: Elmondja, hogy a GSE elnöke beadta a kérelmét. Az elnöke rendbehozta a 
pályát nagyon jó lett. Az oktatási bizottság többször tárgyalta a két pálya fenntartásával 
kapcsolatos kérdést. A KOSB a korábbi ülésén évi 400.000,- Ft forintot megszavazott a 
felsőgödi pálya fenntartására, azon belül egy kút fúrására. A továbbiakban a felsőgödi pálya 
fenntartására 300.000,- Ft-ot különítenek el a jövő évtől kezdődően a bizottság keretéből.     
A szerződések megkötése után a fű karbantartását és a pálya egyéb karbantartási munkálatait 
el kell végezniük. A KOSB a VKB felkérte, hogy az alsógödi pálya karbantartására ők 
adjanak támogatást.  
 
Hlavács Judit: A GSE-nek nem adna több pénzt, hiszen tovább adja a feladatot pl.: az 
Amerikai Football csapat részére. Az alsógödi sportpályánál ültetett sövényt senki nem 
locsolta, többszázezer forintba került a telepítése és most a nagy része kiszáradt. Minden 
évben több pénzt ad neki az önkormányzat. Amikor egy-két millióval többet kaptak, akkor 
sem tartották karban a felsőgödi sportpályát. Nem támogatja a javaslatot. Ismeri a GSE 
tevékenységét. Mivel az elnök elmondott nagy változások lehetnek a GSE belül.  

 
Kovacsik Tamás: a VKB nagyon örült a kezdeményezésnek, a két sportpályát továbbra is 
fenn kell tartani. A VKB nem tudja támogatni azt az elképzelést, hogy a jövő esztendőben a 
két pálya fenntartására szükséges pénzeszközzel emeljék meg az éves keretet. A két bizottság 
nem tudja rendszeresen támogatást nyújtani. Kéri, hogy a jövő évi költségvetésben legyen 
megemelve. A GSE is ott volt a bizottság ülésen és ebbe beleegyeztek.   

 
Lengyel György: Amikor a fejlesztési célokat határoznak meg, akkor mellékelt egy olyan 
levelet, amiben bérbeadja a pályát. Ha többlet kiadásai jelentkeznek azt önerőből rendezni 
kell. Amikor a GSE a TAO-ból a sporttevékenységekre kapott pénz, akkor az önkormányzat 
ehhez hozzájárult. A GSE elnöke azt írja a mostani levelében, hogy a TAO-ból megvalósuló 
fejlesztéseket városi hozzájárulás nélkül fizette, holott az önkormányzat több millió forint 
önrészt fizetett.   

 
Hlavács Judit: Az összes önrész 30%-át az önkormányzat fizette, több millió forintot kapott.  

 
Lengyel György: Volt-e bérbeadás? Mire használta fel az önkormányzat hozzájárulását?   

 
Forró Gábor: Ezzel egyetért.   
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Lengyel György: Nem bizottsági feladat a sportkört támogatni.   
 

Rakaczki István: A GSE-nek van egy szerződése, ami lejár december 31-vel. Amennyiben 
meg lesz hosszabbítva a szerződés, abba bele lehet foglalni, hogy mik az elvárások. Másrészt 
a bizottság korábban tárgyalta, hogy a sportkör beszámolójának milyen részei legyenek, 
milyen formában kérik a továbbiakban. A szerződés tartalmazza, hogy a pénzért cserében a 
GSE milyen kötelező feladatokat lát el.   

 
Dr. Bognár László: A kútfurásra elnyert összeget kapja meg a GSE. A többi kiadást a saját 
keretéből fizesse meg. A GSE feladata a pálya karbantartása, de mégsem tartja karban. A 
kutat most kell kifúrni, arra a megítélt pénzt kapják meg.   

 
Dr. Pintér György: A GSE és az önkormányzat között van egy bérleti szerződés. Továbbá 
minden évben készül egy támogatási szerződés is. Egyelőre nem tudja mennyi pénze lesz 
jövőre az önkormányzatnak. A GSE-nek átadott támogatás 10 milliós nagyságrendű, 
címkézve kapja meg ezt az összeget.   

 
Hlavács Judit: Mint az a bérleti szerződésből kiderült a létesítményeket jelképes összegért 
bérli. Igenis meg lehet mondani a GSE-nejk, hogy mik a kötelezően ellátandó feladatai. Ha za 
önkormányzatnak tetemes összeget fizetne a használatért, akkor szabhatna bizonyos 
feltételeket.  A támogatási szerződésben címzetten kell a pénzt átadni, meghatározva az 
ellátandó feladatokat.   

 
Forró Gábor: A GSE-nél plusz feladat jelentkezett. A jövő évi költségvetése be lehet tervezni 
a ezt a pénzt, amit további támogatásként kapna. A támogatási szerződésben kaphatja meg.  
 
Dr. Pintér György: Köteles ellátni a feladatokat.   

 
Lengyel György: Számára új információ, hogy a GSE elnöke lemondott.   

 
Dr. Megyeri Csaba: 2013. február elején mond le, és február végén lesz az elnökválasztás.  

 
Lengyel György: Javasolja, hogy a GSE figyelmét hívja fel, hogy december 15-ig terjessze be 
a támogatási igényeit. A koncepciót az elnök vagy a helyettese terjessze be. Célonként 
meghatározva, hogy pontosan mire kéri.   

 
Kovacsik Tamás: A VKB határozatában felhívja a figyelmet arra, hogy a GSE szerződése 
december 31-én lejár. Amíg a szerződések újra nem köttetnek, addig támogatást nem 
kaphatnak.   
 
Rakaczki István: Javasolja, hogy a novemberi bizottsági ülésre készüljön el a GSE-vel 
kötendő bérleti szerződés tervezete.   

 
Dr. Pintér György: Kérdés, hogy a GSE belül hogyan alakul a helyzet. A jelenlegi elnök, vagy 
a lemondása után megválasztott elnök köti meg a szerződéseket. Ki az, akivel erről érdemben 
beszélni lehet?  

 
Dr. Megyeri Csaba: A GSE elnöke 2012. február 01-i hatállyal mond le posztjáról. Az 
elnökségi ülés február 10-én lesz, akkor jelölik meg az elnökválasztás időpontját.  
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Dr. Pintér György: Elmondja, hogy ezzel az a gond, hogy az önkormányzati költségvetés 
végző fázisa akkor fog lezárulni, a GSE-nek pedig nem lesz elnöke, akivel érdemben lehetne 
tárgyalni.   

 
Rakaczki István: Az elnökség megválasztásig ideiglenes elnököt választhatnak.   

 
Forró Gábor: A bizottság erről most nem dönt. Javasolja, hogy a GSE kérelmében feltűntetett 
plusz munkák okozta kiadásokról készítsen költségvetési tervezetet. A Támogatási 
Megállapodásba pályafenntartás költsége cím alatt kapjon támogatást.  

 
Dr. Bognár László: A GSE elnöke elmondta, hogy elképzelhető, hogy kétszer kell kutat fúrni, 
ha az első fúrás nem sikerül.   

 
Popele Julianna: Elmondja, hogy egy kútfúrás díja kb. 300-400 ezer forint.  

 
 
 

109/2012.(IX.21.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Gödi Sportegyesület használatában lévő pályák 
fenntartásával kapcsolatos plusz kiadások a 2013. évi költségvetésben nevesítve kerüljenek 
betervezésre.  
 
Határidő: 2012. október 
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester 
 

 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  

 
 
 
VI./ Közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges    
        parti létesítmények támogatása” – pályázati önrész biztosítása 
 

dr. Megyeri Csaba elhagyja az üléstermet.  
 

Popele Julianna: Elmondja, hogy korábban a Képviselő-testület jóváhagyta a pályázaton való 
részvételt. Nagyon rövid idő volt a pályázat benyújtására. Az önrész összegét pontosítani 
kellett, ennek fedezete az előterjesztésben megtalálható.   

 
Forró Gábor: Elmondja, hogy Felsőgödi révátkelőhöz tervezett fejlesztés körül volt némi 
bizonytalanság.  

 
Popele Julianna: A beküldött pályázattal kapcsolatban észrevétel érkezett, így révátkelő 
felújítása került a pályázatba.   

 
Forró Gábor: Elmondja, hogy az önkormányzatot összesen 3.7 millió forint önerő terheli.  

 
Lengyel György: Kérdése, hogy miért 1.4 millió forintot kell az önkormányzatnak 
hozzátennie?  
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Popele Julianna: Az önrész összeg két részre van bontva. Az egyik járdaépítésre az 
igényelhető támogatás mértéke 80%, a másik járdaépítésnél igényelhető támogatás mértéke 
70%.   
 
 

110/2012.(IX.21.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
 
a 49/2012 (VIII.27.) NFM rendelet alapján megvalósuló” a közforgalmú, közútpótló 
folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak 
fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása” pályázat benyújtását és  
kapcsolódó önrész biztosítását az alábbiak szerint: 
 
Járdafelújítás megvalósítása a Duna parton a Jávorka utca és a Csapatpihenő közötti 
szakaszon, a Jávorka utcától északra a közbenső lépcsőig. 
 
Felújítási összes költsége (Nettó):  5.088.080 Ft 
  ebből    járdafelújítás költsége: 4.888.080 Ft 
              kikötőponton kötélcsere:    200.000 Ft 
Igényelt támogatás 70%:   3.561.656 Ft 
Önrész összesen 30%:   1.526.424 Ft 
 
Működtetési költség (komp üzemeltetés):  5.500.000 Ft 
Igényelthető támogatás 80 %   4.400.000 Ft 
Önrész (Üzeleltető vállalja):  1.100.000 Ft 

 
A részvételhez szükséges működtetés 20%-os önrészét, 1.100.000 Ft-ot, valamint a 
kikötőponton kötélcsere 30%-os önrészét, 60.000 Ft-ot a Rudas és TSA Bt. (2300 Ráckeve, 
Peregi Dunasor 45.), a rév üzemeltetője vállalja  az Önkormányzattal kötött szerződés alapján.  
 
A járdafelújítási költségek 30%-os önrészét, 1 466 424 Ft-ot  FIDUCIA kötvény szabad 
kerete terhére vállalja. 
 
 
Felsőgöd- Surány révátkelőhöz tervezett fejlesztések: 
 
A révátkelést kiszolgáló Jósika út (Duna u. - Regős u. közötti szakasz) felújításának 
támogatása: 
 
Összes felújítási költség (nettó):  5.935.850 Ft  
Igényelt támogatás 70%:              4.155.095 Ft 
Önrész összesen 30%:   1.780.755 Ft 
 

 
A részvételhez szükséges 30% önrészt, 1.780.755 Ft-ot, Göd Város Önkormányzata a 
FIDUCIA kötvény szabad kerete terhére vállalja. 
 

Göd Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a támogatási szerződés hatálybalépésétől 
számított minimum öt évig a Göd (Alsógöd) valamint Göd (Felsőgöd) révátkelőket 
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üzemeltetni kívánja, továbbá vállalja, hogy a fenntartandó, felújítandó 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 támogatási szerződés megkötésére, valamint a révátkelő 
Üzemeltetőjével megkötendő szerződés aláírására. 
 
Felelős: Beruházási Osztály 
Határidő: folyamatos 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 
VII./  Göd, Ifjúság u. 6. (4366 hrsz.) ingatlan megvásárlása 
 
Dr. Megyeri Csaba visszajön az ülésterembe.  
 
Popele Julianna: Elmondja, hogy egy gödi lakos felajánlotta az önkormányzatnak a házukat 
megvásárlásra. Az ingatlanról készült értékbecslés, melyből kiderül, hogy sokkal magasabb 
áron kínálják, mint amennyit a ház ér. A tulajdonossal ezt közülte és ez követően írt egy 
levelet, hogy az értékbecslő által megállapított áron nem, ahhoz képest plusz 4-5.000.000,- Ft. 
A helyszínrajz az előterjesztés mellékleteként csatolva lett. Ahhoz, hogy az önkormányzat 
használni tudja az épületet, át kell alakítani. A célt mindenképpen meg kell határozni.  
 
Forró Gábor: Jó lenne, ha iskolához tartozna egy kiszolgáló épület. Az ingatlan átalakítása 
sokba kerülne.  
 
Hlavács Judit: Több pénzért adja, mint amennyit az értékbecslő megállapított. Az épület így 
senkinek sem fog kelleni. Mire lehet használni?  
 
Sellyei Noémi: Könyvtárnak jó lenne.   
 
Hlavács Judit: Van egy ajánlatunk, amit fenntartunk. Lehet, hogy szükség lesz az épületre.   
 
Lengyel György: 21 millióért venné meg az önkormányzat, plusz a felújítással együtt 36 
millió forint lenne, ennyiért egy megfelelő házat is lehet venni.    
 
Dr. Pintér György: A tetőtér beépítése mennyibe kerülne? 
 
Popele Julianna: Nem tudja megmondani.  
 
Hlavács Judit: A testületi üléséig jó lenne tudni.   
 
Rakaczki István: Az a legfontosabb kérdés, hogy az önkormányzatnak szüksége van-e az 
épületre.  
 
Dr. Pintér György: Az egyik szempont, hogy az intézmény körül központosulni tudna városi 
intézményi területként. Ez egy potenciális funkció. Az iskolában várhatóan a jövő évben 
elhelyezési problémák fognak kialakulni. Kétosztálynyi többletigény van jelenleg. Az 
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épületben tantermet elhelyezni nem lehet, de a családsegítőt el lehet ott helyezni. A 
Pedagógiai Szakszolgálat elhelyezése is jó lenne ott. Akadálymentes épületre lenne szükség. 
A lakószint magassága magasan van.   
 
Forró Gábor: Az épület funkciójának megtalálása nem lenne probléma.   
 
Dr. Pintér György: Az energetikai pályázatba bele lehetne tenni. A tetőtérben nem lehet 
tantermet kialakítani, de könyvtár, tanári szoba, vagy díszterem kialakítható.   
 
Dr. Bognár László: Elmondja, hogy az önkormányzat nem ússza meg újabb tantermek 
kialakítását. A Németh László iskola étterméből tantermet lehetne kialakítani. Elegendő lenne 
egy új konyhát kialakítani és összevonni. Egy konyha el tudja látni a két intézményt.   
 
Forró Gábor: A tetőtér vonatkozásában kéri az engedélyes tervet becsatolását. Ez egy jó vétel 
lenne.  
 
Hlavács Judit: A tehermentes ingatlan azt is jelenti, hogy a haszonélvezők is lekerülnek a 
tulajdonlapról? 
 
Popele Julianna: Igen, a haszonélvezők is belegyeztek a ház eladásába, a levelet is ketten írták 
alá.  
 
 

110/2012.(IX.21.) sz. PEKJB határozat 
 
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága elfogadására 
javasolja,  
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Hollanderné Helmeczi Gabriella 
tulajdonában lévő és Helmeczi Béláné javára bejegyzett haszonélvezettel terhelt  Göd, 4366 
hrsz-ú, természetben  2132 Göd, Ifjúság u.6.sz. alatti lakóingatlan megvásárlását  bruttó 21 
millió Ft értékben. Vételi szándékot 2013. január 31-ig tartjuk fent. 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, dr. Nyitrai Judit 
ügyvédet pedig az adásvételi szerződés elkészítésére, és a tulajdonosi változás földhivatali 
bejegyeztetésére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nyitrai Judit ügyvéd, Markó József polgármester 
 
 
A bizottság – 4 – igen, - 2 – tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta a határozatot.   
 
 
Rakaczki István: Az orvosi rendelő tetőterét nem lehetne hasznosítani?  
 
Dr. Pintér György: A Szirt Invest korlátozta a felhasználás célját, a tetőtér felét egészségügyi 
célra kell felhasználni.   
 
 
 
VIII./  Óvodavezető képzésének támogatása  
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Dr. Bognár László: A KOSB tárgyalta a napirendi pontot. A Kincsem óvoda vezetője tanügyi 
igazgatást szeretne tanulni, és ehhez kéri az önkormányzat segítségét. A KOSB támogatta és a 
költségeket magára vállalta. Az iskola elvégzése után a támogatást az intézményeknél 
elvégzett munkájával ledolgozza. Ennek meghatározása nem a KOSB feladata. A KOSB 
támogatta a kérelmét. Kéri a PEKJB, hogy a fedezetét biztosítsa. A KOSB állja a költséget, de 
akkor a többi támogatást kérőt nem tudja támogatni.  
 
Sellyei Noémi: Elmondja, hogy a bizottság előterjesztése arról szólt, hogy támogatja-e vagy 
nem az óvodavezető kérését. A pénzügyi bizottság feladata lett volna támogatás esetében  a 
keret megállapítása. Vita volt az ülésen, hogy 2 vagy 4 félévet kell iskolába járnia, illetve 
kifizetnie az önkormányzatnak.   
 
Dr. Pintér György: Elmondja, hogy ez a végzettség gyakorlatilag tanfelügyelői végzettséget 
jelent. Ez tanfelügyelői feladatok átkerülnek a tankerületekhez. Tanulmányi szerződést kell 
írni.  
 
Sellyei Noémi: Ezzel a végzettséggel az intézmények okiratait megvizsgálja és erről okiratot 
állítanának ki. Ez nem kellene külön szakértői pénzt kifizetni.   
 
Hlavács Judit: Egy pedagógiai program elfogadásához szakvéleményt kell készíteni és ezt 
jóvá kell hagyni a fenntartónak. A kér iskola tekintetében 2013-tól nem az önkormányzat lesz 
a fenntartó.   
 
Kovács Krisztina: Ha ez a kötelezettség nem kerül bele a munkakörébe, akkor ennek 
elvégzéséért plusz pénzt fog felvenni.   
 
Hlavács Judit: Hogyan számolja el a félmillió forintot az önkormányzathoz?  
 
Kovács Krisztina: A tanulmányi szerződéshez tanulmányi szabadság is jár.  
 
Dr. Pintér György: Utána helyettesítési díjat fognak kérni az óvodában, mikor a vezető a 
képzésen veszt részt.  
 
Dr. Bognár László: Teljesen meggyőzte, hogy ha az önkormányzatnak pályázathoz kell 
szakértői véleményt beadni, akkor Ő azt elkészíti díjazás nélkül.   
 
Forró Gábor: A reális az lenne, hogy ennek az összegnek egy részét az önkormányzat évente 
kérelem alapján kifizesse.  
 
Dr. Pintér György: Tanulmányi szerződést kell készíteni.    
 
Sellyei Noémi: A KOSB-nál csak az volt a kérdés, hogy támogatja-e vagy sem a kérelmet? 
 
Kovács Krisztina: Célszerű a tanulmányi időre szerződést kötni. Az KOSB keretéből minden 
évben le lehetne vonni a féléves tandíj összegét, de arra nincs garancia, hogy a bizottság 
minden félévben megszavazza.   
 
Dr. Bognár László: A négy félévre a felét javasolja kifizetni.   
 
Kovács Krisztina: Az előbbiekben említett költségekhez a túlóra díjával is számolni kell.   
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Dr. Pintér György: Tanulmányi szerződés készüljön. Nem látta ezt a kérelmet. Egyelőre nem 
látja a pénzügyi leágazásokat. Az intézmény vezetője felajánlotta, hogy ledolgozza a 
támogatást, ez is kerüljön bele a szerződéstervezetben.  
 
 
IX./  Huzella Tivadar Ált. iskola tornacsarnokának parkettázása 
 
Dr. Megyeri Csaba: Két hónapja megszületett a döntés a parkettázásról, de azóta sem történt 
szerződéskötés. Ki köthet szerződést? Hogyan áll ez az ügy? Kit lehet kötelezni a szerződés 
megkötésére? 
 
Popele Julianna: Ezt a feladatot nem kapta meg. A határozatban úgy tudja az van, hogy az 
parkettázásra szükséges pénzeszközt a Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Alapítvány 
részére átadja. Innentől kezdve az alapítvány az érintett. Az építési engedély is az alapítvány 
nevén van. A használatbavételi engedély kérése folyamatban van. Az önkormányzat nevén 
sosem szerepelt a sportcsarnok. Az alapítványnak kell megrendelnie a parkettázást.  
 
Dr. Megyeri Csaba: Az alapítvány egy ülést sem tudott összehívni, ami határozatképes lett 
volna. A kuratórium minden alkalommal határozatképtelen volt. Két hónapja szépen átment a 
bizottságon és a testületen, az iskolai tanév elkezdődött. Ha most kezdik el a parkettázást, 
akkor két hétre megáll az élet a sportcsarnokban.   
 
Hlavács Judit: A kuratórium elnöknek kellene összehívnia az alapítványt. Kérdése, hogy a 
pénz át lett utalva? Az alapító ülésre nem jöttek el a tagok, így nem alakult meg?  
 
Dr. Megyeri Csaba: Az alapítvány megalakult.  
 
 
X./ Ebrendészeti Hozzájárulás 
 
Dr. Megyeri Csaba: A konkrét feladatot kell meghatározni és utána az állatorvosoktól 
árajánlatot kérni.   
 
Forró Gábor: 
 
Dr. Megyei Csaba: A jogszabály januártól áll össze. Egy tájékoztatónak kell készülnie, hogy 
pontosan mennyi fog kerülni. Tájékoztató levelet kell készíteni.    
 
 
 
Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 

K.m.f. 
 

 
 

              Forró Gábor         Kádár Benigna 
                 elnök                                     jkv. 


