
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 Dr. Megyeri Csaba és Rakaczki István nincs jelent.  Dr. Megyeri 
Csaba előre jelezte, hogy az ülésen nem tud résztvenni.  
 
Az elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes - 5 -  bizottsági tag jelen van.  
 
Az elnök ismerteti a tervezet napirendi pontokat. 
 
 
Tervezett napirendi pontokat:  
 

1. A közoktatási intézmények működési jogának átadása 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
2. Budapest Főváros XIII. kerület polgármesterének kezdeményezése az iskolák 

önkormányzati fenntartásban maradásához  
Előterjesztő: Forró Gábor elnök 

 
3. 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
  

 
A bizottság - 5 – igen egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontot.   
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 

1. napirendi pont tárgyalása: A közoktatási intézmények működési jogának átadása 
 
Forró Gábor: Az iskolák más működtetésben fognak zajlani 2013-ban. Az iskolák 
működtetése kettéválik, a szakszervezetek, és a tanárok fizetését a központi költségvetés állja.  
A 3000 fő alatti települések esetében elveszi az iskolákat, a 3000 fő feletti talapüléseknek 
pedig október végéig nyilatkozni kell, hogy a fenntartást vállalják-e vagy sem. Kevés 
információ áll rendelkezésre. Az egyes feladatok elvételével a forrásokat is csökkentik. Az 
adóbevételek bizonyos százalékát is elviszik. Az önkormányzat mostani döntése nem jelent 
végleges döntést. Végleges döntést október végéig kell tenni.   
 



Lengyel György: A működtető eddig is igényelt támogatást azok után, akiknek a lakhelye 
nem a városban van, de ide járnak iskolába. Pénzt nem lett belőle. Az előterjesztésben 
aljegyző úr azt javasolja, hogy az önkormányzat a működtetés jogát tartsa fenn. Milyen 
gazdasági számítást végzett, ami ezt indokolja?  
 
Forró Gábor: Nagyságrend számítás történt az üzemeltetés, a bérek, járulékok és az egyéb 
kiadások tekintetében. Az üzemeltetés a két iskola tekintetében 120-140 millió forint kiadást 
jelent, a bérek több száz milliós kiadást.  
 
Hlavács Judit: Milyen kiadások maradnak, ha az iskola fenntartását vállalja az önkormányzat? 
 
Forró Gábor: A technikai dolgozok fizetését az önkormányzat fizetné, a két iskola és a 
Pedagógiai Szakszolgálat tekintetében.  
 
Dr. Bognár László: Az iskolák biztonságban érzik magukat, ha itt marad a fenntartásuk.  
 
Forró Gábor: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok egy központilag 
meghatározott törvényi hivatkozást tartalmaznak.  
 
Dr. Pintér György alpolgármester megérkezett.   
 
Forró Gábor: Amennyiben az anyagi lehetőségek engedik, úgy a működtetés megmarad.  
 
Dr. Pintér György: Abban az esetben, ha folyamatosan rendelkezésre állnak a források.   
 
Forró Gábor: Jó lenne, ha az intézmények működtetése helyben maradna. A pedagógusoknak 
és a diákoknak sem mindegy.   
 
Hlavács Judit: Az előterjesztésben három határozati javaslat van, de a Pedagógiai 
Szakszolgálat egyikben sem szerepel.  
 
Forró Gábor: A szakaszolgálatról nincs szó, rosszul mondta.  
 
Dr. Pintér György: Az első két határozati javaslat törvényi előírás. A harmadik határozati 
javaslatot azért kellene megszavazni, hogy jelezzük az intézmények működtetését az 
önkormányzat vállalja.  
 
 
Határozati javaslat:  
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet 4. 
mellékletében szereplő szándéknyilatkozatot nyújtja be kormányhivatalhoz a Németh László 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Huzella Tivadar Általános és 
Két tanítási Nyelvű Iskola átadásáról, mert a település a vagyon működtetését a 2013/2014-
esd tanévtől nem képes vállalni.  
 
Határidő: 2012. szeptember 30.   
Felelős: Markó József polgármester 
   Dr. Szinay József címzetes főjegyző 



A bizottság – 1 – tartózkodás, - 4 – nem szavazati aránnyal nem fogadta el a határozatot. 
 
 
 

112/2012.(IX.26.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a fenntartásban lévő Németh László Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Huzella Tivadar Általános Iskola és Két 
Tanítási Nyelvű Iskola működtetési jogát meg kívánja tartani, feltéve, hogy ehhez a források a 
jövőben is folyamatosan rendelkezésre állnak.  
Felkéri a polgármestert, hogy e határozatot küldje meg az állami intézményfenntartó 
központnak.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

2. napirendi pont tárgyalása: Budapest Főváros XIII. kerület polgármesterének 
kezdeményezése az iskolák önkormányzati fenntartásban maradáshoz 

 
Forró Gábor: Nem javasolja a csatlakozást.   
 
Dr. Pintér György: Politikai akcióról van szó. A levélben nincs tisztázva, hogy milyen 
feltételek között tartaná meg az intézményeket.   
 
 
Határozati javaslat: 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy csatlakozzon Budapest főváros XIII. kerület 
polgármesterének kezdeményezéséhez, az iskolák önkormányzati fenntartásban maradásához.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
A bizottság - 1 - igen, - 4 – nem szavazati aránnyal nem fogadta el a határozati javaslatot.   
 
 

3. napirendi pont tárgyalása: 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítása 
 
Forró Gábor: Az belső ellenőrzési tervben két helyen volt módosítás, javítás. A negyedéves 
beosztásnál a számozás nem volt jó, illetve egy helyen számszaki tévedés volt. Az ellenőrzési 
kapacitás/napok száma elnevezésű számításnál a tervezett vizsgálatokra fordítható ellenőri 
kapacitás napokban kifejezve 162 nap, de ez hibás számítás. 



 
113/2012.(IX.26.) sz. PEKJB határozat 

 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Göd Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítását a melléklet szerint. Az ellenőrzési 
terv végrehajtásáról készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően a 
2012. évi pénzügyi zárszámadási rendelettervezettel együtt terjeszti a Képviselő-testület elé.   
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.   
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Forró Gábor       Kádár Benigna 
      Elnök                 jkv.  


