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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2012. 
október 09-én, 16.00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság rendkívüli nyílt ülése 
 
 
 

1. napirendi pont tárgyalása: TESZ részére pótelőirányzat biztosítása – Balázsovits 
János Sportcsarnok fűtési rendszerének leválasztása, szabályozása 

 
Forró Gábor: Elmondja, hogy a Balázsovits János sportcsarnok és a Németh László iskola 
fűtési rendszere eddig egyként működött. Mint ismeretes az iskola működtetése 2013. 
januárjától más konstrukcióban fog működni. A tornacsarnok kihasználása nem volt 
megoldható a fűtés miatt. A TESZ részére az önkormányzat bruttó 2 millió forintot adna át a 
fűtési rendszer szétválasztására. A megrendelő a Göd Városi Nonprofit Kft. A cég az áfát 
vissza tudja igényelni. A kétmillió forint nettó, vagy bruttó összeg?  
 
Dr. Pintér György: Bruttó kétmillió forint.  
 
Dr. Hetényi Tamás: Az áfát vissza lehet-e igényelni? Ezt a könyvelésben meg kell nézni.   
 
Popele Julianna: Az iskolát és a tornacsarnokot meg kell osztani.  
 
Rataj András: Az áfa nem lesz visszaigényelhető. A bérleti díjak nullaáfásak, vagy csak 
nagyon alacsony az áfájuk.   
 
Rakaczki István: A bérleti díj áfás.  
 
Rataj András: Igen, de nálunk áfamentes.   
 
Dr. Hetényi Tamás: A tevékenység iránya határozza meg az áfát. Ebben az esetben az áfa 
elenyésző.   
 
Rakaczki István: Mikor valósul meg a beruházás?  
 
Popele Julianna: A terv szerint még az idén.   
 
Rakaczki István: A jövő évtől lesz az intézmény átadva a városi nonprofit kft-nek? 
 
Popele Julianna: Már át van adva. Egyelőre azonban a Tesz-hez tartozik az iskola miatt.  
 
Lengyel György: A sportcsarnok üzemeltetéséhez kötelező-e önálló munkaerőt 
foglalkoztatni? Milyen a csarnok nyeresége vagy vesztesége? Milyen változások várhatók a 
nonprofit kft. jelenlegi helyzetében? 
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Dr. Hetényi Tamás: A működés 90%-át a sport adja. Mindkét csarnok reggeltől estig az 
iskolák rendelkezésére áll, így nehéz megmondani, hogy nyereséges-e vagy sem. Nem kell 
bérleti díjat fizetniük. A csarnoknak önálló vezetője nem volt, de mellékállásban Halmai 
Gábor intézte az ezzel kapcsolatos feladatokat. A hasznosítás korlátozott. A GSE használja a 
csarnokot nagy részben, kedvezményes áron. Ebből nyereséget termelni nem lehet.  
 
Lengyel György: A továbbiakban hogyan tervezi a hasznosítást?  
 
Rataj András: Az iskolák reggel 7-től eset 17-ig használják. Utána pedig este 8-ig a GSE 
használja kedvezményesen. Ez a kedvezményes bérleti díj nem téríti vissza a költségeket. 
Javasolta korábban, hogy a GSE a ráfordításokat fizesse meg, ne kapjon kezdeményt. Ha a 
bérleti díjra mégis kedvezményt szeretne adni az önkormányzat, akkor azt a GSE-nek ad át 
támogatásként. A csarnokra nagy lenne az igény. A GSE blokkolja. A költségek arányossága 
lenne a cél. A sportcsarnokok bérleti díjai nagyon olcsók. Olyan rendezvényeket kell 
szervezni, amik nem sport jellegűek. A fűtési rendszer úgy néz ki, hogy egy kazán fűti a 
sportcsarnokot és az iskolát is. Amikor az iskolába bejönnek a reggel a diákok és bemennek 
télen előfordul, hogy 5-6 fokos hideg van. A tanárok ezért sok esetben nem engedik be a 
gyerekeket. Jó lenne, ha a sportcsarnokot külön lehetne fűteni. A kazánból kér irányba megy 
ki a melegvíz. Ez a két cső kapna szabályozó szelepet, így a két épület fűtési külön-külön is 
megoldható lenne. A 2 millió forintos kiadás 1-2 év alatt megtérülne.  
 
Popele Julianna: A két épület fogyasztása mérhetővé válna.   
 

 
 

116/2012.(X.09.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2.000 eFt egyszeri pótelőirányzatot biztosít a 
Településellátó Szervezet részére a Balázsovits János Sportcsarnok fűtési rendszerének 
leválasztására, átalakítására, szabályozására.  
A maradvány összeg elvonásra kerül. 
A megvalósítást követően 15 napon belül a TESZ  elszámolást nyújt be a Pénzügyi Osztály 
részére a felhasználásról. 
Fedezet: Fiducia szabad kerete 
 
 
Határidő: 2012. november 30.  
Felelős: dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató  
 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
Dr. Hetényi Tamás és Rataj András elhagyja az üléstermet.  
 
 
 

2. napirendi pont tárgyalása: Svájci Hozzájárulás Testvér-települési és Partnerségi 
Pályázati Alap – pályázat 
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Forró Gábor: Elmondja, hogy a Svájci testvérvárossal közös pályázatban venne részt az 
önkormányzat, ami azt jelenti, hogy a pályázat összes költségéből 688.948,- forintot kellene 
biztosítani. A pályázatban részletesen ki van fejtve, hogy ez a költség miből áll össze.   
 
Dr. Pintér György: Ez az pályázati kiírásban megtekinthető.   
 
Lengyel György: A beruházási osztály vezetőjét kérdezi, hogy mikor lesz ez a pályázat?  
 
Popele Julianna: Nem tudja megmondani, mivel az anyagot nem ő készítette.   
 
Lengyel György: A tárgyévi költségvetést nem befolyásolja.   
 
Rakaczki István: Csak jövőre lehet megvalósítani a pályázatot. A szerződés megkötése nem 
valósul meg az idén. A megkötéséhez testületi határozat is szükséges.  
 
 

117/2012.(X.09.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 
a „Svájci Hozzájárulás Testvér-települési és Partnerségi Pályázati Alap” pályázaton való 
részvételt. 
 
A pályázott kisprojekt összes költsége : 6 889 480 Ft 
Igényelt támogatás 90%:   6 200 532 Ft 
Önrész összesen 10%:      688 948 Ft 
 
A részvételhez szükséges 10% önrészt, azaz 688 948 Ft-ot, Göd Város Önkormányzata a 
2012. évi költségvetésből a feladattal nem terhelt működési tartalék terhére vállalja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Határidő: a pályázat benyújtásának határideje szerint 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

3. napirendi pont tárgyalása: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 
 
Forró Gábor: Elmondja, hogy 2004-től sok gödi gyermek kapott a pályázat útján ösztöndíjat. 
Éves szinten az ösztöndíjra fordított kiadás 2,5 millió forint általánoson. A tavalyi évben 90 
gyermek részesült ösztöndíjban.  
 
Sellyei Noémi: Az „A” típusú pályázat 1 tanévre szóló ösztöndíj, a „B” típusú 3 tanévre szól. 
Vagyis aki tavaly „B” típusú ösztöndíjat nyert az 2 évig még kapja a pénzt, abban az esetben 
ha a tanulói jogviszonya aktív maradt. A pályázatot csak akkor lehet kiírni, ha van anyagi 
fedezete.   
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Forró Gábor: Erre a félévre, vagyis az első félévre biztosítva lesz a fedezete, a másik felét a 
jövő évi költségvetésben kell biztosítani.   
 
Dr. Pintér György: A bizottság javasolja, hogy tervezze be a 2013. évi költségvetésbe.  
 
Rakaczki István: 2012. október 15-ig be kell jelentkezni a Forráskezelő Alapba.  
 
Forró Gábor: A határozati javaslatban nem volt pénzforrás megjelölve.   
 
Rakaczki István: A pályázattal kapcsolatban minden megváltozik. Elektronikusan fog minden 
működni. A ösztöndíj pénzbeni megosztása nincs a kiírásban. Korábban 90%-át az állam által 
és 10%-át az önkormányzat. Ilyen formán most a pályázaton való részvételről nem lehet 
dönteni.  
 
Sellyei Noémi: Elmondja, hogy a pályázatkezelő honlapját nem lehet megnyitni. A rendszerbe 
még nem lehet belépni, így pontos adatokat nem tud mondani.   
 
Forró Gábor: Két tanévre kell megszavazni, aki most megkapja az ösztöndíjat az jövőre is 
meg fogja kapni.   
 
Sellyei Noémi: Korábban az adatokat az önkormányzat regisztrálta. A tanulók elnyerték az 
ösztöndíjat, a pénzt az alapkezelő fizette részükre folyamatosan, akkor ha a tanulók 
jogviszonya fennállt. Ha a tanuló jogviszonya megszűnt, akkor az alapkezelő felülbírálta az 
önkormányzat határozatát és nem adta oda a tanulónak az ösztöndíjat. Az így megmaradt 
pénzt az önkormányzat részére visszautalta.   
 
Dr. Pintér György: Elmondja, hogy az előterjesztés 6. oldalának 1. pontja azt írja, hogy az 
önkormányzat egy tanulmányi félévre egy összegben öthavi támogatási összeget, vagyis egy 
félévi összeget átutal a támogatáskezelőnek. A „B” típusú pályázat hat egymást követő 
tanulmányi félévre szól.   
 
Rakaczki István: Arról kell most dönteni, hogy az önkormányzat részt akar-e venni a 
pályázaton.  
 
Dr. Pintér György: Az egyik félévet az önkormányzat adja, akkora két félévnek a felét fizeti 
ki, tehát akkor 6 félév esetében az 1/6 részét.   
 
Forró Gábor: A keretösszeget  nem tudja megjelölni, mivel nem tudja a megosztás hogyan fog 
alakulni.   
 
Lengyel György: Kérdése, hogy az előterjesztés első bekezdésének utolsó három sorában 
elírás történt-e. Azt írja, hogy a tavalyi évben az ösztöndíj pályázatra az önkormányzat 
maximum 2,5 millió forintot fizetett ki, ami 90 hallgató éves ösztöndíját fedezte. 90 egyetemi 
hallgató kapott ösztöndíjat? Soknak találja ezt a számot.   
 
Sellyei Noémi: Igen, 90 felsőoktatásban tanuló kapott támogatást.   
 
Lengyel György: Nincs Gödön ennyi felsőoktatásban tanuló.   
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Dr. Pintér György: Ez 20-25 felsőoktatásban tanulót jelent.   
 
Lengyel György: Az előterjesztésben az szerepel, hogy átlagban 90 hallgató kapott 
ösztöndíjat.   
 
Forró Gábor: 4 évfolyamra kapták.  
 
Sellyei Noémi: Két pályázati típus van. Az „A” típusú a már felsőoktatásban tanulóknak és a 
„B” típusú a már érettségizett és felvételizett, felvételt nyert, felsőoktatásban továbbtanulók 
részére. A főiskolások mellett ők is megjelennek. Elmondja, hogy a tavalyi évben nyújtották 
be a legtöbben a pályázatot, ekkor került kb. 2,5 millió forintba. A hallgatói jogviszony 
megszűnése esetén az alapkezelő visszautalja az önkormányzatnak a pénzt.   
 
Lengyel György: 10-20% különbséget lehet.   
 
Sellyei Noémi: A pénzt, amit a tanulók kapnak az a megyei önkormányzattól, a települési 
önkormányzattól, az intézményektől és az államtól kapja. Havonta 15 ezer forintot kapnak a 
hallgatók. Ezt a tanulmányi átlaghoz is kötik. Az önkormányzat az ösztöndíjat csak 
jogviszonyhoz köti.   
 
Dr. Pintér György: Arról kell dönteni, hogy az önkormányzat csatlakozik-e a pályázathoz.   
 
 

118/2012.(X.09.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrzési, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa az önkormányzat részvételi szándékát az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázaton, továbbá az önkormányzat 2013. évi költségvetésében az 
önkormányzati ösztöndíjrész fedezetét biztosítsa.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Forró Gábor bizottsági elnök 
 
 
A bizottság – 4- 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.  
 


