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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának, 2012. május 17-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 Lengyel György bizottsági tag előre jelezte, hogy az ülésen nem tud 
résztvenni.    
 
Az elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes - 4 -  bizottsági tag jelen van.  
 
Az elnök ismerteti a napirendi pontokat. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 7. és 8. 
napirendi pontok 3. és 4. napirendi pontként kerüljön tárgyalásra.  
Az egyebek napirendi pont közé felvenni javasolja:  

- Kovacsik Tamás: Járdaépítések költségviseléséről szóló 16/2010.(V.27.) sz. Ök. 
rendelet módosítása 

- Dr. Nagy Atilla: Németh László Általános Iskola és AMI. Alapító Okirat módosítás 
- Dr. Nagy Attila: Németh László Általános Iskola és AMI. férfi néptánctanár 

alkalmazása 
- Dr. Nagy Atilla: Kastély Központi Óvoda Alapító Okirat módosítása 
 

 
Tervezett Napirendi Pontok:  
 

1. Alsógödi úszóművek 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 

2. Felsőgödi gát helyi védetté nyilvánítása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 

3. Németh László Általános Iskola és AMI. térítési díjkifizetési szabályzata 
Előterjesztő: Sellyei Noémi oktatási referens 

 
4. Iskolaotthonos tanító alkalmazása 

Előterjesztő: Sellyei Noémi oktatási referens 
 
5. 2011. évi pénzmaradvány felosztása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
6. Az önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor hatósági ov.  
 

7. 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
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8. 2011. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

9. Informatikai stratégia hatályának meghosszabbítása 2012. december 31-ig  
Előterjesztő: Forró Gábor elnök 
 

10. Javaslat az önkormányzat pénzügyi helyzetéről készülő havonkénti kimutatás 
tartalmára  
Előterjesztő: Forró Gábor elnök 
 

11. Reklámtáblákra vonatkozó éves közterület-használati engedélyek, díjak   
Előterjesztő: Iványi Andrea építéshatósági ov.  
 

12. Egyebek 
 

•••• Járdaépítések költségviseléséről szóló 16/2010.(V.27.) sz. Ök. rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök, képviselő 

•••• Németh László Általános Iskola és AMI. Alapító Okirat módosítása  
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

•••• Németh László Általános Iskola és AMI. férfi néptánctanár alkalmazása 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

•••• Kastély Központi Óvoda Alapító Okirat módosítása 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

  
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 

1. napirendi pont tárgyalása: Alsógödi úszóművek 
 
Bertáné Tarjányi Judit főépítész: A három úszómű közül egyik sem volt rendben. A 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülése óta megszerezte a NKH írásos 
engedélyét, ami 30 napig érvényes. A rév átkelővel kapcsolatban elmondja, hogy a rév 
üzemeltetési szerződése jövőre lejár, de javasolja, hogy az idei évre az önkormányzat 
ideiglenes hozzájárulást adjon.   
 
 

2. napirendi pont tárgyalása: Felsőgödi gát helyi védetté nyilvánítása  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A felsőgödi gát támfalát javasolja helyi védetté nyilvánítani. A helyi 
védetté nyilvántartási törzslapon kerüljön megnevezésre, hogy a felsőgödi gát lépcsője és 
kőfala helyi védettséget élvezz. Ezek a részek 1925-ben épültek. A legmarkánsabb épületet 
meg kell védeni. A Vízügyi Igazgatósághoz kell fordulni.  
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56/2012.(V.17.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága felkéri 
a jegyzőt, hogy a helyzet rendezésére kezdjen tárgyalásokat a rév üzemeletetőjével és a 
megállapodást terjessze a képviselő-testület elé.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
Dr. Bognár László bizottsági tag megérkezett. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja, hogy az úszóművek ideiglenes engedélyt, tulajdonosi 
hozzájárulást kapjanak.  
 
Forró Gábor: A három úszómű közül egy a BME.  
 
Rakaczki István:A révnek 10 évre szóló megállapodása volt. Hogyan működik ez? Nincs 
megállapodása? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Nagyon érdekesen zajlott eddig. A rév engedélye a Jávorka S. utcához 
szólt, aztán Sándor István ideje alatt a komp átköltözött a jelenlegi helyére. Erre a helyre egy 
pályázatot is nyertek, ennek keretében készült a jelenlegi kikötőt elérő járdaszakasz.  
 
Rakaczki István: Nem lehetne visszaköltöztetni? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az eljárást 2013-ban kell lefolytatni. Meg kell határozni, hogy 
pontosan hová adjuk ki az engedélyt és ennek megfelelően meg kell kötni a 
megállapodásokat.  
 
Forró Gábor: Az említett pályázat 4-5 éve volt. Ha jövőre szeretnénk az eredeti helyre kiadni 
a hozzájárulásunkat, nem lehet probléma a annak megvalósulásával, nem kell esetleg 
visszafizetni az elnyert összeget? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Úgy tudja, nincs ilyen probléma. 
 
 

57/2012.(V.17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 3659/1 helyrajzi számú árvízvédelmi töltés helyi 
építészeti értékvédelmi védelmét, azaz a 11/1999.(IV.06) sz. Ök. rendelet 9.§ kiegészítését a 
felsőgödi gát kőburkolatú részeinek védelmével, beleértve a bástyákat és a kőborulatú 
lépcsőket.  
 
Határidő: 2012. július 01.  
Felelős: Polgármester, címzetes főjegyző 
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A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Elmondja, hogy a BME úszóművével más a helyzet. Az 
önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulást határozattal visszavonta. Az NKH szerint az 
üzemeltetőnek tudomásul kell venni, hogy a tulajdonos engedélye nélkül nem üzemelhet. 
Javasolja, hogy azt a tényt, hogy az úszómű tavaly engedély nélkül üzemelt, a bizottság 
határozatában mondja ki. Javasolja továbbá, hogy a tulajdonosi hozzájárulás visszaadását 
bizonyos feltételekhez kösse. Sok hibát követtek el, beltéri használatú hosszabbítóval vitte ki 
az áramot, rendszám nélküli kocsival vontatta az úszóművet. a kocsi volt, hogy beleborult a 
vízbe. Javasolja, hogy a bizottság állapítsa meg, hogy a BME 2011. óta engedély nélkül 
használta az úszóművet.  
 
Forró Gábor: Javasolja, hogy az 5 darab hajó lajstrom száma is szerepeljen a kiadott 
engedélyben. A hajólevél száma ugyanis jó, de nem, elegendő információ. A lajstromszámnak 
szerepelni kell a hajó oldalán, így az ellenőrzés során bárki számára nyilvánvaló, hogy 
engedélyes hajó áll-e az úszómű mellett.  
 
Rakaczki István: Amennyiben a feltételek valamelyike nem teljesül, úgy az engedély 
visszavonásra kerül. Szankció legyen meghatározva.   
 
Forró Gábor: Ideiglenesen vonja vissza az engedélyt.  
 
Hlavács Judit: Az engedély felfüggesztése szerepeljen a határozatban.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Utána már csak határidőre kapja meg az engedélyeket.   
 
 
 

58/2012.(V.17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
megállapítja, hogy a BME az úszóműveket engedély nélkül használta 2011. óta, ezért  
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy tulajdonosi hozzájárulás megadását, az alábbi 
feltételekhez kösse:  

- az úszóműhöz a mellékelt listán nem szereplő hajók nem köthetnek ki 
- a közösségellenes magatartást tanúsító hajóvezetők kikötési engedélyét a MAFC 

visszavonja és erről az önkormányzatot írásban értesíti 
- a BME és a vízfelület közötti területet folyamatosan karbantartja 
- az önkormányzat területén karbantartási jellegű munkákat meghaladó munkákat csak 

az önkormányzat előzetes írásbeli engedélyével végez 
- a BME területén építési munkákat csak Városrendezési Hatástanulmány elfogadása 

után végez 
- 02 helyrajzi számú területén és a mérőtelep területén építési munkák esetén 

figyelembe veszi az önkormányzat ügyféli státuszát ( közvetlen szomszéd)  
- az önkormányzat területére rendszám nélküli, forgalmi engedéllyel nem rendelkező 

közúti járművet nem enged 
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- az önkormányzat területén a forgalmat akadályozó vagy balesetveszélyt okozó eszközt 
(így különösen hosszabbítót, vagy az úszómű rögzítéséhez használt kötelet) nem 
helyez el.  

- az engedélyben szerepelnie kell a hajók lajstrom számának, hajóazonosító jelenének, 
mely a hajó oldalán van feltüntetve 

Amennyiben a felsorolt feltételek valamelyike nem teljesül, úgy az engedélyt felfüggeszti. 
 
 
Határidő: 2012. június 01.  
Felelős: polgármester, címzetes főjegyző 
 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
 
 

3. napirendi pont tárgyalás: Németh László Általános Iskola és AMI. térítési 
díjkifizetési szabályzata 

 
dr. Bognár László: A művészeti képzésben a hangszerkölcsönzési díjak emelkednek.  
 
Forró Gábor: Az emelés csekély mértékű, ráadásul a művészeti képzés – összehasonlítva a 
hasonló képzések áraival – még mindig nagyon kedvező.  
 
Hlavács Judit: Véleménye szerint a 100% -os emelés nem csekély, de az összeget tekintve 
valóban csekély.   
 

59/2012.(V.17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja, hogy a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
művészetoktatási térítési-és díjbefizetési szabályzatának az alábbi táblázat szerinti 
módosítását, és rendeletbe foglalását:  
 

Egyéb díjak, költségek a művészetoktatásban 2012/13. tanévben 

MŰVÉSZETI ÁG FIZETENDŐ DÍJ 
MEGHATÁROZÁSA 

DÍJ MÉRTÉKE 

Zeneművészet hangszerkölcsönzési díj 
zeneiskolai hangszerekre 

2.500 Ft/félév 

Zeneművészet hangszerhasználati 
hozzájárulás a zongora-és az 
ütőhangszeres tanszakokon 

1.500 Ft/félév 

Táncművészet ruha-és jelmez használati 
hozzájárulás 

1.000 Ft/félév 

Képző-és Iparművészet eszköz-és alapanyag 
hozzájárulás 

1.000 Ft/félév 
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Határidő: 2012. szeptember 01.  
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 

4. napirendi pont tárgyalása: Iskolaotthonos tanító alkalmazása 
 
Forró Gábor: Az előterjesztés a Németh László Általános Iskola tanítói félállás biztosításáról 
szól. Az intézmény két osztállyal bővül, így egy fő tanítói állás indokolt.   
 
dr. Bognár László: A tanító munkabérének fedezete a TESZ költségvetése.   
 
Forró Gábor: A teljes összeg 542 ezer Ft mely 427 ezer Ft-ot személyi juttatásra, és 115 ezer 
Ft- munkaadót terhelő járulékra bontható. Fedezetét valóban a TESZ biztosítja?   
 
Dr. Pintér György: A tanító munkabérének fedezete vagy az iskola vagy az önkormányzat 
biztosítja, nem a TESZ fedezi a költségeket. Javasolja, hogy az önkormányzat 
költségvetésében működési tartalékként szereplő keret terhe legyen a fedezete.  
 
 

60/2012.(V.17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja, hogy a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
álláshelyének számát 72-ről 73-ra növelni, az egy iskolaotthonos tanítói álláshellyel.  
Az álláshely fedezetére 2012. évi működési tartalék. 2012. évre az iskolaotthonos tanítói 
álláshely költsége 3.5 hónapra: 427.000,- Ft + munkáltatói járadéka: 115.000,- Ft, összesen 
542.000 Ft  
 
Határidő: 2012. augusztus 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, intézményvezető 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

4. napirendi pont tárgyalása: 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
 

dr. Szinay József: Mindhárom napirendről elmondja, hogy a helyzet nem olyan rossza abban a 
tekintetben, hogy a Fiducia kötvény 145 millió forint az az összeg ami szabadon  
felhasználható maradványként, pufferként a városnak rendelkezésére áll. Korrigálni kell a 
pénzmaradvány tekintetében a táblázatot, abban a tekintetben, hogy a csapadékvíz rendezése 
kétszer szerepel a táblázatban. A közvilágításra elkülönített összegen is módosítani kell. Új 
elemként a rendkívüli szociális keret kerül bele. Vannak olyan idős rászoruló emberek, akik 
vagyonnal rendelkeznek, de fizetési lehetőséggel nem. Előfordul, hogy ezeket az embereket 
megpróbálják kiforgatni a vagyonukból. Ennek elkerülése végett az önkormányzat eltartási 
szerződést kötne az érintettel. Az eltartott életjáradékot kapna. Erre a célra 2 millió forint 
elkülönítését javasolja.  
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Kovács Krisztina pénzügyi osztályvezető: A költségvetési rendelet módosításához a részletes 
indoklás csatolva lett. Az előirányzatok módosítása, a kiadás és bevétel, illetve a 
rendeletmódosítási javaslatot is csatoltak az előterjesztéshez.  
 
 

61/2012.(V.17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadta a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását a kiküldött anyag szerint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
6. napirendi pont tárgyalása: 2011. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása:  
 
Forró Gábor: Elmondja, hogy a zárszámadás szöveges részében és a mellékletekben eltérés 
van. A 9. sz. melléklet 50. sorában, illetve a beszámoló 4. oldalán is eltérés van. A 
zárszámadásban 2-3 eltérés van. Ezek az eltérések lehet, hogy a főszámot is érintik. Az előző 
évben képződő maradvány a szöveges beszámoló szerint 291.078,- Ft, a táblázatban 291.071,- 
Ft szerepel.  Az intézmények esetében is eltérések tapasztalhatók, a TESZ esetében a 
zárszámadás szöveges részében 3.8 millió forint, a táblázatban 4.4 millió forint szerepel. Erről 
a pénzügyi osztályvezetővel egyezetett.   
 
Rakaczki István: A felhalmozási- és tőke jellegű bevételek korábban is be lett tervezve, de 25- 
30 % -nál jobban nem sikerültek. Ezek a dolgok nem teljesülnek.  
 
dr. Pintér György: Forintban átszámolva 150 millió forintot jelenet, ez a 20%-a volt régen. 
Korábban 100 millió forint értékű hitelfelvétel volt betervezve, azonban nem kellett ilyen 
jellegű hitelhez folyamodni. A tervezés és a megvalósítás is pozitív. A könyvvizsgáló szerint 
is az önkormányzat megpróbálja a kiadásokat határon belül tartani, ami pozitívum. A 
lehetőségekhez képest jó a költségvetés, jó a teljesítés. A város adóssága csökkent.  
 
Kovács Krisztina: A könyvvizsgálói jelentés a rendelet az előterjesztésben szerepel. Történtek 
elírások a jelentésben.  
 
dr. Pintér György: A könyvvizsgálói jelentésben a könyvvizsgáló leírja, hogy a beszámolót 
jónak találja. Azt, hogy az önkormányzatnak mennyi pénze van, sokféleképpen lehet 
értelmezni. Az önkormányzatnak jelenleg is 450 millió forintja van lekötve.  
 
Hlavács Judit: A könyvvizsgálói jelentésben erős kritikák is vannak. a könyvvizsgáló 
elfogadta a jelentést, de a leírtakkal érdemes foglalkozni.   
 
Kovács Krisztina: A könyvvizsgálói kritikával kapcsolatban elmondja, hogy aki egy kicsit is 
ismeri a hivatalt, az tudja, hogy a pénzügyi osztályon rengeteg személyi változás volt. 
Megbízható csapatot kell összeállítani, ahhoz ,hogy ez biztonságosan működjön, de a 
pénzügyön az emberek folyamatosan cserélődnek. A munkát továbbá nehezíti a Polic 
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rendszer használata is. A program nem jó. Elmondja, hogy ez az első beszámoló amihez 
ütemterv is készült.  
 
Kovács Krisztina: A könyvvizsgáló a beszámoló készítését kritizálta. Az elkészítéshez készült 
ütemterv. Minden anyag rendelkezésre állt. 
 
dr. Szinay József: A Polisz rendszer hibáival nem lehet takarózni. Forró Gábornak köszöni az 
észrevételeket és a segítséget.  
 
Forró Gábor: A Polisz rendszerrel kapcsolatban sokat javult a helyzet. A programmal 
dolgozni kell, és lehet. Elmondja, hogy az önkormányzat a Polisz rendszert fejlesztő, és 
üzemeltető cég számára gyakran „tesztkörnyezetként” szolgált. A cég hozzáállása nagyon 
rossz volt, hosszas tárgyalásoknak köszönhetően lassanként változik a helyzet.  
A zárszámadás 1. sz. mellékletben a 2. sz. táblában a jogcímet javítani kell „bevétel” helyett 
„kiadásra”. 
 
Hlavács Judit: A vagyonkataszter nem szerepel sehol.  
 
Szabó Csaba elhagyja az üléstermet.  
 
 

62/2012.(V.17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a 2011. évi zárszámadásról szóló rendeletet, azzal a kitétellel, hogy a 
bizottság ülésén elhangzott hibákat a Képviselő-testületi ülésig a Pénzügyi osztály vezetője 
kijavítja.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
7. napirendi pont tárgyalása: 2011. évi pénzmaradvány felosztása:  
 
Forró Gábor: Elmondja, hogy a pénzmaradványba be kell tervezni a dunaparti sétány további 
kiépítését, mivel ez a tavalyi költségvetésben szerepelt, és csak részben valósult meg.  
 
Kovács Krisztina: Célszerű lenne a tavalyinak megfelelően továbbvinni, mint „eleven köztér” 
pályázat végrehajtását.  
 
Forró Gábor: Az eleven köztér pályázat a működési elkötelezettségek között szerepeljen. 
Továbbá javasolja, hogy a közvilágítás bővítése és a Rozmaring utcai játszótér is a 
pénzmaradványból kerüljön kifizetésre.  
 
Popele Julianna: Igen, ez szerepel a pénzmaradványban, 5 millió forint lett elkülönítve.  
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Forró Gábor: Közvilágítás bővítésére 2 millió forint lett betervezve, ez az összeg 5 millió 
forintra emelkedjen. Harang – Dózsa György utca sarkán csapadékvíz elvezetés megoldására 
is legyen keret elkülönítve.  
 
Kovács Tamás: Elmondja, hogy az eleven köztér pályázat két forrásból kerül kifizetésre, az 
egyik forrás a Fiducia kötvény, a másik forrás körzetfejlesztési keret. Tavalyi évben 
jóváhagyott előirányzat.   
 
Forró Gábor: Elmondja, hogy a táblázatban két külön soron szerepel a csapadékvíz elvezetés.   
 
Rakaczki István: Két informatika fejlesztés is be van tervezve.  
 
Kovács Krisztina: A tavalyi évben beterveztük, az e-közigazgatás megvalósítása érdekében, 
azonban ez nem valósult meg. Jelenleg nincs naprakész vagyonkataszter nyilvántartás, ezt a 
Polisz-rendszerrel tudnák kezelni annak további modulját megvásárolva. Ennek a programnak 
a megvásárlása szerepel a tervezetben, de ehhez dologi kiadás is kapcsolódik, ezért van az 
informatikai fejlesztés megosztva. A rendszert adatokkal fel kell tölteni, ebben egy külső 
szakértő lesz a segítségükre. A dologi kiadás az előkészítéshez szükséges.  
 
Forró Gábor: Komoly túlóra pénzekkel kell számolnunk.  
 
Kovács Krisztina: A rendszer hibája, hogy a vagyonkataszter, illetve a vagyon-analitika adatai 
eltérnek egymástól. A fejlesztés lehetővé teszi, hogy mindkettő egy adatbázisból dolgozzon.   
 
Rakaczki István: Kérdése, hogy a Pesti úti zöldséges előtti leállósáv miből lesz megvalósítva.  
 
Kovács Krisztina: Korábbi döntése volt a testületnek. Erről tavaly év közben születet döntés.  
 
Popele Julianna: A Kossuth Lajos utca sarkán lévő zöldségesről van szó.   
 
Forró Gábor: Nem csak a vállalkozó érdeke ennek a leállósávnak az elkészítése, a forgalom 
fenntartás érdekében szükséges.  
 
Kovács Krisztina: Elmondja, hogy ha jóváhagyásra kerül az eltartási keret, akkor javaslatot 
kell tenni arra vonatkozóan, hogy milyen formában használható fel. A polgármester önállóan, 
vagy a testület dönt róla. Továbbá elmondja, hogy a belső ellenőrök a teljes zárszámadást és a 
beszámolót elkezdték átnézni, és ha hibát találnak benne, azt a testületi ülésre a kijavítja.   
 
 

63/2012.(V.17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja 
a Képviselő-testületnek, hogy a 2011. évi pénzmaradvány felosztását a melléklet szerint 
fogadja el, azzal a módosítással, hogy a „közvilágítás, bővítés” soron szereplő összeg 5 millió 
forintra emelkedjen, az „eleven köztér pályázatra” 2,5 millió forintot tervezzen be a működési 
elkötelezettségek alatt.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző  
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A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
8. napirendi pont tárgyalása: Az önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról 
szóló rendelet módosítása:  
 
Dr. Kármán Gábor: Bonyolult rendszer alakult ki. Ami három területet érint. A rendelet 1.§ -a  
a természetbeni juttatásokról szól, ennek a szabályozása már elkerülhetetlen volt.. A 2-3.§ az 
eseti segélyek maximálásáról szól, mennyit kérelmezhet darabszámra vonatkoztatva, 
egyénileg és családilag is a kérelmező. Korábban 90 napig nem lehetet új segélykérelmet 
beadni, így a 91 napon már beadta a kérelmező.  Az utolsó paragrafus a rendszeres szociális 
segélyről szól. Ez abból ered, hogy a  Szociális törvény felhatalmazást ad arra, hogy az 
önkormányzatnak, lehetőséget ad arra, hogy a mentális sérülteknek, egészségkárosodottaknak 
aktív korúaknak 50 éves kortól rendszeres szociális segélyt kapjanak.  A gond, hogy vannak 
olyan emberek, akik dolgozhatnának, nem egészségkárosodottak, de mentálisan nem 
alkalmasak. Viszont ha nem igazolja, hogy 30 napot dolgozott, akkor nem lehet segélyt adni 
neki. Ezt a szociális törvény nem fedi le, megadta a lehetőséget a helyi önkormányzatoknak, 
hogy maguk szabályozzák.  
Az 1.§ esetében az (1) – (2) bekezdés között fal van. Az (1) bekezdés arról szól, hogy ha 
valaki bead segélykérelmet, de a segélyt nem megfelelően használja fel a bizottság egyéb 
támogatásban részesítheti pl.: természetbeni támogatásban. A (2) bekezdés szerint segély 
adható úgy is, hogy nem a segélyt kapó ad be kérelmet, hanem javaslat alapján kap segélyt. 
Nem kell hozzá kérelem. A jogosultsági feltételek a rendeletben benne vannak. Az (5) 
bekezdés, azt szabályozza, hogy a bizottság miket szabályozhat az adományozási tervben, 
amit a bizottság készít el. A belső ellenőrök javasolták, hogy ez az adományozási terv legyen 
a rendelet melléklete. A konkrétum legyen benne, adminisztratív részletszabályokat tartalmaz. 
A bizottságnak a rendelet hatálybalépést követően szűk mozgástere lesz. A Szociális 
Bizottság ülésén már voltak javaslatok a rendelettel kapcsolatban. A javaslat alapján adható 
segélyek tekintetében a Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat 100-100 
csomagra tehet javaslatot, illetve az önkormányzati képviselők személyenként 20 db 
csomagra. Pótigényt lehet benyújtani, azonban ez is maximalizálva van.   
 
Lenkei György: A segélyek vonatkozásában szűkítve lettek a kiskapuk  A csomagok 
tekintetében a javaslattevő elsősorban a szakma lesz. A képviselőknek az lesz a feladta, hogy 
mikor és milyen határidőig adják le a 20 nevet. Annak érdekében, hogy a képviselők által 
benyújtott nevekkel a Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat már ne 
foglakozzon. Elsőként a képviselők tesznek javaslatot.   
 
Forró Gábor: Az 1.§ (3) bekezdése azt mondja ki, hogy az 50 év feletti kaphat segélyt. Ha van 
egy család, akkor a nagymamának lehet vinni csomagot? 
 
Lenkei György: Családokról van szó, de a csomagot személyeknek adjuk át. Ha családnál van 
az idős ember, akkor van valaki olyan, aki képviseli a családot.  
 
Dr. Kármán Gábor: A képviselőknek javaslattevő szerepe van. A lista nem úgy készül, hogy a 
Kovács család kap segélyt, hanem X,Y személy részesül segélyben.   
 
Forró Gábor: Az adományozási terv az 1. pontban található. Javasolja, hogy az adományok 
beszerzési értéke azonos összegű legyen. 
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Lenkei György: Ha ez a mondat nem kerül bele, akkor is adva van, mert a csomagok minden 
esetben azonos tartalommal rendelkeznek. Ez a beszállítónál ki van kötve. A rendeletben nem 
szerepel, de kikötés, hogy a csomagok kizárólag magyar termékekből állhatnak.  
 
Forró Gábor: Továbbra is kéri belevenni, hogy az adománycsomagok minden esetben azonos 
értékűek legyenek.  
 
 

64/2012.(V.17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló 
rendeletének módosítását az alábbi kiegészítéssel: az adománycsomagok értéke minden 
esetben azonos összegűnek kell lennie.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
A bizottság – 6 – ige, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
9. napirendi pont tárgyalása: Informatikai stratégia hatályának meghosszabbítása 2012. 
december 31-ig.  
 
Forró Gábor: Elmondja, hogy az előterjesztést Juhász Anita és dr. Pintér György 
alpolgármester úr írta.   
 
Dr. Megyeri Csaba elhagyja az üléstermet.  
 
Forró Gábor: Elmondja, hogy a közigazgatásban rengeteg dolog változik most. A bizottság 
most azért tárgyalja a napirendi pontot, mivel a jelenlegi informatikai stratégia hatálya lejárt, 
és ne kövessen el az Önkormányzat mulasztást azzal, hogy nem foglalkozik a stratégia 
hatályának meghosszabbításával. Javasolja a döntés elhalasztását. Az informatikai stratégiát 
800.000,- Ft ért készítik el. Javasolja a kiküldött anyag 127. oldalán található határozati 
javaslat elfogadását.   
 
Dr. Pintér György: Nehezen tudja elképzelni, hogy a jelenlegi informatikai stratégiát 2013. 
januárjáig aktualizálni tudják. Javasolja, hogy ennek időpontja 2013. március 31-e legyen.  
 
Forró Gábor: Javasolja, hogy 2013. március 31-ig fogadja el az önkormányzat az új 
informatikai stratégiát, az akkori árajánlatoknak megfelelően. A költségvetésben tervezésre 
kerüljön az informatikai stratégia fedezete.   
 
 

65/2012.(V.17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a jelenlegi Informatikai Stratégia további használatát 2013. június 30-ig, illetve 
aktualizálását 2013. március 31-ig, melyre a 2013. évi költségvetésben külön soron betervezni 
az aktualizálás árát az akkori árajánlatnak megfelelően (kb. 800.000,- Ft + Áfa).  
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Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
10. napirendi pont tárgyalása: Javaslat az önkormányzat pénzügyi helyzetéről készülő 
havonkénti kimutatás tartalmára:  
 
Forró Gábor: A képviselők javaslatot tehetnek arra, hogy az önkormányzat havonkénti 
pénzügyi kimutatása milyen adatokat tartalmazzon. Kérdezi alpolgármester urat, hogy 
érkezett e már javaslat?  
 
Dr. Pintér György: A Képviselő-testület ülésén elhangzottak alapján kell javaslatot tenni. 
Javaslat nem érkezett. A kimutatásnak véleménye szerint érdemes lenne tartalmaznia, hogy 
mennyi az önkormányzat lekötött betétje, a folyószámlahitel állása, a befolyt adóbevételek 
összege, van-e lejárt tartozása az önkormányzatnak, illetve a 10 millió forintot meghaladó 
kötelezettségvállalásokat. Plusz azokat a dolgokat, melyet a képviselők javasolnak.   
 
Forró Gábor: Olyan szerkezet kell kialakítani, ami mindig állandó, ugyanolyan formája 
legyen. Érdemes lenne a kimutatásban szerepeltetni az előirányzathoz képesti időarányos 
előirányzat eltérést százalékban meghatározva.  
 
Dr. Pintér György: Egyetért. Állandó formájú táblázatot kell alkotni. Az időirányos 
előirányzat eltérések érdekesek lehetnek. Sok dolog azonban havi bontásban szerepel.  
 
Forró Gábor: Havi rendszeres kiadások tekintetében esetleg meg lehet nézni.   
 
Dr. Pintér György: A képviselő bármikor rá tud kérdezni azt őt érdeklő kiadásokra. Nem 
lenne szerencsés túlbonyolítani a rendszert. Az egyszerűbb kimutatás elkészítése is sok idejét 
le fogja kötni a pénzügyi osztálynak. Azt érdemes megnézni, hogy mennyi lekötött betéte van 
az önkormányzatnak és mennyi a tarozása.   
 
Forró Gábor: Az esetleges hiány időarányosítása is  bonyolult, akár az aktuális államháztartási 
hiányé, mely az év során – az adóbevételek és a kiadások egyenlőtlen alakulása miatt – 
hektikusan változik.   
 
Dr. Pintér György: A lekötött összegből és a folyószámlahitelből következik a likviditás.  
 
Forró Gábor: Kérdése, hogy intézményi bontásban a lejárt számlatartozásokat a kimutatásban 
lehet e szerepeltetni?  
 
Kovács Krisztina: A polgármesteri hivatal tekintetében igen, az intézményeket a TESZ kezeli.  
 
Pappné Patke Mária: Igen az intézmények tekintetében is lehetséges.  
 
Dr. Pintér György: A követező bizottsági ülésre az első két változatot be kell hozni és utána 
még lehet további javaslatokat tenni.   
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Hlavács Judit: Az önkormányzat a kintlévőségeivel hogyan áll?  
 
Dr. Pintér György: Sok helyen lehet kintlévőség. A bérleti díj be nem fizetése, adó, szemétdíj 
nem fizetése. Jó felvetés.   
 
Hlavács Judit: A kintlévőségek ne legyenek havonkénti kimutatásban.  
 
Pappné Patke Mária: Negyedéves beszámolóban benne lesz.  
 
Dr. Pintér György: A beszámolóban kötelezően legyen benne. Pontosan milyen kintlévőségek 
szerepeljenek benne?  
 
Hlavács Judit: Szemétdíj hátralék, adóhátralék, étkezési díjak elmaradása.   
 
Forró Gábor: Tudomásul vette az kéréseket.  
 
 
11. napirendi pont tárgyalás: Reklámtáblákra vonatkozó éves közterület-használati 
engedélyek, díjak:  
 
Forró Gábor: A reklámtáblákról készült egy összefoglaló kimutatás. Szerepel benne a 
reklámtáblákból befolyt összegek. Ebből is kiderül, hogy a Pont Reklám Kft-nek nagyon 
magas a díja. A Pont Reklám Kft.-n kívül egy nagy fizető van még. A bizottság 
információként tudomásul vette.   
 
 
12. napirendi pont tárgyalása: Egyebek:  
 

o Járdaépítésiek költségviseléséről szóló 16/2010.(V.27.) sz. Ök. rendelet 
módosítása:  

 
Forró Gábor: Elmondja, hogy a napirendi pont Kovacsik Tamás előterjesztése. A járdaépítési 
hozzájárulásra elkülönített keret nem merült ki teljes egészében. A keret arra szolgál, hogy ha 
valaki betonjárdát épít, akkor az anyagköltség 50%-át az önkormányzat kifizeti. Kovacsik 
Tamás képviselő úr javasolja, hogy ezentúl a járdát építő lakónak az önkormányzat az 
anyagköltség 100%-át térítse meg. Kevesebb pályázat lenne befogadva. Népszerűbb lenne a 
járdaépítés a városban. Javasolja elfogadni.  
 
Rakaczki István: A költség átvállalás legyen egységes, 70%-nál ne legyen nagyobb.  
 
Forró Gábor: Az lenne az ideális, ha térburkolóval készülnének a járdák, könnyebb bontani.  
 
Popele Julianna: A térburkolat igen jelentős összegbe kerül, 4.500,- Ft/négyzetméter árban 
mozog. A város ezt 100%-ban nem tudná fizetni, a költésvállalás, ugyanis 2.800,- 
Ft/négyzetméter áron van maximalizálva. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
alakította ki ezt az állásfoglalást, a bizottság a térburkolatú járdákat preferálja.  
 
 

66/2012.(V.17.) sz. PEKJB határozat 
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Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek a 16/2010.(V.27.) sz. Ök. rendelet módosítását a következők 
szerint:  

1.§ 
 
A rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 

- egyéb közutak esetében burkolattípustól függetlenül az anyagköltség 100%-át, de 
legfeljebb m2 –enként 2.800 Ft-ot.  

 
2.§ 

 
E rendelet kihirdetésével lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  
 
 
 Polgármester      Jegyző 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester jegyző 
 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
 
Dr. Bognár László elhagyja az üléstermet.   
 
 

o Németh László Általános Iskola és AMI. Alapító Okirat módosítása:  
 
Sellyei Noémi: elmondja, hogy a Kastély Központi Óvoda és a kastély Központi Óvoda 
alapító okiratának módosítására azért van szükség, mert a törvényben módosítások történtek. 
Az 1993. évi LXXIX törvény 121. § (29) bekezdését változatták meg, ez a saját nevelési 
igényű gyermekek meghatározásáról szól. A törvény szövegét módosították. Ismerteti a 
jelenleg hatályos törvény szövegét.  
 
Dr. Bognár László visszajön az ülésterembe.   
 
Sellyei Noémi: A törvényi hivatkozást kell az alapító okiratban módosítani. Ismerteti a 
módosításokat. Az alapító okiratban két pont módosul.   
 
Hlavács Judit: Mi lesz az autistákkal?   
 
Sellyei Noémi: Őket csak kiscsoportban lehet integrálni.  
 
Hlavács Judit: Figyelemmel van erre a szakértői bizottság?  
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Sellyei Noémi: Igen. A legnagyobb baj, hogy nincs megfelelő szakember. Kiscsoportot nem 
tud indítani.  
 
Hlavács Judit: Van olyan, aki nagycsoportban integrálható.  
Forró Gábor: Azokat, akik nem kizárólag kis csoportban integrálhatóak fel lehet venni. A 
Fácán Óvoda miatt több ilyen irányú képzettséggel rendelkező pedagógus van a pedagógiai 
szakszolgálatnál.   
 
Sellyei Noémi: Igen, az bizonyos autisták integráltan nagy csoportban is nevelhetők. A 
gyermek intézménybe kerülését a szakértői bizottság dönti el. Azt vizsgálják, hogy melyik 
intézmény tudja a legjobban ellátni a gyermeket.   
 
Hlavács Judit: A szakértői bizottság által kijelölt intézménynek fel kell vennie a gyermeket 
 
 

67/2012.(V.17.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadni javasolja a Képviselő-testületnek a Németh László Általános Iskola és AMI. alapító 
okiratának módosítását az alábbiak szerint: 
 
A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát 2012. 
szeptember 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. Az Alapító Okirat 9. pontjának c.) és d. ) alpontjának szövege hatályát veszti és helyükbe a 
következő rendelkezések lépnek: 
c.) 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1-4. évfolyam):  a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
integrált oktatása, nevelése, fejlesztése részben, vagy egészben egészséges társaikkal együtt. Ellátja a 
szakértői véleménnyel rendelkező: 

A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 
− 
 megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók integrált oktatását, nevelését, fejlesztését, 
− 
 megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók integrált oktatását, nevelését, fejlesztését, 
− 
nyhe fokban érzékszervi sérült (azaz enyhe fokban látás vagy enyhe fokban hallás  
sérült) tanulók integrált oktatását, nevelését, fejlesztését, 
− 
eszédfogyatékos tanulók integrált oktatását, nevelését, fejlesztését. 
A nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján: 
− 
 beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM) nehézséggel küzdő tanulók integrált 
nevelését, oktatását, fejlesztését. 

 A fenti fejlesztéseket a Városi Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztőpedagógusai végzik. 
 Az intézményi gyógytestnevelést a Városi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai látják el az 
 intézményben. 
d.) 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam): a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
integrált oktatása, nevelése, fejlesztése részben, vagy egészben egészséges társaikkal együtt. Ellátja a 
szakértői véleménnyel rendelkező: 
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A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 
− 
 megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók integrált oktatását, nevelését, fejlesztését, 
− 
 megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók integrált oktatását, nevelését, fejlesztését, 
− 
nyhe fokban érzékszervi sérült (azaz enyhe fokban látás vagy enyhe fokban hallás  
sérült) tanulók integrált oktatását, nevelését, fejlesztését, 
− 
eszédfogyatékos tanulók integrált oktatását, nevelését, fejlesztését. 
A nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján: 
− 
 beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM) nehézséggel küzdő tanulók integrált 
nevelését, oktatását, fejlesztését. 

 A fenti fejlesztéseket a Városi Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztőpedagógusai végzik. 
 Az intézményi gyógytestnevelést a Városi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai látják el az 
 intézményben. 
 
Felkéri a polgármestert az alapító okirat kiadmányozására, a törzskönyvi bejegyzési kérelem 
benyújtására, a címzetes főjegyzőt ennek előkészítésére. 
 
Határidő: azonnal, ill. 2012. szeptember 1. 
Felelős:  Markó József polgármester 
  dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 

o Németh László Általános Iskola és AMI. férfi néptánctanár alkalmazása:  
 
Forró Gábor: Az néptánctanár helyettesként dolgozott az intézményben. Több éve dolgozik 
ott. Az intézmény kéri, hogy a néptánctanár visszatértét követően is alkalmazhassa a helyettes 
néptánctanár, mivel nagy szükség lenne a munkájára.  
 
Hlavács Judit: A néptánc páros tánc, egy női táncos nem tudja nekik rendese megmutatni a 
táncot. E miatt is szeretnék tovább alkalmazni.   
 
Forró Gábor: 384.000,- Ft lenne a bérvonzata a 2012. évre vonatkoztatva. Négy és fél hónapra 
301.950,- Ft bér + 81.527,- Ft járulékok.  
 
Hlavács Judit: Miért 4 és fél hónapra kérik az alkalmazását? 
 
Forró Gábor: Az intézmény nyártól alkalmazná, 2012. augusztusától. A közművelődési, 
Oktatási és Sport Bizottság támogatta a kérelmet.   
 
 

68/2012.(V.17.) sz. PEKJB határozat 
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Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadni javasolja, hogy 2012. június 16-tól Greguss Gergő néptánctanárt a Németh László 
Általános Iskola és AMI  határozott idejű jogviszonyban foglalkoztassa. A művészetoktatási 
álláshelyek száma 17-re emelkedik. Bérvonzatának fedezete a 2012. évi működési tartalék.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József jegyző, intézményvezetők.  
 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
Szabó Csaba elhagyja az üléstermet.  
 
 

o Kastély Központi Óvoda Alapító Okirat módosítása: 
 
Sellyei Noémi: Elmondja, hogy az alapító okiratot nem lehet év közben módosítani, csak 
május végéig. 
 
Hlavács Judit: Úgy tudja, hogy augusztusig módosítható.  
 
Dr. Nagy Attila: Ismerteti az előterjesztést.  
 
Szabó Csaba visszajön az ülésterembe.   
 
Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy az előterjesztésben dőlt betűvel jelölte be a módosuló 
részeket. 
 
Hlavács Judit: Nem azzal van a baj, hogy a gyermek autista-e vagy sem, hanem azzal, hogy 
integráltan nevelhető-e. Van fejlesztő pedagógus.   
 
Dr. Nagy Atilla: A fejlesztő pedagógus egyszer jött be dolgozni, azóta egyszer sem. Nincs 
jogviszonya. Valószínűleg már nem fog jönni.  
 
Forró Gábor: Jogilag minden rendben van, a bizottság egyéb kérdéssel nem foglakozik.   
 
 

69/2012.(V.17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadni javasolja a Képviselő-testületnek a Kastély Központi Óvoda alapító okiratának 
módosítását az alábbiak szerint: 
 
A Göd Város Önkormányzat Kastély Központi Óvoda Alapító Okiratát 2012. szeptember 1-i 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat 9. pontja b) alpontjának szövege hatályát veszti és helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
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 b.) 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: 3-8 éves 
életkorú gyermekeknek a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján többségi – 
meghatározóan szokványos nevelési igényű gyermekeket ellátó – csoportban integrált 
óvodai fejlesztést  biztosít. Az alábbi sajátos nevelési igények kielégítésére gondoskodik azok 
típusához és súlyosságához igazodva a pedagógiai feltételek (személyi, módszertani és dologi) 
biztosításáról. E feladatot a költségvetési szerv 2131 Göd,  Rákóczi u. 23. szám alatti „Fácán 
óvodaegység” telephelyének 3 csoportja látja el, ahol csoportonként a férőhely 25 fő. E 
férőhely terhére csoportonként legfeljebb 2 fő integrálható, ez 5 fő férőhely-szorzót jelentő 
gyermeket jelent  csoportonként. E körben ellátható gyermekek: 
 Organikus okból:  
 - enyhe fokban érzékszervi sérült – enyhén nagyot halló (40-55 db-ig), gyengén látó, 
 - enyhe fokban értelmi fogyatékos 
 - beszéd fogyatékos 
 - enyhe fokban mozgáskorlátozott 
 - autista (új autista gyermeket 2012. szeptember 1-től nem vesz föl) 
 - a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
és   vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermek 
nevelése. 

 
Felkéri a polgármestert az alapító okirat kiadmányozására, a törzskönyvi bejegyzési kérelem 
benyújtására, a jegyzőt ennek előkészítésére. 
 
Határidő: azonnal, ill. 2012. szeptember 1. 
Felelős:  Markó József polgármester 
  dr. Szinay József címzetes főjegyző 
  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
 
 
Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszöni a bizottság munkáját és az ülést 
bezárja.  
 

K.m.f. 
 
 
 

 Forró Gábor       Kádár Benigna  
     Elnök       jegyzőkönyvvezető  


