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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának 2012. december 11-én, 9.00 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 Rakaczki István jelezte, hogy az ülésen nem tud résztvenni. Nincs 
jelen és távolmaradását nem jelezte dr. Megyeri Csaba, dr. Bognár László.    
 
Az elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes - 4 -  bizottsági tag jelen van.  
 
Az elnök ismerteti a tervezet napirendi pontokat és azok sorrendjét. 
Az Egyebek napirendi pontok közé felvenni kéri: 152/2012.(XI.8.) sz. VKB határozat 
módosítása, illetve a „A közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet megalkotása” című 
napirendi pontokat.  
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Fizetési kötelezettség elengedésére vonatkozó kérelem  
Előterjesztő: Kovacsik Tamás képviselő 
 

2. Közterületek elnevezése 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás képviselő 

 
3. Egyebek napirendi pont: I. – 152/2012.(XI.08.) sz. VKB határozat módosítása 

Előterjesztő: Kovacsik Tamás képviselő  
 
4. Beszámoló az építési jogszabályokról 

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
5. Beszámoló a HÉSZ módosításáról 

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 

6. Helyi szociális rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor hatósági ov.  

 
7. A közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor hatósági ov.  
 

8. Talajterhelési díjról szóló rendelete módosítása 
Előterjesztő: Jakab Gábor adóosztály ov.  

 
9. Szemétszállítási díjak módosítása 

Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ea.  



 260 

 
10. Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

11. Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 
12. Költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: Kovács Krisztina pénzügyi ov.  
 
13. 2013. évi belső ellenőri terv módosítása 

Előterjesztő: Forró Gábor elnök 
 

14. Göd, Ifjúság u. 6. (4366 hrsz.) ingatlan megvásárlása 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási ov.  

 
15. A Képviselő-testület 2013. évi munkaterve 

Előterjesztő: Forró Gábor elnök 
 

16. Rendeletalkotási koncepció a civil szerveződések támogatásáról, elszámolásáról 
és mindezek nyilvánosságáról 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
17. A Gödi Sportegyesület 2013. évi támogatási megállapodás pénzügyi 

beszámolójának tartalmi követelményéről 
Előterjesztő: Forró Gábor elnök 

 
18. Búzaszem Iskola 2011/2012 tanévi pénzügyi beszámolója 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

19. Búzaszem Iskolával kötendő megállapodás 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
20. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító 

okirat módosítása 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
21. Magánóvodákkal kötött szerződés meghosszabbítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
Javasolja, hogy a „Közterület-használati díjtételek módosítása” című napirendi pontot vegye 
le a napirendről.  
 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 

1. napirendi pont tárgyalása: Fizetési kötelezettség elengedésére vonatkozó kérelem  
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Forró Gábor: Elmondja, hogy kérelmet, Petrányi Istvánné nyújtotta be. A hölgynek négy 
kiskorú gyermeke van. Ismeri a családot és a körülményeket. Javasolja a 100 ezer forint 
elengedését. Az előterjesztés nem egyértelmű, az egyik helyen az szerepel, hogy a hölgy 
munkanélküli, a másik helyen, hogy nyugdíjas. Elmondja, hogy az özvegy egyetlen 
vagyontárgya a ház, ami igen rossz állapotban van. Környezettanulmányt kell mellékelni. 
Kéri Kovacsik Tamás képviselő urat, hogy intézkedjen ez ügyben.   
 
Hlavács Judit: Az előterjesztésben szerepel, hogy van egy 17 éves fia, aki nem jár iskolában 
és nem is dolgozik. Aggasztó.  
 
Kovacsik Tamás: A család nagyon nehezen él. Segélyekből élnek. Elmondja, hogy az Ő 
körzetében laknak, az édesapa meghalt, szívbeteg volt. A betegsége miatt hunyt el. A 
családnak nem volt pénze eltemettetni.   
 
Hlavács Judit: Figyelni kellene a gyermekre.  
 
Kovacsik Tamás: A nagyobbik gyermek kimarad az iskolából és már alig lakik otthon. Az 
édesanyja alig tudja követni, hogy mit csinál. A Családsegítő Szolgálat napi szinten 
foglalkozik vele.  
 

162/2012.(XII.11.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
támogatja Petrányi Istvánné 2131 Göd, Kodály Zoltán u. 4. szám alatti lakos kérelmét, 
melyben néhai férje, Petrányi István közköltségen történő hamvasztásos temetéséből fakadó 
fizetési kötelezettségük elengedését kéri.  
Javasolja továbbá Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a fizetési 
kötelezettség teljesítését, méltányosságból engedje el.  
Szociális Osztály környezettanulmányt készítsen.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozat.  
 

2. napirendi pont tárgyalása: Közterületek elnevezése 
 
Kovacsik Tamás: Kaotikus az állapot. A kommunikációs kft-t bízta meg az önkormányzat a 
házszámozással. Sok probléma merült fel. Azoknak a közterületre, amiknek nincs neve, 
azokra a kommunikációs kft. javaslatot. A javaslatokat a VKB megvizsgálta és jónak találta. 
Szabó Csaba képviselő úrnak régebbi javaslata volt, hogy a Szeder utca és a Pesti út közötti 
közterület a Várdomb utca nevet kapja meg. Eljárást kell kezdeményezni. Az adminisztráció 
lebonyolítására felkérte a Beruházási osztályt. A VKB-nak egy kiegészítő javaslata volt, 
miszerint az Engels térnek nevezett területet Marx térnek javasolja átnevezni.  
 
Kovacsik Tamás: A Dózsa György úton van ez a hely, a kiszélesedett részt szeretné dr. 
Záhony Gézáról lenne elnevezve. Dr. Záhony Géza a forradalmi bizottmány elnöke volt.  
 
Hlavács Judit: Hol van pontosan ez a terület? 
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Kovacsik Tamás: A gödi állomás és a Rákóczi út közötti területen található. Dr. Záhony Géza 
térre kéri elnevezni. A földhivatallal szemben lesznek költségek. Az önkormányzat kapott 
kedvezményt az utca névtáblák kapcsán. Felsőgödön felfedeztek egy utcát, aminek a Ságvári 
köz a jelenlegi neve. Ezt az utcát Bercsényi utcára szeretné átnevezni. Bercsényi Rákóczi 
alvezére volt. Kéri a bizottság támogatását.   
 
Dr. Pintér György: Elmondja, hogy Ságvári köz átnevezését indokoltnak tartja. Úgy tudja, 
hogy az országgyűlés e témakörben törvényt fog alkotni, és kötelezővé fogják tenni ezen 
utcák átnevezését. Ennek fényében javasolja, hogy a bizottság a végső döntést ne most hozza 
meg. Érdemes megvárni a törvényt, hátha az állam az ezzel járó költségeket magára vállalja.  
az ezzel járó költségeket az állam magára fogja vállalni, egy vagy két hónapot fog csúszni.  
A Révay utcát, Révay testvérek utcára kell átnevezni. Az előterjesztésről a parlamenti 
törvényt megalkotása után kell visszatérni. Ha egy-két hónapon belül jön meg a törvény, 
akkor várja azt várja meg az önkormányzat.  
 
Kovacsik Tamás: A két utca átnevezésének nincs nagy költségvonzata.   
 
Hlavács Judit: Javasolja, hogy a névtelen közterületek is kerüljenek elnevezésre. Illetve 
érdemes lenne átnevezni az azonos nevű út és közút valamelyikét. Az aradi vértanukról van 
elnevezve Gödön sok utca, illetve a Vécsei utca szerinte nem arról a Vécseiről van elnevezve.  
Termálfürdő utat is át lehetne nevezni. Várdomb utca elnevezése a Szeder utca közötti 
területnek jó. A Révay és a Bozóky tér másik oldalánál kezdődik a házszámozás. Az utca 
átnevezésről az ottlakokat is meg kell kérdezni.   
 
Lengyel György: Egyetért alpolgármester úrral. Az előterjesztésben szereplő térkép teljesen 
használhatatlan. Kéri, hogy olyan térkép készüljön, ami használható. A második javaslat ellen 
tiltakozik, miszerint a Teleki Pál utca Révay testvérek útja nevet kapjon. Révay név alatt lehet 
érteni Révay Andrást és Révay Józsefet is. A Révay név ellen tiltakozik. A Marx tér 
átnevezésével egyetért. A Szeder utca és a Pesti út közötti szakaszt Várdomb névre történő 
átnevezését már 2009-ben javasolták.   
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Termálfürdő utcában van olyan ingatlan, ami nem rendelkezik 
házszámmal. A Révay utca nevét tisztázni kell, javasolja, hogy minden esetben kerüljön 
kiírásra a keresztnevek is.  
 
Forró Gábor: A Termálfürdő utca neve elfogadható. A Lenkey utca folytatása a Bozóky teret 
követően Révay utca, ezt javasolja Révay testvérek utcára átnevezni.  
 
Hlavács Judit: Javasolja, hogy az Ady Endre utcáig Révay testvérek utca legyen a közterület 
neve. A Révay utca azért problémás, mert az egész utcát át kell számozni.  
 
Kovacsik Tamás: A végét kell csak beszámozni.   
 
Hlavács Judit: Az utcában lakóknak le kell cseréltetniük az okmányaikat.   
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Révay utca számozása a Bozóky tértől kezdődik. Belülről kifelé 
indul el a számozás. A földhivatali eljárás sajnos nagyon nehéz. Van egy ügye, ami két éve 
húzódik.   
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Forró Gábor: Javasolja, hogy az utcanevek tekintetében a bizottság később döntsön.   
 
Lengyel György: Javasolja, hogy egyik javaslat se legyen megszavazva.   
 
Forró Gábor: Újraházszámozni csak a Révay utca esetében kell.   
 
Bertáné Tarjányi Judit: Elmondja, hogy az építési hatóság Gödön megszűnik. A hivatal 
létszáma 35 fő lesz, 62-ről. Határozatot kell e témában hozni, de az idén ez nem fog 
megvalósulni.   
 
Lengyel György: Alpolgármester úrral ért egyet, ne szavazzanak.   
 
Forró Gábor: A bizottsága következő ülésén határoz.   
 
Szabó Csaba: Milyen határozat született a VKB-n?  
 
Kovacsik Tamás: A bizottság szavazott pont azért, mert nem látja, hogy ki fogja intézni az 
ügyet. Az idén útjára kell indítani.  
 
Szabó Csaba: Javasolja, hogy azoknál a módosításoknál, ahol plusz költség nem merül fel ott 
fogadja el. Ahol a módosítás pénzösszeget igényel ott később döntsön. Az így fennmaradó két 
utcának az intézése nem olyan problémás.   
 
Lengyel György: 9 munkanap van arra, hogy a ma született határozatokat végrehajtsa.   
 
Bertáné Tarjányi Judit: A jogerőre emelkedést meg kell várni, ami 15 nap. Az idén egyik ügy 
sem lesz elintézve.   
 
Forró Gábor: Ahol házszámozni kell azt nem javasolja elfogadni.   
 
Kovacsik Tamás: A Kádár utcánál a Kádár köz a javaslat. Házszámozást nem érint.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Kossuth utcai teret Makovecz térnek szeretnék átnevezni.  
 
Dr. Pintér György: Erre készüljön írásos előterjesztés.  
 
 
1. javaslat: 
 

163/2012.(XII.11.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testültnek, hogy fogadja el a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. javaslatát 
és a 6862/3 és 6867 hrsz-ú közterületeket Termálfürdő útnak nevezze el.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
3. javaslat:  
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164/2012.(XII.11.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit 
Kft. javaslatát és a 1641 hrsz-ú közterületet Móricz Zsigmond utcára nevezze át.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
4. javaslat:  
 
 

165/2012.(XII.11.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit 
Kft. javaslatát és a 430 hrsz-ú közterületet Béke utcára nevezze át.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
5. javaslat:  
 
 

166/2012.(XII.11.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Dózsa György utca és a Harang utca 
kereszteződésénél található tér kapja meg a Dr. Záhonyi Géza tér elnevezést. Javasolja 
továbbá a teret érintő telekalakítási lefolytatását, mely során a tér önálló helyrajzi számon 
kerül kialakításra.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
   Dr. Szinay József címzetes főjegyző   
 
 
7. javaslat: 
 

167/2012.(XII.11.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit 
Kft. javaslatát és a 4732/9 hrsz-ú ingatlant Várdomb utcára nevezze át.  
Felkéri a Beruházási osztályt a művelési ág megváltoztatást a Földhivatalnál kezdeményezze. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
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8. javaslat: 

 
168/2012.(XII.11.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 6322/1 hrsz-ú közterületet Kádár köznek nevezze át.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
2. és 6. javaslat: 
 

169/2012.(XII.11.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek hogy kérje fel  
a „közterületek elnevezéséről” szóló előterjesztés íróját, hogy az anyagban található 2. és 6. 
sz. javaslatok tekintetében egészítse ki a határozati javaslatokat az utcai házszámozás 
tekintetében.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatokat.   
 
 

3. napirendi pont tárgyalása: Egyebek  
 
I.   152/2012.(XI.08.) sz. VKB határozat módosítása 

 
Kovacsik Tamás: Az előterjesztés lényege, hogy szeretnék, ha a Marx tér külön helyrajzi 
számon szerepelne. A névadáshoz változtatni kellene a rendeleten. A rendeletben most az 
szerepel, hogy személyről utcát elnevezni halála után, legalább 25 év elmúltával lehet.   
Javasolja az alábbiakra módosítani a rendelet 10.(1) bekezdését: „személyről utcát elnevezni 
életében nem lehet.” 

170/2012.(XII.11.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
támogatja a közterületek elnevezéséről és azok jelöléséről szóló 33/2004. (XII.10.) 
Önkormányzati rendelet 10.§ (1) bekezdésének módosítását az alábbiak szerint. „Személyről 
utcát elnevezni életében nem lehet.” 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
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4. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló az építési jogszabályokról 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az építési törvénytől kezdve az engedélyezési jogszabályoktól az 
OTÉK-ig minden megváltozott. Egymást érik a változással kapcsolatos konferenciák.  Az 
építéshatóság megszűnik Gödön. A Dunakeszi jegyző nem vesz át Gödi embereket. A 
feladatokat 4 saját emberével kívánja ellátni. Sok probléma lesz belőle. A folyamatban lévő 
eljárásokat át kell adni. Lesz egy rendszer, amin az új beérkező kérelmeket el kell küldeni 
Dunakeszire. Aki ezt ellátja az az építési pont. Az utcanév számozás nem tartozik bele, két 
ügyintéző nem fogja bírni. Az önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy a város arculatát 
befolyásolja. Rendeletet kell hozni, hogy mely építési munkákhoz kíván településképi 
véleményt adni. Ezt a polgármester bírálja el. A véleményezésre 15 nap van. Meg kell 
határozni hogy mit kíván véleményezni. A tervtanácsra ez ügyben nem lehet alapozni. A 
Tervtanácsban 15 napos határidő tarthatatlan. A főépítész is véleményezheti. Bizonyos 
összeférhetetlenség esetébe jó, ha működik a tervtanács. A törvényben szerepel, hogy az 
ügyfél vitathatja az eljárást, de hogy ez pontosan mit jelent azt nem tudni. A januári ülésen 
rendeletet kell alkotni. Új eljárás is van, ez az önkormányzati bejelentési eljárás.  Az 
építésfelügyelet Dunakeszi helyett Vácott áll fel.   
 
Lengyel György: Meg kell határozni, hogy mely építéshatósági eljárásokat véleményez az 
önkormányzat. Az építéshatósági jogkörök Dunakeszi városához fognak tartozni?  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A járási központ jegyzőjéhez.   
 
Lengyel György: Minden eljárást nem érdemes véleményezni. Javasolja a rendeletalkotását.   
 
Forró Gábor: Csak az elvet kell meghatározni. A véleményezésre 15 nap, vagy 15 munkanap 
van? Mindent nem lehet bekérni, szabályozni kell.   
 
Bertáné Tarjányi Judit: Dunakeszi jegyzője javasolta, hogy mindent kérjenek be.   
 

171/2012.(XII.11.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete hozza meg a településképi 
véleményezési és a településképi bejelentési eljárás szabályairól szóló rendeletét, és felkéri a 
jegyzőt, hogy a rendelettervezetet mielőbb készíttesse el. 
 
Felelős: Polgármester, jegyző, főépítész 
Határidő: 2013. január 31. 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
5. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a HÉSZ módosításáról 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A HÉSZ módosításával elcsúsztak, de önhibán kívül. A Pólus 
területének rendezését ki kell venni. Arra a területre botanikai vizsgálatot kell kérni, amit 
télen nem lehet elvégezni. A terület összevonása lehet a megoldás. A terület hasznosítható.  
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Szakhatóságként be lehet vonni a természetvédelmi hatóságot. Határidő meghosszabbítást 
kértek.   
 
Forró Gábor: november 29-én kerül sor a földhivatali egyeztetésre?  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Igen, ez már megtörtént.   
 
Lengyel György: A gödi golfpálya a CIB Bank tulajdonába kerül 2013. január 01-vel. Egy új 
cég lesz a tulajdonos.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ez nem befolyásolja az eljárást. Az se baj, ha a továbbiakban is 
golfpálya marad. Új szerződést kell kötni. A beruházás ingyenes, mert a golfpálya 
tönkrement.   
 

172/2012.(XII.11.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága megállapítja, az alábbiakat: 
- az ÉTV 9. § szerinti véleményeztetési anyag elkészült, megkezdhető a véleményezési 

eljárás- 
- az előzetes véleménykérő eljárás tapasztalatainak megfelelően nem szükséges 

környezetvédelmi vizsgálat készítése 
- az előzetes véleménykérő eljárás tapasztalatai alapján a Ksr övezet szabályozása és a 

Jegenye utcai szabályozás jelen eljárás keretében nem hajtható végre 
 

Felelős: Polgármester, főépítész 
Határidő: 2013. december 20. 

 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
6. napirendi pont tárgyalása: Helyi szociális rendelet módosítása 
 
Mészáros Tamás: A rendeletet a fűtési támogatás kivezetéséről szól. Két fűtési támogatás 
iránti kérelem érkezett. Ebből az látszik, hogy ezt a támogatási formát nem igénylik az 
emberek. A háztartásban egy főre jutó jövedelem értéke nagyon magas.   
 
Hlavács Judit: Az előterjesztésben pontosan szerepeljenek az adatok.   
 

173/2012.(XII.11.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló 
8/2004.(III.17.) sz. Ök. rendelet módosítását az alábbiak szerint: 
 

Göd Város Önkormányzatának …/2012.(XII.20.) sz. az önkormányzat által nyújtható 
szociális ellátásokról szóló 8/2004.(III.17.) sz. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 
Göd város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet 9.§-át hatályon kívül helyezi.  
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2.§ 

 
Ezen rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
 Polgármester        Jegyző 

 
 

Határidő: 2013. január 01.  
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző.  
 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
7. napirendi pont tárgyalása: A közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet 
megalkotása 
 
Forró Gábor: Elmondja, hogy az előző ülésen vissza kellett vonni. Sipos Richárd képviselő úr 
javasolta, hogy ezt a rendeletet fogadja el az előző helyett. Kicsit bonyolultabb ez az eljárás, 
de most is megvan. Javasolja, hogy helyi rendeletet ebben egyelőre ne alkosson. Később lehet 
szabályozni.  
 
Lengyel György: Egyetért elnök úrral.   
 
Mészáros Tamás: Ne szülessen konkrét döntés. Ezt a passzust nem érint az AB határozata.  
Valószínűleg ez a rendelet is az előző sorsára jut.  
 

174/2012.(XII.11.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága nem 
javasolja a „A közösségi együttélés szabályai, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről” szóló rendelet megalkotását.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
A bizottság - 3 - igen, - 1 – tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta határozatot.   
 
8. napirendi pont tárgyalása: Talajterhelési díjról szóló rendelete módosítása 
 
Jakab Gábor: Elmondja, hogy a szöveg nagyon szakmai. A rendeletet az előző ülésen fogadta 
el a PEKJB, illetve a Képviselő-testület. Ezt követően több hivatallal is tárgyalt. 
Kedvezményt nem minden esetben lehet adni, a kedvezmény január 01-jén lépne hatályba. 
Március 31-ig kell megtenni a bevallásokat. A fizetési kötelezettséget 2014. januártól lehetne 
alkalmazni. A kormányhivatal véleményezheti. A kúria önkormányzati tanácsa is dönthet úgy, 
hogy dec. 31-i hatállyal hatályon kívül helyezi. Az EU-s támogatások miatt kellett a 
csatornázást biztosítani, ezért lett a talajterhelési díj 10-re emelve.   
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Forró Gábor: Növelni kellett a csatornázás mértékét. 2015-ig van átmeneti mentesség és utána 
még szankcionálni is fogják. A kedvezményeket úgy kell meghatározni, hogy az évek 
folyamán a kedvezmények csökkenjenek. Ösztönözni kell az embereket.   
 
Jakab Gábor: Lehet szűkíteni a kedvezményt. A jövő évben november végére el lehet 
készíteni. A vízközmű tv. van egy olyan szabálya, hogy rá kell kötni a csatornára, illetve 
kötelezhető rá a lakosság jegyzői határozattal.  
 

175/2012.(XII.11.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a 
talajterhelési díjról szóló 43/2006.(XII.14.) sz. ök. rendeletet és az azt módosító 
23/2012.(XI.30.) sz. Ök. rendeletet az alábbiak szerint módosítja:  
 

Göd város Képviselő-testületének  

 

………/2012. ( ………… hó….. nap) önkormányzati  rendelete  

a talajterhelési díjról szóló 43/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet  és 

az azt módosító 23 / 2012 ( XI.30) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés 
a. pontjában valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A § (2) és 26. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

1.§ 

(1) A talajterhelési díjról szóló 43/ 2006. (XII. 14.) sz. önkormányzati rendelet  (a továbbiakban: Ttr.)  
2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 
„ (2) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke a Ktd. 12. § (3) bekezdésében meghatározott 

összeg.  
(2) A Tdr.  2. § ( 3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 
„(3) Göd város területérzékenységi szorzójának mértékét a 27/2004.(XII. 25.) KvVM 

rendelet mellékeltében és a Ktd. 3. számú mellékletében leírtak határozzák meg.  
 
 

(3) A Tdr.  2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
„ (4) A talajterhelési díj mértéke a (2) bekezdés szerinti egységdíj és a Göd városára 

vonatkozó területérzékenységi szorzó szorzatának megfelelő összeg.  
 
 

2. § 

 
A Tdr. 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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   „(2)  A 2. § (5) bekezdésében és 3. § (5) bekezdésében foglaltakat a 2013. március 31-ig 
benyújtandó bevallások adatai alapján, Ktd.-ben 2012. február 1-től hatályos 
egységdíjjal számítandó, 2013. március 31-ig fizetendő vízfogyasztására nézve lehet első 
alkalommal figyelembe venni” 

3. § 

A Tdr. 23/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-ával  megállapított 3/A § a pontjában 
az „a 2. § (5) bekezdés szerinti mentesség „ szövegrész az „a 2. § (5) bekezdés szerinti 
állapot”” szöveggel lép hatályba. 

 
 4. § 

 
    A Tdr. 23/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 7. §-ával megállapított d. pontjában a „6. 

§-ának (2)-(4) bekezdései” szövegrész a 6. §-ának (3)-(4) bekezdései” szöveggel lép 
hatályba. 

 

5. § 

         Nem lép hatályba a 23/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet   9. §-a   

6. § 

E rendelet 2013. január 1-én lép hatályba.  
 

 
Határidő: 2013. január 01.  
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
9. napirendi pont tárgyalása: Szemétszállítási díjak módosítása 
 
Jakab Júlia: Új hulladékgazdálkodási törvényt fogadtak el. 2012. évi szállítási díjak 4,2%-os 
emelést tesznek lehetővé. A költségek bármennyire is emelkednek, az emelés csak ennyi 
lehet. Nagyobb mértékű áremelést nem lehet realizálni. A hulladéklerakói járadék 3000 
forintos szinten vannak. Ezt a lakosság fizeti meg. Göd esetében ez 12 millió forint plusz 
költséget jelent. Ez az jelenti, hogy lakosonként 100 forintot kell befizetni. Az üzemanyag 
árak alacsonyabb szinten vannak az előző évhez képest. Jelen pillanatban 4%-os emelés egy 
megfelelő gazdálkodás mellett elég lehet arra, hogy a szolgáltatás biztosítva legyen. 2013-ban 
kiskuka esetén 18.000 ezer forintról 19.160 forintra emelkedik. A nagykuka díja 25.800 forint 
lesz. Az alapdíj 1.040 forint lesz, azok esetében, akik szemétszállítási szerződéssel 
rendelkeznek. Az időszakos üzemeltetésnek az időszakos díjat nem lehet számolni. Több  
panasz is érkezett, hogy miért kell fizetni, akkor amikor nem használják az ingatlant. A 
vállalkozói szemétszállítási díj nem emelkedne. Jóval magasabbak a tételek a lakosságnál. 
50%-kal esett vissza a szerződések ára. Plusz javaslat, hogy a hulladékdíjaknak a befizetése 
négy részletben történik. Egy csekk után 17 forintot kell fizetnie a szolgáltatónak.  
Javasolja, hogy azok esetében, akik február 15-ig egy összegben teljesítenek, azok a tavalyi 
áron fizessenek hátralékot. Sok a be nem fizetett hátralék. Jelenleg 20%-os a kintlévőség. A 
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közbeszerzési eljárás lefolytatása elkerülhető. Új partnereket keresett a TESZ. Nincs 
megfelelő partner. Ezt jogilag elfogadták. További javaslat, hogy az üdülő tulajdonosoknak a  
díja át lett nevezve, minden tulajdonosnak kell fizetnie. Ők ürítési díjat kapnak, csak 8 
hónapra kell fizetniük. Kéri elfogadásra.   
 
Nagyné László Erzsébet: Nagykuka esetében az emelés 4,13%, kiskuka esetében 4,03%.   
 
Forró Gábor: Kevesli a 4%-os kedvezményt. Javasolja, hogy a kedvezmény mértéke 8% 
legyen annak aki, egyösszegben februárig befizeti az éves összeget. A jövő évi emelkedés 
nagyon sok. A szelektív hulladékgyűjtés sokban tudná csökkenti a díjakat. Sok esetben 
előfordul, hogy nem kapnak sárga zsákot.   
 
Dr. Hetényi Tamás: Igen, valóban sok esetben jelzik, hogy nem kaptak zsákot. A Tesz 
emberei mindig adnak zsákok, melyeket ellopnak.   
 
Jakab Júlia: A kiskuka megjelenésével többen átjelentkeztek. Több a szelektív mennyisége. A 
környezettudatosság növelését kell előtérbe helyezni. Tervei között szerepel egy oktatóterem 
létrehozása, ahol folyamatosan fogadnának csoportokat.  
 
Forró Gábor: A Duna-parton tud olyan lakóról, aki nem fizet szemétszállítási díjat, kukát se 
rak ki soha. Egy konténerbe hordja folyamatosan a szemetét. Valamilyen módon ezt is 
ellenőrizni kell. A közterhet próbálja meg elkerülni.   
 
Dr. Nagy Atilla: Az írásos előterjesztésből kimaradt, hogy mennyi a csekkes fizetésnek díja. 
Évente ennek az információnak a függvényében kell meghatározni a költségeket. A 
lerakódjak nőnek. Támogatandó a fizetési kedvezmény. Meg kell nézni, hogy a 
készpénzbefizetés, a csekken, vagy az átutalásos éri e meg jobban. A tranzakció költsége 
évente 8-9%.  
 
Hlavács Judit: Komposztálási kampány is számít. Mindent komposztál. A szelektívnek nincs 
súlya, térfogatban számít.   
 
Dr. Hetényi Tamás: A lerakói díjakkal kapcsolatban elmondja, hogy a jövőévben nem tudja 
pontosan mi lesz. A Remondis olyan helyzetbe került, hogy éppen csak él, de lehet, hogy 
kivonul észak-magyarországról. Vácnak van egy önálló üzeme. Az FKF december 31-vel 
bezár. Kérte a lerakókat, hogy olyan árajánlatot adjanak, amiben bizonyos kedvezményt 
biztosít az önkormányzatnak. Két partnerrel vannak tárgyalásban. Az FKF lassan működik.  
Az Áza hosszútávú partner, ezért érdemes visszakérdezni, hogy tudna-e jobb árat adni? 
Napokon belül válaszolnak rá. A 3000,- Ft lerakói díjból 1000 – 1500 forintot engedhetnének 
el. Nem emelkedés, hanem még árcsökkentés is lenne. Javasolja, hogy várják meg ezt az 
ajánlatot. A helyi adóosztály is segít a TESZ-nek abban, hogy kinyomozzák azokat az 
embereket, akikkel nincsen szemétszállítási szerződésük. Szerződésszegési kötelezettség miatt 
indíthat eljárást. Visszamenőleg is be kell hajtani az összeget. A behajtás nem könnyű. Fontos 
lenne a zöldhulladék és a szelektívhulladék válogatására. Fontos lenne erre odafigyelni. A 
szelektívhulladék kilójáért 5,- Ft-ot lehet kapni. Kukákat kellene kihelyezni, nem zsákot. 
Valógatot kellene létesíteni. Egy külön tárolót lehetne kihelyezni a zöldhulladék számára. A 
zöldhulladék kezelhető, elhelyezhető.   
 
Forró Gábor: Ha a rendeletben szerepel a szállító neve, akkor nincs közbeszerzési eljárás? 
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Jakab Júlia: Igen, jogásszal egyeztetett és Ő ezen az állásponton van.   
 
Forró Gábor: Ázá-val és a Remonisszal, ha tárgyalnak. Saját szelektív hulladékot lehet 
beszállítani.  
 
Szabó Csaba: A befizetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a szolgáltató 5000,- Ft helyez ki 
terminált. A megvásárlása 120.000,- Ft. Tranzakcióként 1-2% tranzakciós díj illeti meg.   
 
Dr. Hetényi Tamás: Elmondja, hogy a legtöbben átutalják a teljes éves összeget, kedvezmény 
nélkül is. A csekk a legdrágább, a banki átutalás a legegyszerűbb. A terminálnál van csak 
költség. A legritkább a készpénzez befizetés. Elmondja, hogy aki egyben kifizeti az éves 
összeget az utalni is tud általában.  
 
Hlvács Judit: Az új szerződésekbe bele lehet foglalni, hogy a lakosok hogyan fizessenek.   
 
Dr. Hetényi Tamás: Le lehet írni a fizetési lehetőségeket. Mindenki választ egyet. A csekket 
nagyon nehéz elkerülni. Sokan azt választják.  
 
Hlavács Judit: A legegyszerűbb a bankkártyás fizetés. Meg lehetne adni egy telefonszámot, 
amin mindenki bediktálhatná, hogy a jövőben hogyan kéri befizetni az összeget. 
Nyilvántartásba kerülne és a következő évben is így történne a befizetés.   
 
Jakab Júlia: Kampányolni kell, levelet kell bedobni az embereknek. A lakokat levélben kell 
ösztönözni a kedvezményes befizetésre.   
 
Dr. Hetényi Tamás: A teljes éves csekket ki kell küldeni. Január 31-ig előbb küldi ki az első 
negyedévet.   
 
Dr. Pintér György: A kedvezmények tekintetében számításokat végeznek a következő ülésre.   
 
Forró Gábor: A kedvezmény mértékéről később szavaz.  
 

176/2012.(XII.11.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el Göd Város Önkormányzat 
36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete „A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási 
közszolgáltatás ellátásáról” szóló rendelet fentiekben ismertetett módosításait, benne foglalva 
annak az 1. sz. mellékleteként, a jelen előterjesztésben is szereplő 2013. évi szemétszállítási 
díjakat.   
A 2013. évi szemétszállítási díjra vonatkozó kedvezményről a későbbiekben dönt.  
 
Határidő:  
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
 
 
A bizottság  - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.        
 
10. napirendi pont tárgyalása: Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
koncepciója 
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Dr. Szinay József: Elkészült a koncepció a leadási határidőt betartva. Jövőhét kedden fogja a 
parlament elfogadni az éves költségvetést. A koncepció azt tükrözi amit a törvény tervezetek 
alapján megismertek. A rendszer át fog alakulni. Ezt a koncepciót ezen a szinten kell kezelni.  
 
Hlavács Judit: Elolvasta a koncepciót. Az önkormányzat kézfizető kezességet vállalt 510 
millió forint összegben. Ez az összeg a jelenlegi költségvetés 15%, illetve a jövőévi 1/3-a.   
 
Dr. Szinay József: Elmondja, hogy ez kötelezően betervezendő elvi összeg. A döntő többsége 
ennek nem fog realizálódni. Valószínűleg még plusz is fog keletkezni. 2013. novemberében 
lejár a csatornamű társulat kötött szerződés lejár. A dunakeszi társulásnál keletkezett túlfizetés 
összege elegendő lesz a másik társulás befizetéséhez.   
 
Hlavács Judit: Amit az idei évbe beterveztek azt ki kell fizetni.   
 
Kovács Krisztina: A hiteltörlesztés fedezete rendelkezésre áll. A betervezett 510 millió forint 
nem kezesség, hanem kötelezettség. Minden évben be lett tervezve. 2009. óta fizetik be, kb. 
15 millió forintot fizettek be. Durván akkora összeget kell befizetni, mint amennyit 
Dunakeszitől kapnak.   
 
Dr. Szinay József: Az önkormányzat behajthatja és be is hajtja.   
 
Lenyel György: Az 53. oldal utolsó bekezdésében az otthon közeli ellátás mit jelent?  
 
Dr. Pintér György: Szociális ellátási forma. Nem az intézményben látják el az embereket.   
 
Forró Gábor: Az 5. oldalon feladatátrendeződés zárójeles résznél mit jelent a kivételesen 
ügyintéző? 
 
Dr. Szinay József: A kivételesen ügyintéző az a kolléga, aki az anyakönyvvezetői feladatokat 
ellátja. Ennek egy része átkerül a járáshoz. A hatáskörök döntő többsége a jegyzőhöz és a 
polgármesterhez kerül és kivételesen az ügyintéző hatáskörébe.  
 
Nagyné László Erzsébet: Utolsó bekezdésben az önállóan működő intézmények az alábbi 
módosítással javasolja, részben önálló intézmények. Kéri ennek javítását.   
 

177/2012.(XII.11.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja Göd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepcióját az 
előterjesztő által befogadott módosításokkal.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
A bizottság - 3 - igen, - 1 – tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta a határozatot.  
 
11. napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató az önkormányzat ¾ éves helyzetéről 
 
Forró Gábor: Elmondja, hogy mindenki megkapta a táblázatokat, a sorrenddel volt probléma.  
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Nagyné László Erzsébet: Egyeztetet a pénzügyi osztályvezető asszonnyal, az anyagban voltak 
kicsi elírások azokat javította.  
 
Kovács Krisztina: Történt egy kicsi elírás a hitelek törlesztésénél egy dátumot kellett 
kijavítani.   
 
Nagyné László Erzsébet: Elfogadásra javasolja, azzal a kiegészítéssel, hogy a TESZ számára 
a teljesítési adatok alapján pótelőirányzatot nem javasol. A TESZ le is írta, hogy a 
pótelőirányzatok 75%-a nem került felvezetésre. A kiadások teljesítési 60-66%-on áll. A 
Tesznek is tartania kell azt amit az önkormányzatnak. A Tesz önállóan működő intézmények 
gazdasági szervezete, vizsgálja meg a hozzá tartozó intézmények költségvetését.   
 
Dr. Hetényi Tamás: Az utolsó negyedév nagyon nehéz volt a Tesz számára. Az időarányos 
követelés nem egy reális követelés.  
 
Lengyel György: Az 59. oldalon kötelező kiegészítő támogatás 76 millió forint, a szociális 
támogatás 32 millió forint nem került felhasználásra. Mi ennek az oka? Ez az 1.4, 1.3. soron 
szerepel.   
 
Kovács Krisztina: Ez központi támogatás, az önkormányzat igénybe vette. A következő ülésre 
hoz erről egy beszámolót. A bevételek teljesültek.   
 
Legyel György: A 65. oldalon a Pedagógiai Szakszolgálatnál megemelésre került az összeg. 
Mi ennek az oka? 
 
Forró Gábor: Ennek az oka az volt, hogy a kistérségi hozzájárulást vártak, ami nem érkezett 
meg. A Pedagógia Szakszolgálat a költségvetését több téren alultervezte.   
 
Kovács Krisztina: A normatív hozzájárulást nem kapta meg az intézmény, a költségvetésben 
viszont be lett tervezve. A bérelőirányzatokat is meg kellett emelni, mert rosszul került 
betervezésre. A Tesz több esetben kapott intézményfinanszírozást.   
 
Lengyel György: Nem érti miért kell így csinálni.  
 
Dr. Pintér György: Tervezési hiba volt.   
 
Lengyel György: A 69. oldalon az 5. sz. mellékletben 22%  az útépítési hozzájárulás esetében  
a teljesítés. Nem fizetnek? Nincs is szerződés?  
 
Dr. Szinay József: Elmondja, hogy a 2006. előtti útépítésekről van szó. A lakosságtól be kell 
hajtani a tartozásokat, ezt két kolléga végzi.   
 
Lengyel György: A tervezet felújítások alatt kompok, révek pályázaton 1 millió forint van.  
 
Dr. Szinay József: A pályázaton most nyert az önkormányzat. Az alsógödi rész lesz belőle 
felújítva.   
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Lengyel György: A szemétszállító kocsinál 50 millió forint van a költségvetésben. A személyi 
jövedelem felhasználása nem éri el a háromnegyedéves felhasználást. A jutalomnak ez lesz a 
fedezte? Miért nem lehetet kifizetni? 
 
Forró Gábor: A költségvetésbe egy külön oszlop került be, amiben százalékban került 
meghatározásra a teljesítés mértéke.  
 
Kovács Krisztina: Ezt a módszert Ő dolgozta ki. A Tesz költségvetésében nem szerepel. 
Egységes rendszert kell kialakítani. A Tesz erről nem tudott, most beszéltek erről. A 
költségvetési rendelet módosítást már ebben a formátumban fogja küldeni.   
 
Dr. Hetényi Tamás: A szemétszállító autóra elkülönített összeg önerőhöz lenne felhasználva, 
így három autót is be tudna szerezni a Tesz. Nagy fejlesztést lehetne ezzel végrehajtani.  
 

178/2012.(XII.11.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja Göd Város Önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről szóló 
tájékoztatóját.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozat.  
 
12. napirendi pont tárgyalása: Költségvetési rendelet módosítása 
 
Kovács Krisztina: Elmondja, hogy nincs kötelező határideje, javasolja, hogy a következő 
ülésen tárgyalja.   
 
Forró Gábor: Javasolja, hogy a bizottság vegye le napirendről. A bizottság december 19-i 
rendkívüli ülésén tárgyalja.  
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal levette napirendről a fenti napirendi pontot.   
 
Kovács Krisztina: A harmadik negyedévben nagy számban volt pótelőirányzat jóváhagyás. 
Az költségvetési rendeletet október végével zárja le, így a pótelőirányzat módosításokat is 
szerepeltetni tudja.   
 
13. napirendi pont tárgyalása: 2013. évi belső ellenőrzési terv módosítása 
 
Nagyné László Erzsébet: Két elírás az előterjesztésbe, a 3. oszlop 2. sorában a 
jogszabályoknak megfelelően valósultak meg. A 4. sorban egy „az” szó  feleslegesen 
szerepel.   
 
Forró Gábor: Javasolja, hogy a támogatások felülvizsgálatát is javasolta a bizottság.   
 
Lengyel György: Elmondja, hogy az anyagban 110 ellenőri munkanap került meghatározásra. 
A maradék 140 munkanapban mit csinálnak? Ilyen formában fölöslegesnek tartja, hogy egész 
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évre legyen szerződve.  Kizárólag csak azt vizsgálják, hogy hibáznak-e, betartják-e  
jogszabályokat, nincs célmeghatározás.  
 
Dr. Pintér György: Elmondja, hogy két belső ellenőre volt a hivatalnak, akik 
köztisztviselőként dolgoztak. Mindketten elmentek. A céggel kötött megállapodás, hogy 
ebben az évben teljesítse. Az lenne az ideális, hogy egy főállású és egy rugalmas beosztású 
belső ellenőr legyen állományban. A következő évi költségvetés februárban-márciusban 
készül el.   
 
Szabó Csaba: Mit jelen a kockázat érték?  
 
Forró Gábor: A vizsgálatoknál van egy besorolás, hogy milyen fontosságú és mélységű az 
adott területnek.  
 
Kovács Krisztina: A kockázati értéket különböző vizsgálat alapján, az adott területekhez, 
mennyi képzett, feladatellátásnak van-e veszélyeztetése, mennyi a felhasznált összeg, 
mennyire befolyásolja az intézményt, mennyire felel meg a jogszabályoknak, mennyit 
változnak a jogszabályok. Sok témát meg lehet vizsgálni. A kockázatelemzést elvégzik és 
utána össze lehet állítani a kockázati értéket. Kötelező eleme a belső ellenőrzési tervnek. 
Nincs kötelező eleme. Rendszert kell kialakítani.  
 
Lengyel György: A Tesznek 112 pontja van, az intézménye elmennek, ez bele lett számolva?  
 
Dr. Pintér György: Nem lesz egyszerűbb, két rendszert kell egységesíteni. A kockázati 
tényezők megvizsgálása elengedhetetlen a kockázat felállításánál.   
 
Lengyel György: A költségvetést meg kell vizsgálni.  
 
Forró Gábor: Lehet ellenőrzést kérni az év során.   
 

179/2012.(XII.11.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága Göd Város 
Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőri munkatervét 2013. februári a célellenőrzések 
meghatározásával kívánja módosítani.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Forró Gábor elnök 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
14. napirendi pont tárgyalása: Göd, Ifjúság u. 6. sz. alatti ingatlan megvásárlás 
 
Forró Gábor: Ezt már tárgyalta a bizottság, a tulajdonos elfogadná az önkormányzat ajánlatát. 
21 millióért megválna az ingatlanáért. A további fejlesztések tekintetében jó lenne 
megvásárolni az épületet.   
 
Dr. Pintér György: A testületi határozatban az szerepel, hogy vizsgálja meg az ingatlan 
hasznosítása tárgyában.  
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Forró Gábor: Hasznosítás szempontjából az ingatlan jó helyzetben van. Közoktatási célra is 
lehetne használni. A majdani továbbfejlesztésre.   
 
Szabó Csaba: Felmerült, hogy a Duna üdülő és a BM üdülővel a továbbiakban nem tudni mi 
lesz. Az ott lévő két intézményt el lehetne máshol is helyezni. Nem lehet ekkora ingatlant 
ilyen árért megszerezni. Nagyon kedvező a vételár. Meg kellene vásárolni.  
 
Hlavács Judit: Szeptemberben is elhangzott. Milyen helységei vannak a családsegítőnek? 
Milyen helységekre van szükségük? Minek veszi meg az önkormányzat, ha nem tud vele mit 
kezdeni? Ezt meg kellett volna vizsgálni, a munka nem lett elvégezve.  
 
Dr. Pintér György: Beszéltek az iskola igazgatóval, ők nem tudnák használni az épületet. 
Lehet-e belőle tantermet kialakítani? Két telek van még melett, mögötte pedig az orvosi 
rendelő. Közösségi teret, központot, önkormányzati centrumot lehetne kialakítani.  
 
Hlavács Judit: Nem sok embernek lenne szimpatikus az ingatlan azzal a nagy forgalommal.   
 
Forró Gábor: A testületnek kell jóváhagynia. Ezek a szempontok igen nyomosok, az árak 
kedvezők. Ha koncepcióban gondolkodnak, akkor megéri. A meglévő intézmény bővítésére 
lehet használni.   
 
Forró Gábor: Felhasználási koncepciót kell készíteni. Minek a terhére lesz kifizetve az 
ingatlan ára azt is meg kell határozni. A bizottság rendkívüli ülésén újratárgyalja az ingatlan 
megvásárlásának kérdését az elkészült felhasználási koncepció tükrében.   
 
15. napirendi pont tárgyalása: Képviselő-testület 2013. évi munkaterve  
 
Forró Gábor: A napirendtől függetlenül elmondja, hogy a jövő évre vonatkozóan a pénzügyi 
bizottságnak is készíteni fog egy munkatervet. A következő év első bizottsági ülésére 
elkészíti.   
 
Lengyel György: Javasolja, hogy a testület munkatervbe 2013. október 30-nál szerepeljen a 
2014. évi belső ellenőrzési munkaterv, a novemberi ülésen pedig a 2013. évi városi 
ünnepségek helyett, a 2014. évi városi ünnepségek.   
 
Hlavács Judit: Véleménye szerint a közmeghallgatást nem decemberben kellene megtartani.   
 
Forró Gábor: Alkalmas időpont nincs.  
 
Nagyné László Erzsébet: Javasolja, hogy a 2013. május 29-i ülésn szerepeljen a Göd Városi 
Kommunikációs Kft. 2012. évi éves beszámolója. A 2013. október 30-i ülésén a 2014. évi 
belső ellenőrzési munkaterv és a 2013. évi belső ellenőri jelentés. A jogszabályalkotásról 
szóló törvény szerint a rendelet módosításokat 30 nappal a hatálybalépés előtt ki kell hirdetni. 
Javasolja a 2013. november 26-i ülésre a helyi adórendelet felülvizsgálatáról szóló tájékoztató 
felvételét.  

180/2012.(XII.11.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság Göd 
Város Önkormányzat Képviselő-testület 2013. évre vonatkozó munkatervét az alábbi 
módosításokkal:  
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2013. május 29–i ülésre javasolja a,  
 
1./ Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi éves beszámolója 
 
2013. október 30-i ülésre javasolja a,  
 
1./ 2013. évi belső ellenőri jelentés  
 
2./ 2014. évi belső ellenőrzési munkaterv 
 
2013. november 27-i ülésre a,  
 
3./ Városi ünnepségek tervezete 2014. évre 
 
4./ A helyi adórendeletek felülvizsgálatáról szóló tájékoztató 
  
Határidő: folyamatos   
Felelős: polgármester 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.    
 
16. napirendi pont tárgyalása: Rendeletalkotási koncepció a civil szerveződések 
támogatásáról, elszámolásáról és mindezek nyilvánosságáról 
 
Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy a rendelet jelen pillanatban még nem készült el. A következő 
pénzügy bizottsági ülésre elkészíti. A támogatási kérelem űrlapja nem sokat változott. 
Olvasásra osztja ki. Az új szabályzatban külön részt kap a GSE és külön részt kapnak azok, 
akik nem jogi személyiségű szervezetek.  
 
Forró Gábor: Elmondja, hogy a bizottság december 18-án tart rendkívüli ülést, ezért kéri, 
hogy a végleges anyagot legkésőbb e hét péntekéig adja le.   
 
Dr. Pintér György: Elmondja, hogy a költségvetés elfogadásáig kell elfogadni a rendeletet.  
 
Dr. Nagy Atilla: Az ÁSZ is kifogásolta a pályáztatást. A legtöbb esetben egyedi támogatási 
kérelmet adnak be. Javasolja, hogy a pályáztatás nagyobb hangsúlyt kapjon.  
Hlavács Judit: A következő ülésre készüljön el a javaslat, amit ki tud küldeni majd a civil 
szervezeteknek is.  
 
17. napirendi pont tárgyalása: A Gödi Sportegyesület 2013. évi támogatási megállapodás 
pénzügyi beszámolójának tartalmi követelményéről  
 
Forró Gábor: Elmondja, hogy a bizottság által meghatározott elszámolási rendet a GSE nem 
kifogásolta. Két dolog marad nyitott az egyik, hogy a lízingdíjat ne számolhassa el. A TAO a 
pályázati pénzek elszámolásánál nem veszi jó néven a záradékolt számlákat. Ez volt a másik 
nyitott kérdés. Engedni kellene, hogy záradékolás nélkül számoljanak el. Azokat a számlákat, 
amiket a TAO-hoz kell elszámol nem kell záradékolni.   
 
Hlavács Judit: Amit az önkormányzattól kaptak azzal kell elszámolniuk.  
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Horvát László: Elmondja, hogy a Kajak-kenu Szakosztály elnökének voltak javaslatai. A 
táblázatos forma és a szöveges résznek benne kellene lennie.   
 
Forró Gábor: A határozat mellékletét képezi egy beszámoló tervet.   
 
18. napirendi pont: Búzaszem Iskola2011/2012 tanévi pénzügyi beszámolója 
 
Dr. Nagy Atilla: Az eredeti számlák nem lettek kiküldve. Véleménye szerint a beszámoló jó, a 
beküldött számlákat be lehet fogadni.   
 
Nagyné László Erzsébet: A fűtésszámlát is be kellett volna csatolniuk, ugyanis azon látszik, 
hogy a befizetett összeg valóban ahhoz az ingatlanhoz tartozik.   
 
Hlavács Judit: Az előterjesztésben az szerepel, hogy a nonprofit kft. a tulajdonos, de az csak 
üzemelteti. A tulajdonosa az alapítvány.   

 
181/2012.(XII.11.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága megvizsgálta és 
megtárgyalta a Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2011/12. tanévi 
pénzügyi beszámolóját, azt az intézmény fenntartójával kötött Közoktatási Megállapodás 
értelmében megfelelőnek találja és azt elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: PEKJB elnök 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
19. napirendi pont tárgyalása: Búzaszem Iskolával kötendő megállapodás 
 
Dr. Nagy Atilla: A szerződésforma majdnem olyan, mint az előző évben. Visszafizetési 
garanciát tartalmaz.   
 
Lengyel György: A 12. pont szerint a megállapodás tárgyév szeptember 1-től következő év 
augusztus 01-ig tart. Milyen évre szól?  
 
Dr. Nagy Atilla: Oktatási évre szól.  
 
Dr. Pintér György: Éves támogatásra kell átállni.   
 
Forró Gábor: 2012. december 31-től és 2013. szeptember 01.  
 
Hlavács Judit: Erre a tanévre szóljon a támogatási megállapodás.   
 
Dr. Pintér György: 2013-ban kössön az önkormányzat is iskolával támogatási megállapodást.   
 
Forró Gábor: A törvényi hivatkozások rendben vannak? 
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Dr. Pintér György: A 6. pontban kell javítani. A testületi ülésre rendesen elő kell készíteni.  
Tényleges támogatási megállapodás készüljön.  
 
Hlavács Judit: A testületi ülés december 19-én lesz addigra el lehet készíteni az anyagot.   
 

182/2012.(XII.11.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény részére a gödi tanulók után a 2012/13. tanévre összesen 
2.500.000,- Ft működési támogatást nyújt, azzal, hogy azt felhalmozási célra nem lehet 
felhasználni. E végett az intézménnyel támogatási megállapodást köt. Felhatalmazza a 
Polgármestert a megállapodás megkötésére.  
A támogatás összegét az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében önálló soron betervezi, 
biztosítja.  
A bizottság felkéri a polgármestert, hogy a támogatási megállapodás megkötése előtt, a 
megállapodás tervezetét nyújtsa be a bizottságnak.   
 
Határidő: azonnal, illetve a költségvetés elfogadását követően 2013. március 15.  
Felelős: Markó József polgármester 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozat.   
  
 
20. napirendi pont tárgyalása: Németh László Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény alapító okirat módosítása  
 
Dr. Nagy Atilla: Hiánypótlási felhívásra kérte fel az önkormányzatot a MÁK. .  
 
Dr. Nagy Atilla: A Mákkal megbeszélte, hogy pontosan mit kell módosítani. A néptánctanár 
kapacitása bővült, a tanszak férőhely számát szerették volna megemelni. Az államkincstár azt 
mondja, hogy nem fogadja el, 142 főre lesz visszaállítva. A néptáncban 170-re állították a 
létszámot. A művészetoktatásban is túllépték. A normatíva igénylésénél lehet ebből 
kavarodás.  
 

183/2012.(XII.11.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a 
Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát a 
kiadmányozás hatályának napjával az alábbiak szerint módosítja:  
 
1. Az Alapító Okirat címében, 1. pontja alatt valamint a 17. pont alatt a bélyegzőfeliratokban 
a költségvetési szerv neve „ Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola”-
ra változik. 
 
2. Az Alapító Okirat 3. pontja következő szöveggel egészül ki: „1908-ban alapították a 
jogelődjét”  
 
3. Az Alapító Okiratban a 4. pont alatt a fenntartó/irányító szerv neve a következőre változik: 
„Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete” 
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4. Az Alapító Okirat 10. pontjának 4. francia bekezdésében a létszám (művészetoktatás) a 
korábbi hatályos értékre „594 fő” -re változik. 
 
5. Az Alapító Okirat 11. pontjának utolsó bekezdése hatályát veszti is helyébe a következő 
korábban hatályos számokat tartalmazó, feladatellátási helyeket pontosító szövegrész lép: 
 „Táncművészeti ágon a maximálisan felvehető tanulólétszám (csak a székhelyen):
 142 fő 
 Képző- és iparművészeti ágon maximálisan felvehető tanulólétszám (csak 
székhelyen):190 fő 
 Zeneművészeti ágon a maximálisan felvehető tanulólétszám:  - székhelyen 
 174 fő 

           - telephelyen   
  88 fő” 

 
6. Az Alapító Okirat 16. pontjában az igazgató kinevezési időtartamára vonatkozó „legalább 
öt, legfeljebb tíz év” szövegrészek helyébe az „öt évre” szövegrész lép. 
 
7. Az Alapító Okirat 16. pontjában az utolsó francia bekezdés szövege helyébe a következő 
szöveg lép: „A Költségvetési szerv (iskola) tevékenységének folytatása során 
alkalmazottakat foglalkoztat (közalkalmazottként, munkavállalóként, megbízásos 
jogviszonyban) s felettük egy személyben gyakorolja a munkáltatói jogokat.” 
 
8. Az Alapító Okirat 16. pontjában az utolsó előtti bekezdésének második mondata a 
következő szövegre változik: „Kinevezése, felmentése, bérezése, fegyelmi ügye Göd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik, felette az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja.” 
 
9. Az Alapító Okirat 16. pontjában az utolsó bekezdésének utolsó mondata a következő 
szövegre változik: „ A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 
közoktatást/köznevelést szabályozó mindenkor hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.” 
 
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 – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
21. napirendi pont tárgyalása: Magánóvodákkal kötött szerződés meghosszabbítás 
 
Dr. Nagy Atilla: Ugyanolyan mutatószámokkal működik. Ebben az évben is hatmillió forint 
lett betervezve. Átlagosan 4,4 millió forint lett felhasználva. Kérdés, hogy mi lesz az óvoda 
pályázattal. Ha megnyeri akkor változik a helyzet.   
 
Dr. Pintér György: A határozati javaslat az első bekezdésben a dátumot javítani kell 2013-ra.   
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Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy a magánóvodákhoz egy új csatlakozott a Csiga-Biga Óvoda.  
 

184/2012.(XII.11.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Karácsony Sándor Waldorf Óvoda fenntartójával  
(Gödi Napsugár Waldorf Alapítvány), a Palánta Óvoda fenntartójával (Gödi Gyermekkert 
Nonprofit Kft.), a Kuckó Óvoda és Családi Napközi fenntartójával (Kuckó Családi Napközi 
és Óvodai Közhasznú Alapítvány), a Csiga-Biga Óvoda fenntartójával (Gödi Csiga-Biga 
Alapítvány), az Ugri-Bugri Óvoda fenntartójával (Deák és Herwerth Kft.), a Játszoda 
Családi Napközi fenntartójával (Gesztenye Gyerekház Nonprofit Kft.) és a Mackóvár 
Játszóház fenntartójával (Mackóvár Gyermekgondozó és Nevelő Bt.) a 2012. szeptember 1 – 
2012. december 31. időszakra kötött támogatási megállapodást 2013. június 30-ig 
meghosszabbítja. 
 
Kérelmére hozzájárul, hogy a Csiga-Biga óvoda a szerződés mellékletében felsorolt 
gyermekek közül akár 7 gyermeket is fogadhasson a szerződéses feltételekkel. Felhatalmazza 
a Polgármestert a fentieket tükröző szerződésmódosítások megkötésére az érintett óvodákkal, 
a családi napközivel és a játszóházzal.  
 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetésbe „Magánóvodák támogatása” címen a 
tárgybeli nevelési év 1-6 hónapjaira 4.000.000.-Ft-ot, a következő nevelési év 09-12 
hónapjaira további 2.000.000.-Ft-ot, egész pénzügyi évre összesen 6.000.000.-Ft-ot tervezzen 
be. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
  dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Forró Gábor       Kádár Benigna 
      Elnök             jegyzőkönyvvezető 


