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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának 2012. november 14-én, 08.00 órakor kezdődő rendkívüli ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság rendkívüli nyílt ülése 
 
 
Forró Gábor elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és a hivatal dolgozóit.  
Az elnök elmondja, hogy  bizottsági tag jelezte, hogy később érkezik. Elmondja, hogy az 
ülésen nincs jelen Szabó Csaba, dr. Megyeri Csaba és Rakaczki István. Rakaczki István 
távolmaradását jelezte.  
Az elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes – 4 – tag jelen van.  
 
Az elnök ismerteti a tervezet napirendi pontokat és azok sorrendjét.  
 
A meghívóbab egy napirendi pont szerepel, azonban javasolja, hogy a következő: Nyertes 
kiválasztása „Göd Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyszíneken 
közterület fenntartási, parkgondozási, hó-eltakarítási munkái” közbeszerzési eljárásban című 
napirendi pontot javasolja felvenni. Ezt a napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja.  
 
 
Tervezett Napirendi Pontok:  
 
 

1. Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek 
Kollégiumához 
Előterjesztő: Forró Gábor elnök 

 
2. Nyertes kiválasztása „Göd Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében 

lévő helyszíneken közterület fenntartási, parkgondozási, hó-eltakarítási munkái” 
közbeszerzési eljárásban 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási ov.                    Zárt ülés! 

 
 
A bizottság a napirendi pontokat -  4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi 
pontokat és azok sorrendjét.   
 
 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 
 

1. napirendi pont tárgyalása: Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alap 
Vizuális Művészetek Kollégiumához  

 
 
Forró Gábor: Elmondja, hogy a Kincsem parkban kerülne felállításra a Kincsem nevű 
versenyló élethű szobra. Ezt kiváló ötletnek tartja, Gödnek kevés az országos jelentőségű 
nevezetessége. A Kincsem kultuszát felelevenítése kommunikációs szempontból is kedvező 
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lenne. Véleménye szerint a szobor felállítását erősen érinti a Kincsem park állapota is. 
Jelenleg a tér nem felel meg egy ilyen szobor méltó helyszínének.   
 
Hlavács Judit: Az ötlet nagyon jó, remek. A Kincsem istálló rossz állapotban van, lassan 
összedől. Úgy gondolja, hogy sokkal fontosabb dolgok is vannak, mint a szobor elkészítése.  
Sokkal több pénzt igényel ez a dolog, mint a pályázati önrész összege. Nevetséges lenne, ha 
egy romhalmaz közepére raknánk egy életnagyságú ló szobrot. A konstrukcióval kapcsolatban 
vannak kétségei. A pályázat önrésze 10 millió forint, a fennmaradó összeget a Nemzeti 
Kulturális Alap biztosítja. Hogyan viszonyul ez a közbeszerzéshez? Kétségei vannak.  
 
Csányi József: Egyetért az előtte szólóval. Szeretné, ha lehetőségük lenne a Kincsem istálló 
rendbehozatalára. Az istállót rendbe kell tenni. A jelenlegi környezetbe nem lehet elhelyezni a 
szobrot. A teret rendbe kell tenni. Az Iván Kovács szobra van jelenleg a Kincsem parkban, ezt 
máshol kell elhelyezni.   
 
Dr. Pintér György: Osztja az aggályokat. Elképzelhető, hogy a ló szobrának elkészítése 
katalizátor lesz és előbb-utóbb a környezete is rendbe lesz hozva. A jelenlegi környezet nem 
felel meg a szobor kiállításának. A istállót az önkormányzat tudná hasznosítani. A hivatalnak, 
illetve a bizottságoknak is át kellene gondolni, hogy pályázatot írjon ki az istálló 
hasznosítására vagy hosszútávra bérbe kívánja-e adni. Ez ideális megoldása lenne. Egyetért 
azzal a felvetéssel, hogy a park rendbetétele kerülése után Iván Kovács szobrának új helyet 
kell találni. A pályázat önrészeként benyújtott összeg sokszorosába fog kerülni a park 
rendbetétele. Göd életében kiemelkedő Kincsem kultusza. Komplexebb háttérrel kell 
dolgozni. Ha az önkormányzat megnyeri a pályázatot, de a háttér nem sikerül, akkor mi 
történik? Az önkormányzat köteles a szerződést aláírni?  Ha teljesen reménytelennek látszik, 
hogy a park rendezése elkészüljön, vissza lehet mondani a pályázatot.   
 
Forró Gábor: A pályázat megvalósításának határideje: 2013. március 31. A gyors döntésre, 
azért van szükség, mert a pályázat benyújtási határideje most van. Az elnök köszönti Nagyné 
László Erzsébetet, a bizottság tanácsadóját. Véleménye szerint egy pályázatot kiíró sem nézi 
jó szemmel, ha a pályázó megnyer egy pályázatot, de nem él vele. Legfeljebb azzal az 
indokkal lehetne visszamondani, hogy a környezet rendbetételére az önkormányzatnak nincs 
módja. A pályázat nevezési díját miből fizeti az önkormányzat? 
 
Nagyné László Erzsébet: Az előterjesztés nem tartalmaz forrás megjelölést. Képzőművészeti 
alkotásról van szó. Nincs közbeszerzési kötelezettsége az önkormányzatnak. A közbeszerzés 
alól nem kell felmentést kérnie az önkormányzatnak. A pályázat kiírójától az önkormányzat 
fog kapni egy levelet, vagy egy határozatot és abban különböző feltételeket szabnak meg a 
pályázónak. A pályázónak az abban foglalt feltételek teljesítésére minimum 30 napja van. 
Akkor át lehet gondolni, hogy teljesíteni kívánja-e a pályázat megnyeréséhez szükséges 
feltételeket.  
 
Forró Gábor: Az előterjesztés 3. oldalának lapalján „saját forrás biztosítása” alcím alatt az 
szerepel, hogy a pályázat kiírója nem kötelezi a pályázót saját forrásának biztosítására és 
igazolására.   
 
Nagyné László Erzsébet: Az önrész fedezetét miből biztosítja az önkormányzat?  
 
Forró Gábor: A feladattal nem terhelt tartalék terhére biztosítja az önrész kifizetését.   
 
Nagyné László Erzsébet: A pályázat önrésze 10 millió forint.   
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Dr. Pintér György: A pályázat az idei költségvetést nem terheli.  
 
Lengyel György: Az előterjesztés alapján úgy értelmezte, hogy a forrást az idei évben kell 
kifizetni. A Kincsem ló szobrának elkészítésével egyetért, szüksége lenne egy ilyen Gödnek.  
10 millió forintos kiadást jelent a városnak. A parkban van egy romos istálló, ami egy 
kerítéssel elhatárolt helyen áll. A területet rendbe kellene tenni. Sándor István ideje alatt 
készült egy kalkuláció. Abban az időben a terület rendbetétele 400. millió forintba került 
volna. Szegedi Sándor üzletsorokat szeretet volna a területre, aminek a költségvetése 700 
millió forint lett volna. A művelődési ház vezetője gondolt-e erre, hogy a 10 millió forintos 
költségen kívül egyéb költségek is felmerülnek. Véleménye szerint egy népszavazást is 
megérne Gödön. A ló szobrát a Nemeskéri-Kiss Kúriánál is ki lehetne állítani. Javasolja, hogy 
amíg műemlék védelem jellegű pályázat nem lesz, addig ne készüljön el a szobor. A jövő évi 
költségvetésről még semmit sem tudni. Költségek, kiadások jövőre is lesznek, ennyi pénze 
nem lesz az önkormányzatnak a terület rendbetételére. Készüljön el a szobor, de csak akkor, 
ha pontosan tudja az önkormányzat, hogy mennyibe fog kerülni.   
 
Forró Gábor: Elmondja, hogy a park rendbetétele akkor került volna 300-400 millióba, ha egy  
művelődési komplexumot, vagy egy bevásárló központot hozott volna létre a város. A 300-
400 milliós kalkuláció erre a két eshetőségre készült. Az istálló épülete egyes részei helyi 
védettség alatt állnak, tehát körültekintően kell eljárni. A Kincsem parkban lévő boltok 
megvásárlása és a parkosítás véghezvitele 80-90 millió forint lenne. A pályázaton való indulás 
mellett az szól, hogy így a park fejlődése elindul. Az Iván Kovács szobor áthelyezését, a 
parkosítást és az új szobor őrzését is meg kell oldani.   
 
Dr. Pintér György: Kérdés, hogy az erre szánt 80-100 millió forint összeg megtérülne-e? Az 
épületet fenn kell tartani. Az épület őrzését, takarítását is meg kell oldani. Ennek is van 
fenntartási költsége. Ha kihasználatlan az épület az is drága. Lehet, hogy az épületnek csak az 
egyik részét kellene megtartani.  
 
Dr. Bognár László: Az önkormányzat 25 éve tárgyalja. Nagy valószínűség szerint az Iván 
Kovács szobor helyére kerülne Kincsem szobra. Az épületet nem lehet lebontani, a gödi 
emberek nem engednék. Ha elindul valami és egy kulturált park kerül a helyére, akkor kisebb 
lenne az elégedetlenség. A szobrász, aki Kincsem szobrát elkészíteni jó szakember. A szobor 
terve már készen van, ezért ilye olcsó. A régi istálló helyén, egy kisebb istálló és egy áruda 
foglalhatna helyet. A területet parkosítani kell.  
 
Lengyel György: Mennyi bírságot kapna az önkormányzat, ha a védett területet lerombolná?  
 
Csányi József: Az épület helyi védettség alatt áll.   
 
Dr. Bognár László: Az épületet le kel bontani, mert balesetveszélyes.   
 
Hlavács Judit: Iván Kovács szobrának a helyére nem valószínű, hogy egy életnagyságú ló 
szobor elfér. Az önkormányzat egy magánkertbe miért csináltat szobrot? A Nemeskéri-Kiss 
Kúriába jobb helye lenne. A Kincsem park területére hasznosítási pályázat kiírását jó ötletnek 
tartja. Ki akarna egy ekkora beruházást véghezvinni? Elképzelhető, hogy a vállalkozók 
látnának benne lehetőséget. Ha a szobor már készen van, akkor az előterjesztésben miért 
merült fel a fél életnagyságú szobor elkészítése.   
 
Forró Gábor: A kivitelezés költsége azonos.   
 
Dr. Bognár László: A szobor nincs készen a mintája van meg.   
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Kovacsik Tamás: Budapesten van egy szobor Kincsemről, de a gödi nem ugyanolyan lenne. 
Másolattal nem lehet indulni pályázaton indulni. A művész ajánlotta fel, hogy elkészíti 
Kincsem szobrát. A gödi Kincsem szobron nyereg és kantár is lenne, de ez az áron nem 
változtatna. Ezzel egy új szobor jönne létre. Felmerült, hogy Kincsem szobra mellé a barátját 
is meg kellene formázni, aki egy macska volt. A macskát Csalogánynak hívták és Kincsem 
nélküle nem ment versenyekre. A művész elvállata, hogy a macska szobrát is megformázza, 
valószínűleg a talapzaton kapna helyet, mert közvetlen a szobor mellé nem tudja megcsinálni. 
Valóban inspirációt adna a terület rendbetételére. 25-30 év után hozzányúlnának a területhez. 
Véleménye szerint Iván Kovács szobra sincs méltó helyen. Egy másik, méltó helyre lehetne 
áthelyezni. Már a városközpont pályázatnál felmerült, hogy a butikokat felvásárolná az 
önkormányzat és lebontaná. A butikokat egyenként is fel lehetne vásárolni és lebontani. 
Létrejöhetne egy nyitott, kulturált rész.   
 
Forró Gábor: A szobrász valóban megszállottja a Kincsem témának. Két vagy három 
fényképfelvétel van Kincsemről. Teljesen az igazi lovat tükrözné a szobor. A Kossuth tér és a 
Petőfi tér a felújítás után nagyon népszerű lett, az emberek szívesen mennek oda. Nem biztos, 
hogy lesz hasonló alkalom a jövőben.   
 
Dr. Pintér György: A szobrász Kincsem megszállítja. Első Kincsem szobra a Budapesti 
Kincsem parkban van kiállítva. A második Kincsem szobrot Gödön szeretné elkészíteni. 
Sokszor kérte a művelődési ház igazgatóját, hogy figyelje az ilyen jellegű pályázatokat. 
Másolatot valóban nem készíthet, mert a pályázaton azzal nem lehet indulni.   
 
Forró Gábor: A szobor helyével kapcsolatban vannak kételyei. Javasolja, hogy a VKB 
határozatát fogadja el, azzal a módosítással, hogy a határozatból törli a forrásmegjelölés. A 
pályázat nevezési díját ki fizeti? 
 
Kovacsik Tamás: A pályázaton való indulás összegét, azaz 12.000,- Ft-ot a VKB saját 
keretéből kifizeti.  
 
Hlavács Judit: Javasolja, hogy a pályázat önrészének összege az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésében betervezésre kerüljön.   
 
Dr. Pintér György: Javasolja, hogy hasznosítási pályázatot írjanak ki a területre.   
 
 
 

135/2012.(XI.14.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma felhívása alapján online módon 
történő pályázat benyújtását, mely köztéri szobor létrehozásáról szól, és altéma kódszáma: 
3974. A bizottság javasolja, hogy a pályázat témája a Kincsem ló szobra legyen és 
elhelyezésének helyszíne a 2690/7. helyrajzi számú közterület. 
Javasolja, hogy a pályázaton való induláshoz szükséges pályázói nevezési díjat, 12.000,- Ft-ot 
a VKB saját keretéből biztosítsa. A bizottság javasolja továbbá, hogy a pályázat önrészét, 
10.000.000,- Ft-ot kiadás kerüljön betervezésre az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe. 
Javasolja a VKB-nak, hogy a terület rendbetételére koncepciót dolgozzon ki.  
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A bizottság felkéri a József Attila Művelődési Ház igazgatóját, hogy Tóth Béla 
szobrászművésszel vegye fel a kapcsolatot a pályázat beadásához szükséges dokumentációk 
elkészítése tárgyában. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Szabó Zsuzsanna JAMH igazgató, 
              Kovács Krisztina pénzügyi ov.  
 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  

 
 

                    
A bizottság a 2. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja.            
               
 
Jakab Gábor a Polgármesteri Hivatal Adó Osztályának vezetője napirendi ponton kívül, az 
elnök kérésére az alábbi tájékoztatást nyújtja a helyi adókkal kapcsolatban:  
  
 
Jakab Gábor: Az adóbevételek alakulásával kapcsolatban elmondja, hogy a tervezett bevétel  
1.375.000.000 milliárd forint. A tervezett összeg nem fog befolyni. A legnagyobb adózótól a 
feltöltés nem fog megérkezni, ami 80 millió forint bevételt jelent. Ezzel a feltöltéssel 
meglehetet volna a tervezett bevétel. A bevétel 1.300.000.000,- Ft körül alakul. Az 
adókoncepciónak megfelelő bevételt tudja teljesíteni. A jövő év tekintetében az építmény-és 
telekadóban javasol módosítást. A közműadóval kapcsolatban elmondja, hogy az 
önkormányzat bevezetheti. Az adókötelezettség jövő év január 1-től vethető ki, a vízellátás 
szennyvíz, távhővezeték tulajdonosai fizetnék ezt az adónemet. Nem lakossági teher.  
Külterületen, magánszemély területén átmenő vezetékekre nem kell fizetni. Lakó épület és 
gazdálkodó, illetve iparterületen és az önkormányzati illetékességű területek is beletartoznak. 
Ebből az adófajtából 30-40 millió forint bevétel folyhat be. Az ezzel kapcsolatos 
adórendeletet november 22-re, legkésőbb november 26-28-ra tudja a bizottság és a testület elé 
terjeszteni. A központi törvényt meg kell várni.   
 
Forró Gábor: Több lakótól halotta, hogy a talajterhelési díj befizetése miatt felszólításokat 
kapnak. Sok ember kap kapott felszólítást, aki már beköttette a csatornát.   
 
Jakab Gábor: A DMRV nyilvántartása miatt alakult így. Az egyeztetések folyamatban 
vannak, ezért kapott olyan lakos is felszólítást, aki már beköttette a csatornát és nem kell 
fizetnie a talajterhelési díjat.   
 
 

Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

              Forró Gábor         Kádár Benigna 
                 elnök                                     jkv. 


