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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2012.
március 26-i rendkívüli nyílt ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (minden tag jelen van)
Forró Gábor, a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes, 7 tag jelen van.
Ismerteti az ülés napirendjeit. Javasolja, hogy a mai VKB-PEKJB együttes ülésének napirendi pontjai
közül átvett „Hulladékszállító autó tárgyalásos közbeszerzési eljárásban történő lebonyolításának
engedélyeztetése” c. napirendi pontot második napirendként, zárt ülésen tárgyalja a bizottság.
Ezt követően a bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti elnöki javaslatot és az
alábbi napirendi pontokat:

1.) Az önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hatósági Ov. / Lenkei György SZB elnöke
2.) Hulladékszállító autó tárgyalásos közbeszerzési eljárásban történő lebonyolításának
engedélyeztetése
(zárt ülés, külön jkv.)
Előterjesztő: dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató
3.) A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hatósági Ov.
4.) Pályázatokon való részvételi javaslat
Előterjesztő: Popele Julianna Beruh. Ov.

1. napirendi pont: Az önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló rendelet
módosítása
Lenkei György: Az előző PEKJB ülésen levették napirendről. A városnak nem kerül külön
pénzébe. Törvényi rendelkezés miatt a lakástámogatást kellett megszűntetni, és az
előterjesztésben szerepeltetett fűtési támogatási rendszert javasolják bevezetni a legjobban
rászorultak részére. Akinek 120 m2-nél nagyobb ingatlana van, ez az adósságkezelésnél is így
van – nem élhetnek a támogatási lehetőséggel.
Lengyel György: Milyen értékmaximum az, ami felett már nincs kedvezmény?
Forró Gábor: Milyen az igénybevétel szabályozása? Az előző tárgyalások alkalmával szóba
kertültek azok a „visszaesők” akik megkapták ugyan a kedvezményt, de nem működtek együtt
az adóságrendezésben. Esetükben szigorodik-e a szabályozás?
Dr. Kármán Gábor: Ha valaki nem működik együtt, nem hozza be a megfelelő papírokat,
csekkeket, akkor nem veheti igénybe a későbbiekben a lehetőséget. A konkrét
magatartásformákat meghatározták, amiket a szolgálat felé teljesíteni kell, ha valaki ezt
megszegi, akkor nem minősül „együttműködő”-nek. 2012-től tette lehetővé a
vagyonvizsgálatot a törvény.
Forró Gábor: Költségvetési kihatása nincs a rendeletmódosításnak?
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Dr. Kármán Gábor: Nincs.
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
42/2012.(III.26.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
elfogadásra javasolja a 8/2004.(III.17.) sz. Ök rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet
dr. Kármán Gábor Hatósági osztályvezető előterjesztése alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Kármán Gábor Hatósági Ov.
A bizottság a 2. napirendi pontot: „Hulladékszállító autó tárgyalásos közbeszerzési eljárásban
történő lebonyolításának engedélyeztetése” zárt ülésen tárgyalja, melyről külön jegyzőkönyv
készül.
Dr. Bognár László tag kiment.
3. napirendi pont: A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Dr. Kármán Gábor: A Képviselő-testület hozott döntést erről az elmúlt hónapban, de a
bölcsőde vezetője jelezte, hogy a sávok kialakítása nem megfelelő, a szülők panaszkodtak.
Átdolgozták a sávokat, és az erről szóló táblázatot tartalmazza az előterjesztés, már az egy
sávon belüli eltérést is arányosan jelölve.
Dr. Bognár László tag visszajött.
Szabó Csaba tag kiment.
Mind a három szempontnak megfelel.
Hlavács Judit: Támogatja a javaslatot.
Szabó Csaba tag visszajött.
Dr. Kármán Gábor: A segélyezés gyakoriságáról és ezzel kapcsolatos szabályozási
rendszerről is várható javaslat, ami majd a bizottság elé kerül.
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
43/2012.(III.26.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága –
elfogadásra javasolja a „gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló
7/2004.(III.17.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet dr. Kármán Gábor
Hatósági osztályvezető 2012. március 21-én kelt előterjesztése szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Kármán Gábor Hatósági Ov.
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4. napirendi pont: Pályázatokon való részvételi javaslat
Popele Julianna: Három pályázati kiírásról lehet beszélni, de csak a szerdai Képviselőtestületi ülésre tudja összeállítani az írásbeli előterjesztést. Az egyik az óvoda építése,
melynek tervei elkészültek. Ennek a becsült értéke: 220 mFt, amit a költségvetésben
szerepeltettünk, 95 %-os támogatottsággal max. 200 mft-os támogatást lehet nyerni. A Fácán
Óvodaegységet bővítenénk külön egy 100 fős épülettel. Zárt átjáróval szerették volna
létrehozni, hogy egyes funkciókat, helyiségeket ne kelljen megépíteni, pld. tornaterem, stb.
Erről megérkezett az elvi engedély, tehát nem kell külön épületet tervezni. Ha egyben marad a
terület, kedvezőbb építészeti megoldásra van lehetőség, ahogy a legelején tervezték.
Szabó Csaba: A Kincsem Óvoda viszont felújításra szorul, kérdése, hogy ott mit terveznek,
milyen lehetőségek vannak?
Dr. Bognár László tag kiment.
Popele Julianna: Energiahatékonysági pályázat fog megjelenni, amihez kapcsolódhat a
felújítás és esetleg fűtéskorszerűsítés is létrejöhet. Ha pályázati forrás lesz rá, akkor olyan
munkálatokat is el szeretnének végezni, amik szükségesek. Foglalkoznak ezzel a témával és a
felméréseket végzik. A Fácán óvodára visszatérve, viszont élni kell ezzel a lehetőséggel, hogy
a bővítést végrehajtsák.
A másik pályázat az iskolai utánpótlás sport infrastrukturális fejlesztésének támogatása. Ez a
pályázat tavaly is ki volt írva, pályáztunk is a Balázsovits Sportcsarnok hűtő-, fűtő-, és
szellőző-berendezésének fejlesztésére. Ide ismételten benyújthatnánk a pályázatot. Ez 8 mFt
körüli becsült önrészt jelentene, 80 %-os maximált támogatási összegről és maximum 20
mFt-ról van szó. A harmadik pályázati lehetőség a tér-figyelőrendszer kiépítése, a
közbiztonság növelésének fejlesztése tárgyában kiírt pályázat. Felmérték a három
vasútállomást és a kerékpártárolókat megfigyelő-kamerarendszer kiépíthetősége céljából.
Összesen. 5 db kamerát terveztek, melyek arcfelismerésre is alkalmasak. Itt 20 %-os önrészt
kell fizetni. A részletes anyagot a testületi ülésre elkészíti.
Forró Gábor: A felvételkészítésnek a szabályait is figyelembe kellene venni. Ha a Közterületfelügyeletet is igénybe vesszük, akkor plusz költségek is felmerülhetnek.
Szabó Csaba: A szerver is benne van az árban?
Popele Julianna: Nem tartalmaz számítógépet a leírás.
Forró Gábor: Havi rendelkezésre állási díj alakulásáról kellene információkat beszerezni, ha
további kamerákat szeretnének működtetni, ezeket kéri a Képviselő-testületi ülésre.
Lengyel György: Javasolja a pályázati önrészekhez a forrás megjelölését.
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A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

44/2012.(III.26.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
támogatja Popele Julianna Beruházási Osztályvezető által szóban ismertetett
pályázatokon való részvételt azzal, hogy a 2012. márc. 28-i Képviselő-testületi ülésre e
tárgyban készített előterjesztésében jelölje meg az önrészekhez szükséges pénzügyi
forrást.
A bizottság felkéri továbbá Popele Julianna Beruházási Osztályvezetőt, hogy nyújtson
tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy mennyi marad még a 2012 évi költségvetésben a
pályázati keretből.
Határidő: azonnal
Felelős: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető

Forró Gábor elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
Kmf.

…………………………………..
Szokolainé Obermayer Éva
jegyzőkönyvvezető

………………………………….
Forró Gábor
PEKJB elnök

