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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának  2012. 
január 24-i soron következő (nyílt) ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint  (nincs jelen: dr. Megyery Csaba – nem jelezte távolmaradását) 
  
Forró Gábor, a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes,  6 tag jelen van.  
Ismerteti az ülés napirendjeit és az ülés előtt kiosztásra került anyagokat, amiket az Egyebek napirendi 
pontban tárgyal a bizottság. Javasolja, hogy az Egyebek napirendhez tartozó „Önkormányzati TV” c. 
előterjesztést a 3. napirendben tárgyalja a bizottság, tekintettel a meghívott vendégre. 
 
Ezt követően a bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti elnöki javaslatot és az  
alábbi napirendi pontokat: 
 
1.)Kormányhivatal törvényességi észrevétele   
      Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész                    
2.) 2012. évi városi ünnepségek pénzügyi fedezete  
      Előterjesztő: dr. Bognár László KOSB elnöke                                                      
3.) Önkormányzat TV 
      Előterjesztő: Juhász Anita Informatikai Ov. 
4.) Az ebek kötelező mikrochipes megjelölése  
      Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva VKB tag   
5.)  Csatlakozás a Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületéhez  
      Előterjesztő: Popele Julilanna Beruh. Ov.                               
6.)  Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. – javaslata 
       Előterjesztő: Rataj András Göd Városi Kommunikációs Kft. ügyvezetője     
7.) Útépítési beruházási tartozás kiegyenlítése 
      Előterjesztő: Forró Gábor PEKJB elnök      
8.)TESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
     Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás igazgató 
9.) TESZ pótelőirányzatáról szóló határozatok pontosítása 
      Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
10)  Mezőgazdasági utak fejlesztése – pályázat     
      Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
11)Tájékoztató a számlavezető pénzintézet kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásról 
      Előterjesztő: Popele Julianna ov.     z á r t   ülés (külön jkv.) 
12) EGYEBEK: 
       - 5/2012.(I.19.) sz. és a 6/2012.(I.19.) sz. KOSB határozat 
         Előterjesztő: dr. Bognár László KOSB elnök 
        - Pont Reklám Kft. kérelme 
          Előterjesztő: Forró Gábor  
         - Tájékoztató Göd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének tervezéséről 
           Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 
 
1. napirendi pont: Kormányhivatal törvényességi észrevétele (HÉSZ, TSZT) 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Helyi Építési Szabályzat és a Településszerkezeti Terv 
véleményeztetését az ÉTV 9. paragrafusa szabályozta. A véleményeztetés 3 szakaszból állt.  
Az első szakaszban nem válaszoltak, a másodiknál lejárt a 45 napos határidő, de ennek 
ellenére figyelembe vettük az állami főépítész véleményét és külön egyeztető tárgyalást 
tartottunk, az erről készült jegyzőkönyv az anyagban van. Ezek után került sor a  3. szakaszra.  
2008. augusztus  4-én átvette az Állami Főépítész hivatala, ettől számítottan a 30 nap 
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lejártával, 2008. szeptember 25-én fogadta el a Képviselő-testület a HÉSZ és a TSZT 
módosításait. 2008. szept. 2-án volt egy közmeghallgatás, itt történtek hibajavítások, de nem 
érdemi változtatások. Ügyrendi javaslata, hogy külön tárgyaljuk a TSZT és a HÉSZ-t. 
Megjegyzi, hogy beláthatatlan következménnyel járna a településen, ha a HÉSZ-t 
visszavonnánk.  
 
Forró Gábor: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az elhangzott ügyrendi javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy külön tárgyalják a 
HÉSZ-re és a TSZT-re vonatkozó törvényességi észrevételt. 
 

• Településszerkezeti Tervre vonatkozó törvényességi észrevétel 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ismerteti a 2008. IX.2-i közmeghallgatással egybekötött testületi 
ülésen,  a 172/2008.(IX.2.) sz. Ök határozatban foglalt Településszerkezeti Tervvel 
kapcsolatos hiányosságokat. 
 
Dr. Megyery Csaba tag megérkezett.  
 
Ezeket kellett volna észrevételezni, de az állami főépítészi hivatal ezt nem tette meg, viszont a 
Képviselő-testület igen. 
 
Forró Gábor: A törvényességi kifogások közt szerepelt, hogy a 2008. aug. 4. és 2008. szept. 
25. közötti időpontban változás történt, amit az észrevétel szerint be kellett volna jelenteni.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Képviselő-testületnek volt joga módosítani. Az észrevétel csak 
2011. dec. 29-én érkezett. Ez több mindenben sérti a törvény alapelveit. Az 
alkotmánybíróságnál megállná a helyét a beadványunk, de egyeztető tárgyalásra megyünk 
előtte a címzetes főjegyző Úrral, a Kormányhivatalba. A jogszabályokat maradéktalanul 
betartotta az önkormányzat.  
 
Forró Gábor : A Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal álláspontja nem ismeretes, ez a 
megállapítás is szerepel az észrevételben. Megkapták ők is a TSZT-t és a HÉSZ-t? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal sem jelzett észrevételt a 
módosításokkal kapcsolatban. 
 
Lengyel György: A 2008. határidő helyett 2011-ben észrevételeztek, a későn érkezett 
észrevételben van szabálytalanság? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Nem volt, csak eljárási észrevétel, érdemi hiba nem. 
Felsorolja  a 172/2008./IX.2./ sz. Ök határozatban tett kifogásokat.  
 
Forró Gábor: ezek szerint semmilyen törvénysértő eljárás nem volt a TSZT elfogadásával 
kapcsolatban. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Semmilyen törvénysértés nem történt. 
 
Forró Gábor: Elmondja a határozati javaslatot és felkéri a tagokat a szavazásra. 
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A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

1/2012.(I.24.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága nem 
javasolja a Képviselő-testületnek a 183/2008.(IX.28.) sz. határozattal elfogadott 
Településszerkezeti Terv hatályon kívül helyezését. A bizottság felkéri a címzetes 
főjegyzőt és a főépítészt, hogy a kormányhivatallal folytassanak egyeztető tárgyalásokat 
a 30 PM-18-14/1/2011. sz. törvényességi észrevételével kapcsolatban. A bizottság 
javasolja, hogy az egyeztető tárgyalás eredményének függvényében hozza meg a KT a 
döntést. A bizottság a következő ülésén tájékoztatást kér az egyeztető tárgyalásról. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
Forró Gábor: A Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatban elmondja a határozati javaslatot és 
felkéri a tagokat a szavazásra.  
 

2/2012.(I.24.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága nem 
javasolja a Képviselő-testületnek a 46/2008.(IX.25.) sz. rendelettel elfogadott Helyi 
Építési Szabályzat hatályon kívül helyezését. A bizottság felkéri a címzetes főjegyzőt és a 
főépítészt, hogy a kormányhivatallal folytassanak egyeztető tárgyalásokat a 30 PM-18-
14/1/2011. sz. törvényességi észrevételével kapcsolatban. 
A bizottság a következő ülésén tájékoztatást kér az egyeztető tárgyalásról. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
 
2. napirendi pont: 2012. évi városi ünnepségek 
 
Dr. Bognár László: A városi ünnepségek 2012. évi költségvetését tartalmazza az előterjesztés 
4.300 eFt összegben. 
 
Forró Gábor: KOSB előterjesztés arra hivatkozik, hogy 4,3 mFt-ra emelné az összeget 
hivatkozva az inflációra és a 2 %-os ÁFA-emelésre, ezekkel az összeg 4.060.000,-Ft-ra 
emelkedne. Egyébként a 4,3 mFt. Az emeléssel egyetért.  
 
Hlavács Judit: Támogatja, de akkor az összeget pontosítsák. Valószínűleg a József Attila 
Művelődési Ház a meghívandó vendégek fellépésének díját is belevette. Javaslata, hogy ez 
szerepeljen külön.  
 
Lengyel György: Javasolja a KOSB elnöknek, hogy egyeztessen a Civil Tanáccsal. A 4 mFt-
ból a Civil Tanács 1 mFt-tal járuljon hozzá a városi ünnepségek rendezéséhez.  
 
Forró Gábor: Az állami ünnepségek megrendezése alapvetően az önkormányzat feladata. 
Ebben a Civil Tanács nem vesz részt, az egyéb ünnepségek szervezésében viszont részt 
vehetnek. 
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A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

3/2012.(I.24.) sz. PEKJB határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a 
Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsággal egyetértésben javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy a 2012. évi „Nemzeti- és városi ünnepségek és rendezvények” anyagi 
fedezetét 4.300 eFt összegben állapítsa meg a 2012. évi költségvetésben.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök 
 
 
3. napirendi pont: Önkormányzati TV 
 
Forró Gábor: Köszönti a Globomax Zrt. képviselőjét. Az előterjesztés arról szól, hogy a 
lakosság tájékoztatása érdekében a hagyományos TV felvétel mellett működne egy internes 
portál, ahol az önkormányzat testületi üléseinek hanganyagát, jegyzőkönyveit meg lehet 
találni. Igen magas a nézettségi aránya a gödi testületi üléseknek. Az árajánlat szerint 25 eFt + 
ÁFA/hó a tárhely biztosítása, melyre feltölthető a testületi ülés anyaga és egyben ez egy 200 
Gbyte-os archívumot is biztosít, 4 évre. Ez beemelhető a saját honlapra is, vagyis ez a saját 
honlap nézettségét is növelheti. 
 
Lengyel György: Ez a műsor teljesen más, mint amit a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit  
Kft. közvetít? Ez a műsor a TV-ben hol jelenik meg? 
 
Forró Gábor: Ugyanaz a felvétel, csak ez az interneten található, így bármikor, bárkinek, 
bárhonnan elérhető, szemben a TV csatornával, ami kötött adásidőben nézhető. 
 
Huszti Benjámin: Tegnap az előterjesztést a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
is tárgyalta. Ez a portál kifejezetten a testületi ülések anyagát tartalmazza. A hanganyag már 
felkerül az internetre gyorsan, 3 napon belül, és a jegyzőkönyv is felkerülhet a hitelesítés után, 
de ezen kívül még regisztrálást követően egyéb anyagok is letölthetők lesznek, melyről a 
regisztráló e-mailben értesítést kap bármilyen feltöltésről. Erre a portálra reklámanyagokat, 
évértékelő beszédeket, helyi érdekes eseményeket is feltölthetnek. Kivetítőn bemutatja a 
működést. Adott esetben későbbi fejlesztésnek a robotkamerás rendszer is kiépíthető, 
melynek költsége kb. 4 mFt. 
 
Forró Gábor: Ha több önkormányzat egyszerre jelentkezik, akkor a kapacitás növelhető, nem 
lesznek hálózati lassulások? A közvetítés Smart TV-vel  kompatibilis. 
 
Huszti Benjamin: A Samsunggal szerződésük van a rendszerre. A Samsung Smart TV 
többségében, internetre használhatók, vagyis a TV a beállításnál felkínálja a honlap nézésének 
a lehetőségét. Ez még jelen pillanatban nem működik, de év végére működni fog. 
Mobiltelefonokról már működik. 
 
Lengyel György: Javasolja, hogy a költségvetésbe kerüljön be és legyen a pénzügyi forrás 
megjelölve. 
 



 5 

Forró Gábor: Javaslata, hogy amennyiben a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 
partner, akkor ezt a szolgáltatást ő rendelje meg a Globomax Zrt-től, ezután az önkormányzat 
külön támogatási szerződést kötne a Nonprofit kft.-vel. 
 
Rataj András: Nem támogatási szerződésben, hanem a városi televízióval kapcsolatos 
díjtételeknél lehetne a módosítást elvégezni, és ezt a költségvetésbe betervezni.  
 
Forró Gábor: A határozati javaslat a  48. oldalon található. Felkéri a tagokat, hogy 
szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

4/2012.(I.24.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága az 
Önkormányzati TV portált megvételre javasolja a mellékelt árajánlat alapján. A 
bizottság felkéri az Informatikai Irodavezetőt, hogy a 2012. évi költségvetésbe ezt az 
összeget terveztesse be.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester  
 
 
 
4. napirendi pont: Az ebek kötelező mikro chippes megjelölése 
 
Forró Gábor: Problémásnak tartja, hogy a vakvezető- és egyéb jószolgálati célból tartott 
ebeket nem kedvezményezték a rendeletben, ezért javaslata, hogy a kivételek közé azok is 
kerüljenek be. A 2. §. 3. bek. regisztrálásnál és a 3. §.-ban, hogy ki jogosult, ott már kizárólag 
az állatorvos van megjelölve. Ezt javítani kellene. 
 
Dr. Megyery Csaba: Azzal, hogy minden egyes eb legyen megjelölve, egyetért. Visszatérve a 
decemberi ülésen tárgyalt ebrendészeti hozzájárulással kapcsolatos napirendre, akkor abban 
állapodtunk meg, hogy külön rendeletben lesz majd az ebnyilvántartás, a kedvezmények 
rendszere, és az ebrendészeti hozzájárulás, valamint a szankciók szabályozva. A jelenleg 
hatályos jogszabály alapján csak állatorvos jogosultságát helyezik előtérbe. A mostani 
törvényi szabályozás kötelezővé teszi a fiatal ebekre vonatkozó részt, vagyis a 2010. július 1 
után született ebeknek már mindnek megjelölve kellene lenni., erről itt ezért nem kell 
rendelkezni. Tájékoztatást ad a regisztrációs díjról. Javasolja levenni a napirendről, majd a 
későbbiekben visszatérni rá. 
 
Forró Gábor: Egyetért a javaslattal. Ez egy ösztönzés lenne, nem javasolja a kötelezővé tételt, 
csak a lehetőségre való felhívást. Az ebrendészeti hozzájárulást 2013 évtől lehetne bevezetni, 
kutyánként 6000,-Ft-os mértékkel. Javasolja, hogy 2012 nyarán határozza meg az 
önkormányzat az erre vonatkozó felhívást, tájékoztatást a kedvezményekről, a regisztrációról 
és az eb lajstrom elkészítésének módjáról. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja, hogy életkorhatárt vegyenek fel majd a kedvezmények 
körébe, hiszen egy 10 éven felüli kutyát kár lenne chippel ellátni. 
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Rakaczky István: A pénzügyi háttere sincs meghatározva a rendeletnek. Az állatorvos 
kötelezettsége sem tisztázott ebben. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

5/2012.(I.24.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  „Az 
ebek kötelező mikrochippes megjelöléséről szóló rendelet-tervezet”-et a bizottság elé terjesztett 
formában nem támogatja.  
Felkéri a címzetes főjegyzőt az ebtartás általános szabályozásáról, ennek pénzügyi 
hátteréről, a kedvezményezettek köréről 2012. május 31-ig dolgozzon ki általános 
rendelet - tervezetet és terjessze a bizottság elé. 
 
Határid ő: 2012. május 31. 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
5. napirendi pont: Csatlakozás a Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú 
Egyesületéhez 
 
Forró Gábor: Korábban a közvilágítási lámpák karbantartására és a megtakarítások érdekében 
született megállapodás a Grep Zrt-vel. Kifogás volt gyakran, hogy a közvilágítási problémák 
későn oldódnak meg. Több lakossági panasz érkezett, hogy hetekig nincs Göd egyes területén 
közvilágítás. Arra is fény derült, hogy a fővállalkozó tartozott, ezért a Grep Zrt. a javításokat 
nem akarta elvégezni a pénzügyi rendezésig. Ezen az állapoton szeretnénk változtatni, ezért 
kaptuk ezt a megkeresést. 
 
Németh István (Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesülete): Az 
egyesület az önkormányzatok akaratából és szándékuk szerint jött létre. Az egyesület 
javaslatot küldött Göd városának. A szervezet nem piaci szereplő, hanem egy modell alapján 
kidolgozott összegekkel dolgozik. 2010. novemberében kezdték a munkájukat, alapvetően 
Pest megyében dolgoznak. Két szerelőpár 40 ezer lámpatest karbantartását végzi. Az 
anyagban található egy számítási kivonat, ami felvázolja az egyesület és a munkaszervezetet 
létét, és a feladat megoldását. A lényeg, hogy pontosan annyit kelljen fizetni a szolgáltatásért, 
amibe kerül, haszonszerzésről nincs szó. Ez nem az ingyen végrehajtást jelenti, de az 
optimális költségeket tartalmazza. A 916 eFt-os költségnek már van egy bizonyos ÁFA 
vonzata. Az említett hibák, hogy egyes területeken nincs közvilágítás az nyilván szakaszhiba, 
nem lámpatest hiba. A szakaszhibák fokozott megítélés alá esnek. A szakaszhiba elhárítására 
jelen esetben az ELMŰ jogosult. A lámpák karbantartását végzőknek erre üzemviteli 
megállapodást kell kötni. Ez egy 20 oldalas megállapodás, ami tulajdonképpen egy 
feltételrendszert tartalmaz a javító cégre vonatkozóan. Ebben viszont csak annyi szerepel, 
hogy a javítási határidőt a hálózati üzletszabályzat tartalmazza. A dolog érdekessége, hogy a 
hálózati üzletszabály viszont nem tartalmaz határidőt az ELMŰ részéről. Erre említ egy 
gyakorlati módszert. Javasolja minél több település csatlakozását az egyesülethez, mert akkor 
együtt hatékonyabbak lennének a szolgáltató felé és rövid távú cél lehetne az, hogy a 
közvilágításra vonatkozó vezérlés is önkormányzati üzemeltetésbe kerülne. Ezt általában 
szolgáltatási szerződéssel tovább adhatja az önkormányzat. A közvilágítási elosztási díj fontos 
elem, igen nagy költség. Ha Göd ezzel az egyesülettel szigetelt közvilágítási szálat tud 
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kiépíteni, stb. még azt is megtehetné, hogy az éjszakai világítást csökkentené, ezzel komoly 
költségcsökkentést érhetne el.  
 
Forró Gábor: A kapcsolattartás az ELMŰ-vel ez egy fontos része a megállapodásnak. 
Távfelügyeleti rendszerrel nem lehet a hibákat felderíteni? 
 
Németh István: A 20 KW-os hálózatnál egy számítógépes rendszer folyamatosan mutatja a 
berendezések hibáit, így könnyen kontrollálhatóak a berendezések hibái. A Gödön felszerelt  
fényáram szabályozók a legegyszerűbb típusúak, tehát már az enyhébb viharoknál is 
probléma lehet a közvilágításban. A lámpatestekre vonatkozóan tájékoztatást ad, hogy mi 
lenne, ami viszonylag kevés beruházással költségcsökkentő lehetne. 
 
Forró Gábor: A javítást a hiba bejelentéstől számított 6 munkanapon belül vállalják. Az előző 
szerződésben ez hogyan szerepelt?  
 
Németh István: Az egyedi hiba 14 nap, a csoportos hiba, ami nem szakaszhiba 8 nap. Kiemelt 
utak, gyalogátkelők, csomópontok 48 óra, ezek a rendeleti határidők. Az egyesület, tehát az 
önkormányzatok határozták meg ezt a 6 munkanapot. Úgy ítélték meg, hogy ez egy tartható 
határidő.  
 
Dr. Pintér György: A megkeresés alapjában tetszett, de hiányolta, hogy számos település 
csatlakozott már, de az egyesület elérhetőségeként megadott telefonszámon még sem lehetett 
elérni senkit. Nem tudja, hogy milyen egyesülethez csatlakozunk, kik a tagok, ezt hiányolta az 
anyagból.  
 
Németh István: A csatlakozási javaslat 2. oldalán szerepel a honlap címe, ahol megtalálhatóak 
a tagok pontos adatai. Itt elképzelhető, hogy téves telefonszám volt megadva, de időközben 
ezt valószínűleg orvosolták.  
 
Popele Julianna: A címzetes főjegyző dr. Nyitrai ügyvédet bízta meg az egyesület adatainak 
átnézésével, aki megnézte, hogy létező, bejegyzett, működő egyesületről van szó, az anyag 
abszolút korrekt jogilag. A Grep Zrt-vel kapcsolatosan ad tájékoztatást, miszerint újra 
megkezdték a munkát, a Zrt. csökkentette a karbantartási költségeiről küldött számlát.  
 
Forró Gábor: A hibajelzések naplózása hogyan történik majd? A lakosságot ez érinti, kaphat 
az önkormányzat hiba-bejelentési naplót? 
 
Németh István: Az anyagban benne van, hogy az önkormányzatok havonta írásos tájékoztatót 
kapnak. Ebben részletezik a feladatokat és a hibákkal kapcsolatos adatokat.  
 
Popele julianna: Jelenleg zöldszámon, az ügyfélszolgálaton rögzítik a bejelentést, ezután a 
Beruházási Osztály e-mailen küldi tovább, de a visszaigazolásról sajnos nem kapnak e-mailt, 
vagyis a hibák elhárításának időpontja nem ismert. 
 
Nagyné László Erzsébet (Privinvest Kft. – tanácsadó): A karbantartási szerződés felbontását 
úgy értelmezi, hogy 2012. október 1-ig nem bontható fel ez a szerződés. A határozati javaslat 
pedig erről szól. Az első év költségeit és az anyagban jelölt 1 és 2. sz. mellékletet hiányolja. A 
havi költségtáblázatban pontatlanság van, a karbantartás csökken, napi karbantartás szerepel.  
 
Németh István: Igen itt a /hó maradt ki a szövegből.  
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Nagyné László Erzsébet : A most kiküldött anyagban szintén napi karbantartási költség 
szerepel. 
 
Németh István: Ez egy speciális eset, lehet karbantartás és lehet napi- illetve havi bontásban is 
A jelenlegi szerződés felmondásával kapcsolatban elmondja, hogy a Villamos energiáról 
szóló törvényt kötelező alkalmazni. E szerint a felmondásra vonatkozó idő 30 nap. A 
szerződés e törvény szerint volt megköthető. A megállapodásnak ezt kellett volna tartalmazni. 
 
Popele Julianna: A szerződéseket az ügyvéd megnézte, ehhez készített egy feljegyzést, 
melyben jelezte, hogy a szerződést 2012. okt. 1-ig lehet valóban felmondani, de van lehetőség 
a korábbi felmondásra is.  
 
Nagyné László Erzsébet: A tagdíj 1.200,-Ft, ezt jól értelmezte? 
 
Németh István: Igen, ez valóban 1.200,-Ft, ami minden tagra vonatkozik. Eleinte havi 1000 
Ft-ot gondoltak, de van olyan önkormányzat, ahol még ezt az összeget sem tudták fedezni erre 
a költséghelyre. Így alakult ki ez a minimális éves költség. Ha a tagdíjbefizetés nem 
rendszeres, akkor az egyesület az állami pályázatokon nem vehet részt.  
 
Nagyné László Erzsébet: A megtakarítási költségekről mit lehet tudni? 
 
Popele Julianna: A 2011 évi költségeknél a havi megtakarítást 670 eFt, aminek a fele az 
egyesület részére kerülne átadásra.  
 
Nagyné László Erzsébet: Javasolja, hogy akkor a megtakarítás ne is szerepeljen így ezekkel a 
számokkal. 
 
Forró Gábor: A 25 mFt-ot meghaladja, nem tartozik közbeszerzés hatálya alá? 
 
Németh István: Nem kell értékhatárt figyelembe venni, mert szétosztott önkormányzati 
feladat, amit minden önkormányzat maga hajt végre. 
 
Rakaczky István: Az egyesülési formát az 1989. évi II. tv. tartalmazza. Egyesületet csak 
természetes személyek alapíthatnak. Véleménye szerint itt nonprofit szervezetnek kellene 
szerepelni. Kéri, hogy a jogász nézze meg az alapításra vonatkozó iratokat és törvényeket.  
 
Dr. Pintér György: A technikai teendők tisztázását javasolja, alapvetően az anyagot 
támogathatónak tartja.  
 
Rakaczky István: A jelenlegi szerződést miként lehet felmondani, ez lenne a lényeges, ettől 
számítottan lehetne beszélni az új szerződésről. 
 
Németh István: A bizottság most szerződésekben gondolkodik, de nem erről van szó. A 
település csatlakozhat bármikor, amikor a munkák megkezdését kérik, az megint egy másik 
dolog. 
 
Rakaczky István: Egyetért az elhangzottakkal, a következő bizottsági ülésen legyen döntés, 
amikor az egyesület 2011-es évi számviteli eredménye látható lesz. Az egyesület a saját 
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vagyonával felel, mint egy kft. Itt nem alvállalkozókon keresztül végzik majd a munkát, tehát 
1 szavazattal rendelkező tag lehet az önkormányzat. 
 
Popele Julianna: A cél mindenképp, hogy mihamarabb megtörténjen a szerződés felbontása és 
a belépés, de minden hónapnak komoly költségvonzata van. 
 
Németh István: Ha nem ezt az egyesületi formát választják, akkor viszont ki kell írni a 
közbeszerzést. Nem javasolja ezért a szerződés felbontását, csak úgy, ha már a II. határozati 
javaslatot is elfogadják, a kettő együtt lenne érvényes. 
 
Forró Gábor: Elmondja a határozati javaslatot és felkéri a tagokat a szavazásra. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

6/2012.(I.24.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága felkéri 
a Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületének képviselőjét, hogy 
a bizottság következő ülésére nyújtsák be az egyesület közhasznúsági jelentését, a 
csatlakozási ütemtervet és a mai bizottsági ülésen felmerült technikai kérdések 
tisztázása érdekében.  
 
Határid ő: következő bizottsági ülés 
Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök 
 
 
6. napirendi pont: Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. - javaslata 
 
Rataj András (Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője): Tegnap a 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, ma az előterjesztés pénzügyi 
vonzata miatt került a bizottság elé. 
 
Forró Gábor: Alapvetően két tevékenység lenne, az egyik az utcanév táblák lefényképezése, 
ellenőrzése, előkészítés adatfelmérő tevékenység, ez a tevékenység már folyik a hivatalban, 
ami igen sokrétű. Ebben az együttműködést nyilván a tegnapi ülésen megbeszélték. Bevételi 
előnyt jelent, hogy büntetni lehet, aki nem teszi ki a kerítésére az utcanév táblát. A másik 
tevékenység ami felmerült a beadványban, hogy reklámtáblák ellenőrzése, hiszen a városban 
igen sok helyen található különféle egyéni reklámozás. A megfelelő megjelenési felületek 
biztosítása egyrészt bevételt jelenthetne, másészt egy rendezettséget. 
Ennek a kettőnek az összköltsége 2MFt-ban van megjelölve, melyet a költségvetésbe be 
kellene építeni. Javasolja a részletes üzleti tervet megjelölni. Javasolja, hogy a felmérést 
egyszer végezzék el, az adatok rögzítésével. 
 
Lengyel György: Örül a beterjesztésnek, mert kb. 4 ciklus problémája volt az utcatáblák 
készítése és a házszámozás rendbetétele. Példaként említi a Vasvári Pál utcát, ahol még 
utcaként is több van megjelölve, a házszámokról nem is beszélve. Javasolja, hogy a 30. old. 4. 
pont: igényelnek-e házszámot, ezt mindenképp kiemelné és szeretné, ha ez kötelező lenne. 
Javasolja, hogy a tulajdonosok még a helyrajzi számot is tegyék ki, illetve jelöljék a táblákon.  
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Ha a testület jóváhagyja, akkor mikor kezdik meg a munkát? A felmérést meddig kell majd 
elvégezni, hogy a választásokig elkészüljön? Javasolja, hogy ez a munka minél előbb 
elkezdődjön. 
 
Rakaczky István: Javasolja az erre vonatkozó rendbetételt a városban. A földhivatali 
nyilvántartást össze kellene hasonlítani a házon kiírt számokkal. Ez egy évre, vagy további 
évekre is vonatkozó összeg? 
 
Popele Julianna: Ismerteti a tegnapi VKB ülésen az Építéshatóság részéről elmondottakat, 
ezzel kapcsolatos jelenlegi munkafolyamatot. Az utcanév táblát az önkormányzat kötelessége 
kirakni, a házszámtáblát pedig a tulajdonosnak kell kitenni.  
 
Lengyel György: Ha adva van egy lehetőség a munka elősegítésére, akkor kéri, hogy ne 
gátolják ezt meg. Javasolja, hogy éljen az önkormányzat a lehetőséggel. 
 
Dr. Megyery Csaba: Örül a folyamatnak, hogy ez elkezdődik, mert ez valóban 15-20 éve egy 
megoldatlan probléma, ami eddig a szőnyeg alá volt söpörve. A városban dolgozóként is 
elmondhatja, hogy a káosz hatalmas a házszámozás terén. A felméréssel kapcsolatban 
kérdése, hogy az eblajstrommal kapcsolatban tudnának-e segíteni? 
 
Rataj András: A közterületi információs táblák és az irányító táblák kihelyezésének folyamata 
összehozható lenne, de előbb a felméréseket kell elvégezni. Jelenleg nincs alkalmazottunk, 
ezért jelent meg ez a finanszírozási igény. Át kell gondolni, hogy az eblajstrommal 
összekapcsolható-e.  
 
Szabó Csaba tag kiment. 
 
Dr. Nagy Atilla: A házszámozás jegyzői hatáskör valóban, az Építéshatóság végzi, a jegyző 
nevében kell valóban eljárni, de az egyéb feladatokat ki lehet szervezni. A népszámlálás is így 
folyt. Tehát van ahol valóban köztisztviselők járhatnak el, a részmunkák alkalmazásának  
nincs akadálya, döntési jogköre nem lesz a Kft.-nek, de a munkákban részt vehetnek.  
 
Forró Gábor: A lakosság igényelhet-e házszámot, ez nyilván tetemes költséget jelentene. 
Ehhez nyilván az önkormányzat nem tud anyagi támogatás adni. Már az utcanév táblák 
beszerzése is igen költséges lesz.  
 
Rataj András: Nyilvánvalóan a felméréssel kapcsolatban először a jogszabályokat kell 
értelmezni, ezután jöhet a helyszínelés. Jelenleg így részletesebb üzleti tervet nem tudnak 
egyelőre adni, amíg a felmérések nem kezdődnek el. A legyártatásban is segítheti az 
önkormányzat a lakosságot, nyilván sokan nem tudják a legyártást egyénien elvégeztetni, a 
finanszírozást ezáltal boldogan vállalják. 
 
Szabó Csaba tag visszajött. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták: 
 

7/2012.(I.24.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg Göd Város Kommunikációs Nonprofit 
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Kft-t az utcanév táblák, a házszám táblák, valamint a közterületi reklám és információs 
berendezések állapotának felmérésével, felújításának és rendezésének megkezdésével, 
továbbá a közterületi reklámokból nyerhető városi bevételek lehetőségeinek 
kialakításával, bővítésével.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök  
 
 
7. napirendi pont: Útépítési beruházási tartozás kiegyenlítése 
 
Forró Gábor: Ismerteti az előterjesztést.  
 
dr. Nagy Atilla: A műszaki munkákat elvégző vállalkozó jóhiszeműen járt el, neki nincs 
felróható hibája. A jogviszonyokat szét kell bontani. Valószínűleg van egy kártérítési 
jogviszony,. Amiről dönteni kell az az, hogy fizessünk-e a Deákvár 92 Kkt –nek. Az eljárási  
hibákért lehet-e felelősségre vonni valakit, de vagyonvesztés miatt nem lehet felelősségre 
vonni senkit. Az alapvető kérdés, hogy fizessünk-e a Deákvár 92 Kkt.-nek, itt ügyvédi 
költségeket is említenek.  
 
Lengyel György: Egyetért azzal, hogy a 425 eFt-ot fizessék ki záros határidőn belül az út 
felújítást végzőnek. A munkavállalónak viszont felelősséget kell vállalnia az alpolgármester 
tevékenységéért. Javaslata, hogy hívják be az akkori alpolgármestert, aki nyilatkozzon az 
ügyben, előzetesen tájékoztassák és jegyzőkönyvben vegyék nyilatkozatát, ezután döntsön az 
önkormányzat és a kifizetést is tegyék meg. 
 
Hlavács Judit: Ezt a javaslatot elfogadhatónak tartja.  
 
Forró Gábor: Hogy volt-e vagyonvesztés az kérdés. Az önkormányzatnál a munka 
elvégzéséhez megrendelő, és jóváhagyó határozat is kell, egy alpolgármester nem tehet ezek 
nélkül intézkedést, nem vállalhat kötelezettséget. Ez mindenképpen az eljárási fegyelem 
megsértése.  
 
Dr. Nagy Atilla: A vagyonvesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy egy mart aszfaltos út került 
rongálásra és most rendes aszfalttal készült el a kérdéses útszakasz.  
 
Hlavács Judit: Az alpolgármesternek nem volt joga aláírni a számlát, minden munkáltatónak 
kötelessége megállapítani, hogy ki okozott kárt, akár a konkrét ügyben is.  
 
Popele Julianna: 2009. évben jegyzői felszólítás ment a PARTNER-BAU 2000 Kft. részére, 
az eredeti állapot visszaállítására.  
 
Dr. Nagy Atilla: A bizottság felkérheti a jegyzőt, hogy a volt alpolgármester meghallgatásával 
tisztázzák az ügyet.  
 
Forró Gábor: Elmondja a határozati javaslatot, majd felkéri a tagokat a szavazásra.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
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8/2012.(I.24.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága felkéri 
a címzetes főjegyzőt, hogy az előző ciklus alpolgármesterének meghallgatásával tisztázza 
a Kossuth Lajos utca útépítési beruházásával kapcsolatos számlatartozás ügyét, és erről 
a bizottság következő ülésén számoljon be. 
 
A bizottság javasolja továbbá a Képviselő-testületnek, a DEÁKVÁR ’92 KKT-vel 
fennálló 425.2560,-Ft értékű számlatartozást egyenlítse ki és a rendelkezésre álló 
jegyzőkönyvek és fényképfelvételek alapján terhelje tovább a PARTNER-BAU 2000 
Kft-re.  
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
8. napirendi pont: TESZ – SZMSZ módosítás 
 
Forró Gábor: TESZ-ben megváltozik a vezetési struktúra. Egy gazdasági igazgatóhelyettesi és 
egy műszaki igazgatóhelyettesi munkakör került betöltésre. Ezért szükséges a Szervezeti és 
Működési Szabályzat módosítása. 
 
Dr. Pintér György: Javaslata, hogy minden osztály helyett csoport szerepeljen. Az 1. sz. 
mellékletben a Városüzemeltetési és Karbantartási Osztály is egy csoport, javasolja 
felsorolásba, franciabekezdésbe tenni. 
 
Szünet 
 
Hlavács Judit tag távozott. 
 
Lengyel György: Átalakulnak a státuszok a gazdasági igazgatónál: Javaslata, hogy a 
számviteli és pénzügyi csoport legyen.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

9/2012.(I.24.) sz. PEKJB határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Településellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását azzal, hogy 

- a szövegezésben az „osztályok” megjelölés helyett: „csoport” megjelölés 
szerepeljen, 

- a Számviteli Csoport és a Pénzügyi Csoport kerüljön összevonásra, „Pénzügyi és 
Számviteli Csoport” néven. 

- Az 1. sz. mellékletben a Városüzemeltetési és Karbantartási Csoport francia 
bekezdéssel szerepeljen, továbbá a Pénzügyi és Számviteli Csoport megjelölést 
tartalmazza.  
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Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester  
 
 
9. napirendi pont: TESZ pótelőirányzatáról szóló határozatok pontosítása 
 
Dr. Pintér György : Technikai  jellegű szavazásról van szó. A 237/2011.(XII.08.) sz. Ök 
határozatban nem került megbontásra a jóváhagyott pótelőirányzat, melyet a Kincsem Óvoda 
részére 302 eFt értékben eszközök, szolgáltatások vásárlásához hagytak jóvá. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

10/2012.(I.24.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kincsem Óvoda részére a 
237/2011. (XII.08.) Ök. határozatban jóváhagyott pótelőirányzat felosztásáról az alábbiak 
szerint rendelkezik: 
 
1 db Schulthess ecotop 46 félipari mosógép vásárlása 106 250 Ft, 
Point Security riasztórendszer kiépítése 162 500 Ft,  
Nádasdielektro tűzvédelmi berendezés beszerzése 33 500 Ft, 
Összesen: 302 250 Ft 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 

11/2012.(I.24.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TESZ részére a 255/2011. 
(XII.20.) sz. Ök. határozatában jóváhagyott energiafelhasználás költségei pótelőirányzatának 
forrás felosztása az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 
 
Adóbevételek 10 000 eFt, 
Feladattal nem terhelt működési tartalék 15 219 eFt, 
Összesen: 25 219 eFt  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
10. napirendi pont: Mezőgazdasági utak fejlesztése – pályázat 
 
Popele Julianna: A vidékfejlesztési miniszter rendelete alapján lehetőség van arra, hogy 
magánszemélyek is pályázhatnak a mezőgazdasági utak fejlesztésére, de az útügyi 
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előírásoknak megfelelően a vízelvezetés megoldásával kell az útépítést megoldani. Három 
megkeresés érkezett e tárgyban az önkormányzathoz. Az egyik a Szabó Ervin út végéhez 
csatlakozó út, a másik a Szálender tanyától vezető út, a harmadik a homokbánya felé vezető 
út, amit  Szabó Tamás vállalkozó terjesztett elő. Helyszínrajzot is csatolunk a holnapi testületi 
ülésre. A Szabó Ervin utca folytatását érintően a kérelmezők visszaléptek, Szabó Tamás 
vállalkozó jelezte, hogy önállóan nyújt be pályázatot. Maradt a Szálender tanyánál lévő út, 
aminek tervezésére felkértek egy szakembert. A felajánlott lakossági hozzájárulás, illetve 
tulajdonosi hozzájárulás összege igen alacsony. Laza, kőszórásos utat nem lehet ott 
létrehozni. Bejárás során kiderült, hogy nem is lehet ott megépíteni az utat, mert az út egy 
része csak 4 méter széles, de még ebből is közüzemi hálózatok miatt 1 métert le kell 
számítani.  A minimum útszélesség 6 méter lenne, amire a pályázatot be lehetne nyújtani. A 
tervező cég elkészítette a költségbecslést, miszerint nettó 14.785 eFt  + a tervezési díj + a 
kitűzési költség. Arra a döntésre jutottak, hogy a pályázat mindenképpen benyújtásra kerül. 
Gond az volt, hogy a pályázati felhívásban nem szerepelt, hogy a nettó kiadásokat veszik csak 
figyelembe, vagyis az ÁFA nem számolható majd el. Ezért ismertette e kérelmezőkkel ezt a 
tényállást. Jelenleg az egyeztetés még folyik e miatt. A pályázatban a nettó összegeket kell 
figyelembe venni, ezért az előterjesztést is ki kell javítani. A holnapi testületi ülésig derül 
majd, hogy a magánszemélyek tudják- e biztosítani az önrészt. A polgármester úrnál  is volt 
egy egyeztetés, ahol annak a lehetőségét vizsgálták, hogy az önkormányzat nyújtson 
támogatást az önrészhez.  
 
Dr. Pintér György: Véleménye szerint ennyi érdemi információ alapján most erről a bizottság 
nem tud dönteni. 
 
Rakaczky István tag kiment. 
 
Popele Julianna: Ma délutánra mindenképp nyilatkozniuk kell arról, hogy az érintettek az 
önrészt ki tudják-e fizetni. Az önrészt letétbe is kell helyezniük az önkormányzatnál.  
 
Forró Gábor: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a két határozati javaslatról. 
 
 A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

12/2012.(I.24.) sz. PEKJB határozat 
  
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozatok meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
111/2011. (XI.24.) VM rendelete szerint, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
mezőgazdasági utak fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételt a 072 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú külterületi útra vonatkozóan. 
 
Megvalósítás bruttó költsége:    18.776.950 Ft 
Pályázati összeg (nettó):   14.785.000 Ft 
Támogatás (nettó pályázati összeg 75 %-a) 11.088.750 Ft 
Önrész:        7.688.200 Ft     
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Popele Julianna Beruh. Ov.  
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13/2012.(I.24.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a 111/2011. (XI.24.) VM rendelete szerint, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztésére benyújtandó pályázat 
önrésze az alábbiak szerint kerüljön megosztásra a 072 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
külterületi útra vonatkozóan: 
 
Megvalósítás bruttó költsége:     18.776.950 Ft 
Pályázati összeg (nettó):    14.785.000 Ft 
Támogatás (nettó pályázati összeg 75 %-a)  11.088.750 Ft 
Önrész:        7.688.200 Ft     
 
Az önrészből 

• Önkormányzat által vállalt:      1.000.000 Ft,  amely az Önkormányzatot  
    terhelő tervezési díjat is 

                   tartalmazza 
 

• Érintett földterületek tulajdonosait terhelő rész:   6.688.200 Ft 
 
Az Önkormányzat abban az esetben támogatja a pályázat benyújtását, amennyiben az érintett 
ingatlan tulajdonosai szándéknyilatkozatot tesznek a  6.688.200 Ft önrész vállalásáról, melynek 
benyújtási határideje  2012. január 25. 12.00 óra 
 
Az Önkormányzatot terhelő önrész fedezete a 2012. évi költségvetés. 
 
Határid ő: 2012. január 25. 12,00 óra 
Felelős: Popele Julianna Beruházási Ov. 
 
 
Rakaczky István tag visszajött. 
 
11. napirendi pont:  A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a 
meghívó szerinti 10. napirendi pontot (Tájékoztató a számlavezető pénzintézet kiválasztására 
vonatkozó közbeszerzési eljárásról) zárt ülésen tárgyalják, melyről külön jegyzőkönyv készül. 
 
12. napirendi pont: EGYEBEK 
 

• 5/2012. (I.19.) sz. KOSB határozat 
 
Forró Gábor: A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
néptánc oktatásra kért félállású státuszt névre szólóan, kizárólag Greguss Gergő tanárra. 
 
Szabó Csaba: A tegnapi iskolai ünnepségen is láthattuk a Greguss Gergő tanár teljesítményét 
és az iskolához való viszonyát. Mindenképp támogatja a javaslatot. 
 
Dr. Pintér György: A város költségvetésében  a tavalyihoz képest 100 mFt-tal lesz kevesebb a 
bevétel. Ezt tudomásul kell venni. Jogilag olyan szempontból aggályos az ügy, hogy névre 
szóló  státuszt létrehozni lehet-e? Határozott idejű munkaszerződésnél lehet.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
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14/2012.(I.24.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja, hogy a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény művészetoktatási álláshelyének száma 16,5-ről 17-re emelkedjen, melynek  
bérvonzata a 2012. évi költségvetést terheli.  
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
 

• 6/2012.(I.19.) sz. KOSB határozat 
 

Kovács Krisztina: Javasolja, hogy a költségvetési beszámoló elkészültéig ne döntsön erről a 
bizottság, mert csak abból lesz látható a maradványérték. 
 

• PONT REKLÁM KFT – kérelme 
 
Kovács Krisztina: Nincs pénzügyi szabályzat arra vonatkozóan, hogy felhatalmazza a 
testületet, hogy erről dönthessen. A rendeletben meghatározott díjakat kell alkalmazni. Ha a 
rendeletet módosítaná az önkormányzat, akkor lehetne dönteni a mérséklésről. 
 
Forró Gábor: A bizottság az előterjesztést nem tárgyalhatja, mert az ÁSZ vizsgálat 
megállapítása szerint a testület nem mondhat le követelésről, csak a helyi rendeletben 
szabályozott módon. 
 

• Tájékoztató Göd Város 2012. évi költségvetés tervezéséről  
 
Dr. Pintér György: A határidők és felelősök megjelölésével ütemtervet készítettünk a 
költségvetés tervezésére. 5 képviselői státusszal számoltak a Polgármesteri Hivatalban. Az 
előző költségvetésben a túlórák a „tartalékban” voltak tervezve, most az adott helyen, nem 
pedig tartalékban lesz betervezve. Nem tisztázott a közfoglalkoztatás kérdése. A táblázatok 
tartalmazzák a bevételi előirányzatokat,  külön a Településellátó Szervezetnél és külön a 
Polgármesteri Hivatalnál. A kiadásoknál az utolsó oszlopban láthatóak a bérek és járulékaik, 
és a felhalmozási hitelnél a terheket. Az utolsó oldalon az önállóan működő intézményeknél a 
létszámbővülés feltüntetésre került. TESZ tevékenységének az alapilletményei és egyéb bér és 
járulékai láthatók, itt  6 fővel nő a létszám, de ez a megváltozott munkaképességűekhez 
köthető. Kérdés, hogy mi lesz a konyhák működtetésével.  
 
Forró Gábor: Köszöni a tájékoztatást és jelenlévőknek a részvételt, az ülést bezárja. 
 
               kmf. 
 
 
 
…………………………………..   …………………………………. 
Szokolainé Obermayer Éva    Forró Gábor 
jegyzőkönyvvezető     PEKJB elnök 


