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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. 
február 10-i rendkívüli ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint  (nincs jelen: Lengyel György, Rakaczky István – jelezték 
távolmaradásukat, dr. Megyery Csaba jelezte, hogy késik) 
 
Forró Gábor, a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes, 4 tag jelen van.  
Ismerteti az ülés napirendjeit. Javasolja, hogy a meghívó szerinti 7. napirendi pontot vegyék le a 
napirendről, mert egyeztető tárgyalás volt a héten a hivatalban és még nincs minden tisztázva. Nagy 
Attila Őrsparancsnok betegállományban van, ezért nem tud jelen lenni a mai ülésen, ezért a 3. 
napirendi pontot a következő ülésen tárgyalja a bizottság. Információi szerint a 6. napirendi pont 
anyaga nem készült el, ezt is a következő ülésen tárgyalja a bizottság. Sorrendiségben javaslata, hogy 
a  költségvetéssel kapcsolatos napirendi pontot tárgyalják utolsó napirendként.  
 
Ezt követően a bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti elnöki javaslatot és az  
alábbi napirendi pontokat: 
 
1./ Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról 
     Előterjesztő: Forró Gábor PEKJB elnök     
2./ Általános iskolai felvételek szabályozása  
     Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző      
3./ A helyi kitűntető címekről szóló 4/1999. (III.10.) sz. Ök rendelet módosítása 
     Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző      
4./ Tájékoztatás a 2012. évi költségvetés tervezéséről 
      Előterjesztő: Kovács Krisztina Pénzügyi Ov.    
 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
 
1. napirendi pont: Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról 
 
Forró Gábor: A törvényi előírások szerint január 31-ig minden képviselőnek le kellett adni a 
vagyonnyilatkozatát. Ezt minden képviselő meg is tette. A házastárs vagyonnyilatkozata 
lezárt borítékban érkezett, a képviselőké nyilvános.  
 
A bizottság a tájékoztatást tudomásul vette.  
 
 
2. napirendi pont: Általános Iskolai felvételek szabályozása 
 
Dr. Nagy Atilla: A KOSB már kétszer tárgyalta ezt a napirendet. Mint ismeretes az elmúlt 
évben az iskolákban nagymértékű volt a túljelentkezés. A törvény szabályozza a felvételi 
rendet. A kialakított körzetben lakó gyermeket kell felvenni. A korábbi gyakorlat az volt, 
hogy elsőként a felvételi körzetben lakó, illetve ezen kívüli gödi gyermekeket, ide tartoztak a 
nevelekiek, . Az „idegen” gyermekek szülei gyorsan reagáltak a helyzetre és a felvétel 
érdekében gödi lakcímet létesítettek gyermeküknek és az egyik szülőnek. Ezt a sajátos 
helyzetet lehetne a csatolt rendelet-tervezettel megváltoztatni. A tartózkodás illetékességként 
csak akkor lépne életbe, ha nincs sehol lakóhelye. Az ideiglenes lakcímmel rendelkezők nem 
nyerhetnének felvételt. Felvétel sorrendjének folytatása úgy lenne, hogy halmozottan 
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hátrányos gyermekek, akik a település más részén élnek, ezután kerülnek felvételre a 
környező településeken lakó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, majd ezt követné a 
pótfelvételi eljárás, az SNI-s gyermekek, végül az egyéb helyzetben lévő gyermekek, végül a 
sorsolás. A KOSB javasolta a az 1. §. 1.bek. a.) és b.) pont módosítását, úgy, hogy a 6 hónap 
kerüljön törlésre. A lakcím fiktívválási eljárással helyszíni szemlét is terveznek. A beiratkozás 
utáni 1 hónapon belül a lakcímellenőrzést is elvégezhetik, erről is határozott a KOSB. Ismét 
felmerült a Neveleki gyermekek felvételének kérdése.  
 
Hlavács Judit: A Németh László iskolában komoly gondot fog okozni a felvétel, 111 
gyermeket tudnak felvenni, de számolhatunk ennél 30-40 fővel többre is, ha a nagycsoportos 
óvodások számát vesszük figyelembe.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

18/2011. (II.10.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
egyetért a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság javaslatával miszerint az 
„Általános iskolai beiratkozáskor vizsgálandó „sajátos helyzet” meghatározásáról szóló 
rendelet-tervezetben az 1. §. 1 (bek.) a.) és b.) pontjából - „a beíratáskor legalább 6 
hónapja létesített” – mondatrészt töröljék.  
Egyebekben a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
 
3. napirendi pont:  Helyi kitűntető címekről szóló 4/1995.(III.10.) sz. Ök rendelet módosítása  
 
Dr. Bognár László: Soha nem módosítottuk eddig a díszpolgári címekről szóló rendeletet. A 
legutóbbi ülésén a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság két paragrafust módosított. A 
bizottság egy új művészeti díj alapítását kezdeményezi, mely a Magyar Kultúra Napján 
kerülne átadásra. Jövő évi költségvetésben nettó 100 eFt-ot szeretnének szerepeltetni. Ez a díj 
korábban az  Olajfa Művészházban valamilyen szinten már kialakulóban volt. A rendelet 
módosítás 1. §. (1) bekezdésébe került „Göd város alkotó- és előadóművész díja” a (2) 
bekezdés azt tartalmazza, hogy kik kaphatják és kik tehetnek javaslatot. Ezen felül a KOSB az 
alábbi módosításokat javasolta, hogy a 2. §. (2) bekezdésében az „elsősorban” szó kerüljön 
be, és a második mondat módosuljon dr. Nagy Atilla aljegyző előterjesztésének második 
bekezdése szerinti 4. francia bekezdés szövegével, továbbá a rendelet 3. §.-át nem javasolták 
kiegészíteni a 4. bekezdés lett ezáltal a 3., melynek szövegezése „A kitüntető cím 
visszavonása … stb.” szövegrésszel kezdődjön. 
 
Dr. Megyery Csaba tag megérkezett.  
 
Csányi József: Módosító javaslata, hogy a „Gödért Emlékérem”és a „Göd díszpolgára” cím 
adományozása 4 évenként legyen.  
 
dr. Bognár László: Ez a módosító javaslat abban az esetben nem jó, ha valaki olyan beteg, 
hogy nem biztos, hogy megéli a 4 évet még. 
 
Dr. Nagy Atilla: Díszpolgár az lehet, aki emeli Göd fényét. A „Gödért Emlékérem”, ami 
ténylegesen, a Gödön végzett tevékenységéért adható. A díszpolgárságnál javasolja a 
ciklusonkéntit, de a Gödért emlékéremnél nem. 
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Dr. Megyery Csaba: Véleménye szerint a „Díszpolgárság” , a „Gödért Emlékérem” és a „Pro 
Urbe” díj összevonható.  
 
Dr. Bognár László: Igen, ez megfontolandó, hogy „Pro Urbe”, vagy Díszpolgár” cím legyen. 
 
Szabó Csaba: Ha nem jár anyagi juttatással, akkor javasolja, hogy ez a napirend kerüljön 
vissza a KOSB-hoz.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták. 
 

19/2011. (II.10.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a 4/1995.(III.10.) sz. Ök rendelet módosításáról és művészeti díj 
alapításáról szóló rendelet tervezetet a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 
módosításaival, de felkéri a KOSB-t, hogy tegyen javaslatot a „Göd Díszpolgára” és a 
„Gödi Emlékérem” adományozásának gyakoriságára.  
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök, dr. Bognár László KOSB elnök, dr. Nagy Atilla  
              aljegyző 
 
 
4. napirendi pont: Tájékoztatás a 2012. évi költségvetésről 
 
Kovás Krisztina: A kiadás-bevételi előirányzatokat és az önkormányzat mérlegét lehet már 
látni. A rendelet-tervezet elkészítése nem a szokásos módon történik majd, mert az 
intézmények külön bontásban kell szerepeltetni. A hitelfelvétel nélkül tervezett költségvetést 
tervezik egyelőre. A bevételi oldalon a normatívák, adóbevételek, pénzeszközátvételek – 
működési és felhalmozási célúak szerepelnek. Pénzmaradvánnyal is számoltunk. Kiadási 
oldalon a bérek, a szociális juttatások tervezésre kerültek, a TESZ-nél a szociális feladatok 
ellátása. Felhalmozási tartalékot terveztünk, ez a következő ülésen már látható lesz a 
táblákban. Kötvényfizetési kötelezettségnél  230 Ft-os árfolyammal számoltuk a 
visszafizetést. A hiteltörlesztést és beruházásokat is terveztünk, a szemétszállításnál egy 
közbeszerzést. A beszámolóban a tényleges pénzmaradvány látható lesz és ennek 
függvényében lehet, majd a felhasználásról tájékoztatást adni. A bérkompenzáció nem látható 
most a számokban. A MÁK központilag végzi el a kompenzációt, utólag fogjuk a korrigálást 
elvégezni, ha már pontos adatot tudunk.  
 
Dr. Pintér György: A kiadásoknál a hivatal próbálnál próbáltak faragni a bérekből. Néhány 
beruházás van, amit mindenképp el kell végezni. Tavaly a 100 mFt-os hitelfelvételt terveztük, 
de nem vettük igénybe. Idén meg kellene nézni, hogy mire milyen hitelt lehet egy adott célra 
felvenni. Adóbevételek magasabbra lettek tervezve, mint tavaly. A másik ahol magasabb 
összeget terveztünk, az az ingatlanbevételek. Lényegesen feszesebb lesz ez az év, mint a 
tavalyi. Jelenleg 240 Ft a svájci frank. Tegnap az intézményvezetőknek tartott költségvetési 
tájékoztató értekezletet. Az intézmények külön adó és bankszámla számmal rendelkeznek 
majd. A kiosztott anyag 3. oldalán középen látható, hogy működési hiány nincs a rendszerben, 
ez igen fontos tényező.  
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Forró Gábor: A korábbi költségvetésben 80 mFt-os összeg volt a strandfejlesztésre 
betervezve.  
 
Kovács Krisztina: Nincs idén betervezve ez az összeg. 
 
Dr. Pintér György: A tervezett medence-felújítás a pénzmaradványból lesz majd 
finanszírozva.  
 
Kovács Krisztina: A TESZ-nél került tervezésre a túlórák és helyettesítések, ez jelentős 
változás az intézményfinanszírozásnál. Az energia költségekhez tavaly többször kapott a 
TESZ pótfinanszírozást, ezzel kapcsolatban folynak a vizsgálatok, de idén kötött 
felhasználásúvá szeretnénk tenni, elkerülve ezt.  
 
Forró Gábor: Elméletileg hétfőre kell elkészíteni a 2012. évi költségvetés tervezetét, mi ennek 
a reális időtartama? 
 
Kovács Krisztina: Egy pár tábla hiányzik még, ezeket ismerteti. A fő megalapozó táblák már 
készen vannak. A szöveges rendeleti rész is hiányzik még. A TESZ-től a táblázatokat 
megkapta, de a szövegest még nem. Hétfőre várható, hogy kész lesz. A beruházásokkal 
kapcsolatban elmondja, hogy a hivatalnál nem lehet beruházásokat tervezni, csak az 
intézményeknél.  
 
Forró Gábor: Az okmányiroda működése szerepel a tervezetben.  
 
Kovács Krisztina: Egyelőre nincs ezzel kapcsolatban változás. 
 
A szöveges beszámolót javasolja elfogadásra – 5 igen egyhangú.  
 

20/2011. (II.10.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
tudomásul veszi dr. Pintér György alpolgármester és Kovács Krisztina Pénzügyi 
Osztályvezető tájékoztatását a 2012. évi költségvetés tervezéséről. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök 
 
Forró Gábor elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
               kmf. 
 
 
 
…………………………………..   …………………………………. 
Szokolainé Obermayer Éva    Forró Gábor 
jegyzőkönyvvezető     PEKJB elnök 
  
 


