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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának 2012. december 18-án, 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 nincs jelen dr. Megyeri Csaba, Szabó Csaba és Hlavács Judit.     
 
Az elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes - 4 -  bizottsági tag jelen van.  
 
Az elnök ismerteti a tervezet napirendi pontokat és azok sorrendjét. 
Forró Gábor javasolja „ a településképi bejelentési eljárásról” szóló napirendi pontot és „ a 
településképi véleményezési eljárásról” szóló napirendi pontot.  Javasolja, hogy a 
„Pályázatíró kiválasztása – KEOP-2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva” c. pályázat” című napirendi pontot leveszi, mivel az 
árajánlatok nem érkeztek meg.  
 
 
Tervezet Napirendi Pontok: 
 

1. Dunakeszi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének véleményezése 
Előterjesztő: Forró Gábor elnök 

 
2. Rendeletalkotás a településképi bejelentési eljárásról, rendeletalkotás a 

településképi véleményezési eljárásról 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

 
3. Költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

4. Salkaházi Sára Díj odaítélése 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 
5. Búzaszem Iskola támogatási megállapodása 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

1. napirendi pont tárgyalása: Dunakeszi Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetőjének véleményezése  

 
Tóth Csaba: Elmondja, hogy szeptemberben bízták meg. Az önkormányzatnak véleményeznie 
kell a kinevezését. Az anyagot, melyben leírja a pontos elképzeléseit. Kiegészítésként annyit 
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elmondana, hogy az állampolgárok körében a csendes riasztórendszer kiépítését. A 
közbiztonság tekintetében sok a feladat. Több cég van, aki csendes riasztórendszerek 
kiépítésével foglakozik. Két körzeti kolléga van, akik 24 órás szolgáltatott látnak el. A körzeti 
megbízottak nem az egész várost fedik le, hanem csak egy részét, pl. ahol intézmények 
vannak, önkormányzati cégek, illetve ott ahol a lakosság indokolttá teszi. A járások 
kialakítása miatt nem lesz változás. A kapitányság új gépkocsit kapott.   

 
Hlavács Judit megérkezett.  
 
Forró Gábor: Örömmel olvasta, hogy létszámbővítés lesz. Az anyagban látta, hogy 
rosszindulatú hívások érkeznek a rendőrségre. Ez mit jelent? 

 
Tóth Csaba: A járőrtelefonra olyan emberek is telefonálnak, aki szidják a rendőrséget, mert 
megbüntették stb. Eddig kb. 130-140 hívás érkezett és ennek az 1%-a volt rosszindulatú. Azt 
gondolja, hogy továbbra is hasznos.  

 
Forró Gábor: A csendes riasztó beszerelését javasolják a lakosságnak? 

 
Tóth Csaba: A csendes riasztónak az a lényege, a jelzés, nem a rendőrséghez érkezik be, 
hanem egy szolgálathoz, akik perceken belül a helyszínre tudnak menni. A rendőrség nem 
tudja garantálni, hogy 5-10 percen belül a helyszínre tudnak küldeni egy járőrt.  

 
Lengyel György: Sok sikert kíván a munkához. Probléma esetén forduljon a bizottsághoz.   

 
Tóth Csaba: Szeretné kérni a gödi őrsparancsnokkal együtt, hogy a munkavégzéshez 
kaphassanak egy laptopot, illetve kér darab mobiltelefont, amin csak ők lesznek elérhetőek, és 
csak Göd területén használják.   

 
Forró Gábor: Eddig is mindent megtettek, hogy segítség a rendőrség munkáját. A bizottság 
még megtárgyalja a kérelmet. Munkájukhoz sok sikert kíván.   

 
185/2012.(XII.18.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadni javasolja a Képviselő-testületnek Dunakeszi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői 
feladatinak ellátásával Tóth Csaba r. alezredes úr kinevezését.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   

 
 
2. napirendi pont tárgyalása: Rendeletalkotás a településképi eljárásról, 
rendeletalkotás a településképi véleményezési eljárásról 
 

Bertáné Tarjányi Judit: Mindenki előtt ismeretes, hogy az építéshatósági eljárásra vonatkozó 
jogszabályok megváltoztak. Az építési törvénytől kezdve az OTÉK-ig mindegyik jogszabály 
változik. A jogszabályokban még a két ünnep között is lesznek változások. Lényeges eleme a 
változásnak, hogy az építési hatóság Gödön megszűnik. Ezt a feladatkört Dunakeszi jegyzője 
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veszi át. Embert sajnos nem vesznek át. Dunakeszi nem ismeri a helyi építési szabályzatot és 
a várost sem. Továbbá Dunakeszi nem csak Gödöt, de Fótot is megkapja.  
 
Szabó Csaba megérkezett. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Elmondja, hogy az ötezernél nagyobb településeken lesz egy építési 
szolgáltatási pont. Göd esetében ez Sápi Katalin lesz. A határidők lerövidülnek. 15 napos 
határidőt szabta, ami alatt a rendszeren keresztül továbbítani kell az iratokat, különben az 
ügyfélnek vissza kell fizetni az illetéket. A rendszer neve ÉDTR.  
 
Forró Gábor: A helyi rendeletben szabályozni kell bizonyos jogokat.   
 
Bertáné Tarjányi Judit: Elvi döntés szükséges. Az önkormányzatnak kétféle rendeletet kell 
alkotnia. Tapasztalat nincs e témában. Javasolja, hogy gyorsan hozza meg a döntést. A 
rendeletet most meg kell alkotni. Módosítani bármikor lehet. Meg kell határozni, hogy mely 
ügyekben szeretne az önkormányzat élni véleményezési jogával. A véleményezési jogkör a 
polgármesteré. Véleménye kötelező erejű, az építési hatóság azzal ellentétes iratot nem adhat 
ki. A véleménynyilvánításnál a főépítész vagy a tervtanács véleményét figyelembe kell venni. 
Javasolja, hogy a tervtanácsot tartsa meg az önkormányzat. A tervtanácsot csak akkor kell 
összehívni, ha összeférhetetlenség áll fenn, vagy a főépítész akadályoztatása esetén. A 
főépítésznek nincs helyettese. Azok az építési munkák, amik fel vannak sorolva a rendeletben, 
azokra kéri az önkormányzat a véleményezési jogot. Ami az állami tervtanács hatáskörébe 
tartozik azt nem lehet véleményezni. Van olyan önkormányzat, akik mindent véleményezni 
szeretnének. A tervtanács kötelezettségét bővítette. Külön hangsúlyt fektetve a 
reklámtáblákra. A tervtanácsról szóló rendeletet még meg kell alkotni, de az nem olyan égető, 
a következő évben is ráér. Főépítészt mindenképpen kell alkalmazni, az ÉDRT rendszert 
különben nem lehet használni. A polgármesteri véleményeket is ezen keresztül kell elküldeni. 
A rendszer jelenleg még nem él, a szerver még nem használható.  
 
Forró Gábor: Az ÉDRT rendszeren keresztül kell engedélyezési kérelmeket is beküldeni?  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Igen. Az ügyfélnek papír alapon is be kell nyújtania és elektronikusan 
is.  A rendeletet dr. Nyitrai Judittal készítették.  
 
Forró Gábor: A véleményezési határidő 15 napja, munkanapra vagy naptári napra 
vonatkozik?  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Naptári napban van meghatározva, ezt kizárólag az igazgatási szünet 
akasztja meg.  
 

186/2012.(XII.18.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadni javasolja Göd város településkép bejelentési eljárásról szóló rendeletét.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
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A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
 
 

187/2012.(XII.18.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadni javasolja Göd város településkép véleményezési eljárásról szóló rendeletét.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.    
 
 
3. napirendi pont tárgyalása: Költségvetési rendelet módosítása 
 
Kovács Krisztina: A bizottság elnézését kéri, amiért ilyen későn érkezett meg az anyag. 
Korábban a ¾ éves beszámolóval együtt gyújtották be a költségvetés módosítását, de 
novemberben annyi pótelőirányzat volt, hogy ennek a megalkotása sok időt vett igénybe. 
Másrészt olyan változások mentek végbe, amit célszerű volt a rendeletben szerepeltetni.  A 
TESZ és a TESZ kezelésben lévő gazdasági intézmények költségvetés módosítása is csatolva 
van.   
 
Lengyel György: Az első paragrafusnál nincs bázisszám. Nem tudja, hogy mennyi az eredeti 
előirányzat. A kiadási oldalnál ugyanez a probléma. Minden pénzügyi bizottságon 
jóváhagyott minden alkalommal egy előirányzatot. A költségvetési egyenleg 318 millió forint 
mínuszban van. Az előterjesztés első oldalán 3 milliárd a bevétel. A hiány az egyik oldalon 
316 millió, a másik oldalon 318 millió.  
 
Kovács Krisztina: 316 millió forint a jogszabályban előírt összeg. 315 millió forint egy 
korrigált összeg. A levezetését ennek el tudja készíteni. A két tartalom nem ugyanarról szól. A 
tételeket kötelezően szerepeltetni kell. Az egyenleg a kiadás bevétel különbsége. A 318 millió 
forint nem mínusz, hanem annyival növekedett a költségvetés. A hiány nem azt jelenti, hogy 
ténylegesen is hiány van. Tényleges hiány nincs.   
 
Dr. Pintér György: A lekötött összeget folyamatosan ellenőrzi. 2011-ben 400 millióval nyitott 
és zárt. Ebben az évben 420 millió forint lett lekötve.  
 
Rakaczki István: Van egy rendelettervezet. A költségvetés előirányzat módosítást 3.276.812 
milliárd forintban javasolja meghatározni. A költségvetés bevételi főösszegét pedig 3.315.267 
milliárd forintban.   
 
Kovács Krisztina: Ezek a költségvetési rendelet számai.  
 
Rakaczki István: Miért javasolja a 3.276.812 milliárd forint elfogadását? Az idei költségvetés 
tárgyalásakor többször mondták, hogy jelentősen el fog térni. 300 millió forint eltérés van. A 
Fiducia  kifutott. Nincs tartalék?  
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Dr. Pintér György: Van egy kettősség a rendszerben. Van a Fiducia  és van a lekötött összeg. 
A fiduciát úgy kapta, hogy beruházásra fordíthatja. A Fiducia  technikailag ki lett futatva. 
Jogszerűen. 250 millió forint megtakarítás van kb. Mínuszban soha nem volt az 
önkormányzat. Az év közbeni bevételeket elhasználta.  
 
Rakaczki István: Van tartalék?   
 
Dr. Pintér György: A folyó kiadások ingadoznak. 300 millió alá nem ment ez az összeg. 
Hullámzás figyelhető meg a svájci frank befizetési kapcsán és a két adófizetési időszak 
között. A Samsung miatt a legbizonytalanabb. Reméli, hogy 400 millió forint körül zárnak.  
 
Rakaczki István: Az állami normatíva és a támogatási rendszer változott?  
 
Dr. Pintér György: Erre januárban visszatérnek. A költségvetés elfogadását követően a MÁK-
kal egyeztetnek.   
 
Rakaczki István: Az idei évi költségvetést nem befolyásolta? 
 
Dr. Pintér György: A normatívákat is szigorítják. Érdemi változás nem volt. A folyó kiadások 
továbbra is finanszírozhatók. A Fiducia  2/3 részre elment a törlesztésre.   
 
Forró Gábor: Az adóbevételek nem teljesültek. Szó volt korábban 100 millió forint 
hitelfelvételről, de nem került rá sor. A technikai levezetést a pénzügyi osztályvezető elvégzi. 
A napirendi pontot ezt követően folytatja.  
 
 
4. napirendi pont tárgyalása: Ifjúság utca 6 sz. alatti ingatlan megvásárlása  
 
Forró Gábor: Elmondja, hogy dr. Kármán Gábor kapta meg ezt a feladatot. Szociális 
intézményt nem lehet kialakítani, mert ahhoz akadálymentesíteni kellene az épületet, amit 
nagyon sokba kerülne. Az ingatlan megvásárlásával viszont szolgáltató-centrum alakulhatna 
ki. Akár a Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. is helyet kaphatna az ingatlanban. A piaci 
árokhoz képest nagyon olcsón vehetné meg az önkormányzat.   
 
Hlavács Judit: Mennyit kell rákölteni addig, amíg meg nem találja a pontos célt?   
 
Forró Gábor: Fűteni, őriztetni kell. A cél megtalálásáig raktározni lehetne benne.   
 
Dr. Hetényi Tamás: A TESZ tudná raktárként használni.   
 
Lengyel György: 21 millió forintért megveszi. Mikorra várható, hogy kiderül mire használja. 
Luxus egy épületet megvenni azért, hogy raktárnak használja a TESZ. Mi a végcél? 
 
Forró Gábor: Nagyon hamar célt kell találni. A BM-üdülőre 2013. januárjában lejár a bérleti 
szerződés.    
 
Dr. Pintér György: Szóbeli ígéretet kaptak, hogy meghosszabbítják a bérleti szerződést. 
Tulajdonosátadási kérelmet is nyújtottak be rá.  
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Forró Gábor: Hamarosan meg kell oldani a helyzetet. Ha a BM üdülő bérlését továbbra is 
biztosítják, akkor is szükség lenne erre az épületre. Turisztikai üzemeltetésre is lehetne 
használni.   
 
Hlavács Judit: A hivatalból sokan elkerülnek, elképzelhető, hogy a Kft. ott is elférne. 21 
millió forintot azért kifizetni, hogy a Kft.-nek legyen egy irodája nem megalapozott.   
 
Forró Gábor: Az Egészségház tetőtér-beépítése is folyik. Más célból is érdemes lenne 
megvenni. Mellette két telek van, azok megvételével akár a parkolási problémákat is meg 
lehetne oldani.   
 
Dr. Kármán Gábor: Volt alpolgármester úrnál, ahol próbáltak célt találni az ingatlannak. Az 
ingatlan maga jó. Szociális funkcióra nem lehet használni, mert ahhoz akadálymentesíteni is 
kellene az épületet, de az sokba kerülne. Az épületet személyesen nem látta. Az épület nagyon 
magas, aminek az akadálymentesítése nagyon nehéz. Működési engedély nélkül nem lehet 
szociális bírság, és normatíva megvonás. Minden közintézmény esetében kell az 
akadálymentesítés. Szertárként, raktárként lehetne használni. Ha ügyfelek akarunk fogadni az 
épületben, akkor akadálymenesíteni kell.   
 
Szabó Csaba: Javasolja az ingatlan megvásárlását.   
 
Rakaczki István: Az iskoláknak a jövőbeni funkciója és felhasználása teljesen bizonytalan. 
Nem mi fogjuk bővíteni az intézményt. Az ingatlan árak nem emelkednek. A jövő évben kell 
erről szavazni.   
 
Dr. Pintér György: Nem tudni, hogy később is eladnák-e és ha igen ugyanennyiért. Az 
intézménybe 800 gyermek jár.  
 
Forró Gábor: A hölgy, aki eladásra kínálja az ingatlant. Eredetileg 27 millióért kínálta. 
Elképzelhető, hogy ha valaki 19 millió forintot kifizet, akkor annak adják. Az önkormányzat 
könnyen lecsúszhat. Az iskola a működtetése az önkormányzat feladata marad. Az 
önkormányzat érdeke, hogy a gödi gyermekek megfelelő intézménybe járhassanak.   
 
Dr. Pintér György: A törvény homályosan fogalmaz. Az országban több részen is gond a 
gyermekek alacsony létszáma. Csomádon új iskolát alapítottak, a gödi gyermekek is 
járhatnának oda. Az ingatlannak konkrét funkciót nem tudtak találni. Szertár, könyvtár, raktár 
is lehetne. Lehetne tanári szobát, dísztermet kialakítani a tetőtérbe. Ebben az esetben is 100 
milliós beruházás  
 
Hlavács Judit: Bizonytalan a funkció része. Az önkormányzat már vett családi házat, úgy 
hogy mégse kellett volna. A családi háznak van kereslete.   
 
Dr. Pintér György: Az ingatlan megvételével a város vagyona nő.   
 
Forró Gábor: Két telek van még az utcában, ha az is megvételre kerülne, akkor az utcát meg 
lehetne szüntetni.   
 
Csányi József: Beruházásnak kell látni, amit ki lehet használni. Meg kell vizsgálni, hogy 
milyen műszaki állapotban van és mennyit kell rákölteni. Meg kell nézni, hogy milyenek a 
nyílászárok, a födém.   
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Dr. Pintér György: A közfunkció akadálymentesítéshez van kötve.  

 
 

188/2012.(XII.18.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek az Ifjúság utca 6. sz. (4366 hrsz.) ingatlan megvásárlását 
bruttó 21.000.000,- Ft értékben.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Nyitrai Judit ügyvéd 
 
 
A bizottság - 4 – igen, - 2 – tartózkodás szavazati aránnyal   
 
 
5. napirendi pont tárgyalása: Szemészállítási díjkedvezmény megállapítása  
 
Forró Gábor: A kedvezmények tekintetében az előző ülésen nem döntött a bizottság. 8%-os 
kedvezményt javasolt.   
 
Dr. Pintér György: A 8%-ból a kamatadót is le kell vonni. A kedvezményes befizetési akciót 
február 15-ig tervezik. Remélhetőleg az emberek 10-20%-a élni fog ezzel a lehetőséggel. 
Azzal kellene kiegészíteni, hogy a befizetés módja kézpénzes vagy átutalásos legyen.  
 
Forró Gábor: Kevesebb lesz az adminisztráció, gyorsabban jut pénzhez. A fizetési határidő 
március 31.  
 
Dr. Hetényi Tamás: A negyedéves díjak lettek megszavazva. Az áremelést 36 nappal előtte 
kell megszavazni, ez a jogszabály. Az új törvény szerint csak akkor számlázhat, ha a 
szolgáltatás el van végezve.   
 
Forró Gábor: Az utolsó negyedévet decembert követően lehet kiszámlázni.   
 
Dr. Hetényi Tamás: Nem emelhet előre árat, csak előtte 36 nappal. Kedvezményre véleménye 
szerint nem vonatkozik a 36 napos határidő.  
 
Forró Gábor: Az éves díjat újra kell számolni.  
 
Dr. Pintér György: A januári díjat februárban kompenzálni kell. Ezentúl nem negyedévente, 
hanem havonta lesz kiszámlázva a díj.  
 
Dr. Hetényi Tamás: A maximális 4,2 % a emelést most tudták meg. Csak utólag lehet 
elszámolni a díjat.   
 
Hlavács Judit: A vállalkozói díjakban nem lehet kedvezményt adni? 
 
Dr. Pintér György: A testületi ülésig megnézik.   
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Dr. Hetényi Tamás: Ugyanezt a kedvezményt nem lehet adni. Az Ő esetükben ez sokkal több 
kedvezményt jelent.  
 
Forró Gábor: A vállakózok a tavalyi árat fogják fizetni.   
Dr. Pintér György: Januárban térjenek vissza a számlázásra.   
 
Dr. Hetényi Tamás: Kedvezményes számlánál meg lehet határozni 36 nappal előtte, mivel 
önkéntes alapon fogja befizetni az, aki úgy gondolja.   
 
Forró Gábor: Gyakorlatilag, aki kedvezményesen fizeti be az a tavalyi áron fogja befizetni a 
díjat.  
 
Dr. Hetényi Tamás: Javasolja, hogy a kedvezményes díjbefizetés határideje maximum február 
28-a legyen.   
 
Hlavács Judit: Mennyi időt kell a számla kiállítására?   
 
Forró Gábor: Február 15-ét javasolja. A Tesz irodájában kézpénzben, illetve banki átutalással.   
 
Szabó Csaba elhagyja az üléstermet.  

 
 

189/2012.(XII.18.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy átlagosan 5,5% kedvezményt biztosítson a 2013. évi 
szemétszállítási díjból mindazoknak, akik az éves díjat egyösszegben 2013. február 15-ig 
befizetik. A kedvezményes összeg befizethető a TESZ irodájában kézpénzben, illetve banki 
átutalással. 
A bizottság továbbá felkéri az alpolgármestert, hogy a vállalkozókra vonatkozó 
díjkedvezményeket a testületi ülésen terjessze elő.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Hetényi Tamás Tesz igazgató 
 
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  

 
 
Visszatérve a 3. napirendi pontra: Költségvetési rendelet módosítása  
 
Kovács Krisztina: Elnézést kér, mert papír alapon nem voltak összecsatolva a rendeleti táblák. 
A most kiosztott anyagban láthatóak a bevételek, ami 3.315 milliárd forint. A költségvetési 
főösszeg 3.926 milliárd forint. Ez az összeg a kiadásnál és a bevételnél is megegyezik. A 
Polgármesteri Hivatalnál is egyezik e két összeg. A részletező szövegben a Polgármesteri 
Hivatallal együtt az önkormányzat összes intézménye szerepel, illetve az önkormányzat maga 
is. A jövőben javasolja, hogy a Tesz ugyanabban a formátumban, szerkezetben küldje meg az 
anyagot, mint amiben Ő is csinálja. Egy elírás történt, az egyik tábla fejlécében, ezt a holnapi 
testületi ülésre javítja.  
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Lengyel György: Az intézményi beszámolókat nem kérte eddig. Az intézmények jövőre 
elkerülnek.  
 
Kovács Krisztina: Összesen 3 intézmény kerül át.   

 
Lengyel György: Egyetért azzal, hogy a hivatal által készített táblázat és a Tesz táblázata is 
egyforma legyen.  

 
190/2012.(XII.18.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadni javasolja Göd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendelet 
módosítását.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
6. napirendi pont tárgyalása: Salkaházi Sára Díj odaítélése  
 
Forró Gábor: Elmondja, hogy a díjat 1974. óta dolgozik védőnőként Gödön. Nyugdíjba 
vonulása kapcsán javasolja a Szociális Bizottság a díj odaítélését és 250 ezer forint 
odaítélését.   
 
Hlavács Judit: Miért térnek el a főszabálytól? Nyugdíjazásakor nem jutott hozzá a jutalomhoz.   
 
Forró Gábor: Javasolja támogatni.  
 
Hlavács Judit: Nem kell indokolni, hogy miért tér el a főszabálytól?  
 
Dr. Pintér György: Ez ad hoc helyzet.  
 
Hlavács Judit: Ehhez a díjhoz eddig nem járt pénzjutalom.  
 
Forró Gábor: A Szociális Bizottság tett erre javaslatot. A szakmai munkát a bizottság tudja.   
 
Csányi József: A védőnő 20 éve végzi a munkát. A Szociális Bizottság így ítélte meg.   
 

191/2012.(XII.18.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek , hogy 2012. évben Kántorné Tóth Erzsébetet Salkaházi Sára 
díjjal tüntesse ki. A díj mellé 250.000,- Ft bruttó összegű pénzjutalmat biztosít.  
Fedezete: kötelezettséggel nem terhelt működési tartalék 
 
Határidő: 2012. december 19.  
Felelős: Markó József polgármester 
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A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
7. napirendi pont tárgyalása: Búzaszem Iskola támogatási megállapodása  
 
Forró Gábor: A bizottság előző ülésén tárgyalta.  Aljegyző úr a kérésnek megfelelően 
módosította a megállapodást.   
 
Dr. Pintér György: Néhány változtatást kért a bizottság. Ez a fajta támogatás jobb, mint a 
tanévre szóló.   
 
Hlavács Judit: A KOSB-on is elhangzott, hogy a szerződés 2 bekezdésében az iskola 
fenntartója a piarista rend és a 4. pontban 2. oldalon az általános középfokú oktatás törlését 
kérték.  
 
Dr. Pintér György: Ennek a forrása kerüljön be és támogatási szerződést kössön. Az összeget 
beruházási célra lehet fordítani.   
 
Rakaczki István: Szigorú elszámolási rendet állapítottak meg. Mindkét esetben teljesen 
egyforma elszámolási rendez kell alkalmazni. 8. pontban mit jelent az, hogy az intézmény 
jellegére való tekintettel felmondásnak helyi nincs? 
 
Dr. Pintér György: A támogatási szerződést külön tárgyalja meg. A forrása a 2013. évi 
költségvetésbe kerül bele. A KOSB-on ez részletesen meg lett beszélve.   
 
Forró Gábor: A napirendet módosítja. Javasolja, hogy a napirend címe a Búzaszem Iskola 
2013. évi összegének meghatározása. A támogatásokra most készül a rendelet. Univerzális 
elszámolási rendet kell kialakítani.   
 
Dr. Pintér György: Civil szervezetekkel egyeztetni kell.   
 
Rakaczki István: Egységes legyen az elszámolási rend.   
 
Lengyel György: Kéri, hogy készüljön egy beszámoló, melyben a civil szervezeteknek 
nyújtott összegek tekintetében. Beszámolásról nem volt szó.   
 
Forró Gábor: Elmondja, hogy 2013. januárjában kell, hogy ülése legyen a bizottságnak. Az 
ülés január 07-én, 9.00 órakor lesz.  
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 
 Forró Gábor       Kádár Benigna 
      Elnök       jegyzőkönyvvezető 


