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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának 2013. február 27-én, 8.00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság rendkívüli ülése 
 
 
Forró Gábor elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és a hivatal dolgozóit.  
Nincs jelen dr. Megyery Csaba és Rakaczki István, távolmaradásukat előre nem jelezték. 
Nincs jelen továbbá Hlavács Judit, aki távolmaradását előre jelezte.  
 
Az elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes - 4 -  bizottsági tag van jelen.   
 
Az elnök ismerteti a tervezet napirendi pontokat és azok sorrendjét: 
 
 
Napirendi Pontok:  

 
1. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

2. Göd Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
3. Németh László Általános Iskola és AMI.  – támogatás kérés rendezvények 

megtartásához 
Előterjesztő: Forró Gábor elnök 

 
4. KEOP-2012.5.5.0/B sz. pályázat beadása körüli problémák 

Előterjesztő: Forró Gábor elnök 
 
5. A 2012. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontokat és azok 
sorrendjét.   
 
 

1. napirendi pont tárgyalása: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása 
 
dr. Nagy Atilla: A módosított alapító okirat ülés előtt került kiosztásra. Az alapító okirat a 
névhasználat miatt vált szükségesség. A hivatal és az önkormányzat teljesen különvált. Az 
önkormányzati feladatokat ki kell húzni  A szakfeladat számok és az elnevezések is változtak. 
A jogszabályi hivatkozások is változtak.   
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Lengyel György: A hivatalból kihúzott tételek pl. a „890301 Civil szervezetek működési 
támogatása” hová került át? A tavalyi költségvetésben tervezve volt a pénzeszköz, ami 
felhasználásra is került.   
 
Dr. Nagy Atilla: Ez a feladat nem a hivatal feladatkörébe tartozik, hanem az 
önkormányzatéba. A civil támogatásokat a polgármester adta, a munkát a Polgármesteri 
Hivatal látja el, de könyvelés tekintetében is az önkormányzathoz tartozik. Az önkormányzat 
látja el a feladatokat.  
 
Dr. Pintér György: Az önkormányzat 2012. évi  költségvetésének 6. sz. mellékletében 
található a civil szervezetek támogatására elkülönített pénz, mely megegyezik az idei 
összeggel. A hivatal nem adhat támogatást, csak az önkormányzat. Az ügy kezelője a hivatal.   
 
Dr. Nagy Atilla: A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat költségvetési szerve.  
 
 

17/2013.(II.27.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Göd Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala Alapító Okirat módosítását 2013. március 1-i hatállyal az alábbiak szerint:  
 
1. Az Alapító Okirat címében, 1. pontja alatt valamint a szövegben minden egyéb helyen a 
költségvetési szerv neve „Gödi Polgármesteri Hivatal”-ra változik. 

 
2. Az Alapító Okirat preambulumának szövege a következőre változik: 
„a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. §, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (1) bekezdésének c) pontja és az ennek végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a szerint1” 

 

3. Az Alapító Okiratban a I. pont alatt a 3. alpont illetékességi területe szövegrész „,működési köre” 
szövegrésszel egészül ki. A III. pont alatti szövegrész az „államigazgatási” szó után a „közigazgatási” 
szövegrésszel egészül ki. 
 
4. Az Alapító Okiratban az 1990. évi LXV, törvény és Ötv. jogszabályi hivatkozások rendre „2011. 
évi CLXXXIX. törvény”, illetve „Mötv.” Hivatkozásra cserélődnek. 
 
5. Az Alapító Okirat IV. pontjában az „Alaptevékenység szakfeladatai” felsorolás helyébe a következő 
felsorolás lép: 
„749010 Igazságügyi szakértői tevékenység  
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841132 Adóigazgatás 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841235 Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések 
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841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel  
842421 Közterület rendjének fenntartása 
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett 
egészségügyi  szakértői tevékenység 
882111 Aktív korúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás        
882202 Közgyógyellátás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás” 
 
6. Az Alapító Okirat IV. pontjában a „kisegítő tevékenységei arányának...” kezdetű szövegrész 
hatályát veszti. 
  
7. Az Alapító Okirat VI. pontjának címe és szövege a következőre változik: 
„VI. Gazdasági besorolása 
Tevékenységének jellege alapján a szerv típusa: közhatalmi költségvetési szerv  
Költségvetési szerv gazdálkodási jogköre1: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 
 
8. Az Alapító Okirat VII. pontjában a „Képviselő-testület” szövegrészt a „polgármester” szövegrész 
váltja fel.  
 
9. Az Alapító Okirat IX. pontjában a szervezési és működési szabályzat rendelete számának helyébe a 

„8/2011. (III.23.) sz. Ök.” szövegrész lép. 

 
 
Felkéri a polgármestert az alapító okirat kiadmányozására, a törzskönyvi bejegyzési kérelem 
benyújtására, a címzetes főjegyzőt ennek előkészítésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Markó József polgármester 
  dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
Hlavács Judit megérkezett.  
 
 

2. napirendi pont tárgyalása: Göd Város Önkormányzat Szervezeti és Működési  
                                                     Szabályzatának módosítása 

 
Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy az önkormányzat szmsz-nek módosítása szükséges. Ez az 
önkormányzat alapokmánya. Az önkormányzat szmsz-nek módosítása azért vált szükségessé, 
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mert a Kormányhivatal törvényességi osztálya erre felhívta az önkormányzatot. A módosítás 
az új önkormányzati törvény hatálybalépése miatt vált szükségessé. Az Mötv. passzusát át 
kellett vezetni. A Polgármesteri Hivatal elnevezése is módosításra került. A polgármester 
munkáltató jogai változtak, ezek is átvezetésre kerültek.  
 
Forró Gábor: Az utolsó oldalon található a „Város és községgazdálkodási szolgáltatás (erdő 
karbantartás, közterületek rendezése). Ez önként vállalt feladat? A másik az építéshatósági 
tevékenység kiemelése, helyette építési pont működik. Az építési pont feljogosítja az 
önkormányzatot a feladatok ellátására.  
 
Dr. Nagy Atilla: Kikerül belőle ez a szakfeladat. Az önkormányzatnak építéshatósági 
ügyekben településképi bejelentési és településképi véleményezési eljárás lefolytatására van 
lehetősége. Ez a feladatkör a polgármestert illeti meg. A közfoglalkoztatás önként vállalt 
feladat. A szociális ellátások között több feladatot törölni kell, mert a járási hivatalhoz 
kerültek át a feladatok.   
 
Forró Gábor: A közterületrendezés nem önként vállat feladat? A parkfenntartás viszont 
kötelező feladat? 
 
Dr. Nagy Atilla: A szolgáltatás lényege a funkció. A szóhasználat zavaró. Nem kötelező 
feladat.  
 

18/2013.(II.27.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.23.) sz. Ök. rendelet módosításár az alábbiak szerint:  
 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2013. (II.28.) sz. Ök. rendelete 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III.23.) sz. Ök. rendelet 

módosításáról 
 
 

1. § 
 
(1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III.23.) sz. Ök. 
rendeletben (továbbiakban: Rendelet) a „Polgármesteri Hivatal” tulajdonnévi szövegrészek mindenhol 
„Gödi Polgármesteri Hivatal” szövegrészre változnak. 
 
(2) A Rendelet 2. §-nak szövege a következőre változik: 
 „Az önkormányzati feladat-és hatáskörökre, a képviselő-testület képviseletére vonatkozó 
szabályokat a  helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban Ötv.) és a 
Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.)  
mindenkor hatályos  rendelkezései tartalmazzák.” 
 
(3) A rendeletben alább megjelölt helyen szereplő jogszabályi hivatkozások a következő jogszabály-
hivatkozásokra és kiegészítő szövegrészekre változnak: 
 a) 3. §-ban:  „Mötv. 10-18- §-ai tartalmazzák” 
 á) 4. §-ban:  „a Mötv. 19-21- §-ai, 41-55. §-ai, 57-61. §-ai és 79. §-a” 
 b) 6. § (1)-ben:  „a Mötv. 41. § (4) bekezdése és 42. §-a” 
 c) 6. § (2)-ben:  „a Mötv 132-142. §-ai alapján törvényességi felügyelet alatt állnak” 
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 d) 9. § (1)-ben:   „a Mötv. 43-46. §-ai az irányadók” 
 e) 9. § (2)-ben:   „a törvényben rögzített...” 
 é) 13. § (1)-ben: „a Mötv. 45. §-a” 
 f) 13. § (4)-ben:  „a Mötv. 46. §-a” 
  g) 14. § (1)-ben: „a Mötv. 45. §-a” 
 h) 16. § (1)-ben: „ a Mötv. 46. §-a” 
 i) 16. § (2) a) pontban: „a Mötv. 42. § 1., 2., 5., 6., 7. pontjai és az 50. § által” 
 j) 16. § (3)-ben:  „a Mötv. 49. § (1)”  
 k) 17. § (2) a) pontban: „a Mötv. 48. § (3)” 
 l) 17. § (2) e) pontban: „a Mötv. 46. (2) bekezdésével megengedett esetekben” 
 m) 19. § (1)-ben: „a Mötv. 52. § (1)” 
 n) 19. § (5)-ben: „a Mötv. 52. § (2) és (3)” 
 o) 20. § (1)-ben: „a Mötv. 54. §-a” 
 ö) 21. § (1)-ben: „a Mötv. 57-61. §-ai” 
 p) 21. § (8)-ben: „a Mötv. 49. § (1) bekezdése és a 60. §-a” 
 q) 22. § (1) a) pontban: „a Mötv. 60. §-a alapján a 45. §-a és 61. § (1)” 
 r) 23. § (2)-ben:  „a Mötv. 60. §-a alapján a 47. § (1), (2) bekezdése” 
 s) 24. § (4)-ben: „a Mötv. 60. §-a alapján az 52. § (3)” 
 t) 25. § (1)-ben:  „az 1994. évi LXIV. törvény” 
 u) 25. § (2)-ben: „a Mötv., különösen a 63-68. §-ai tartalmazzák” 
 ü) 27. §-ban:  „feladatkörére és kinevezésére a Mötv. 81-82. §-ai irányadók” 
 v) 29. §(1)-ben:  „a Mötv. 6. § c) pontja, 8. § (2) bekezdése, 143. § (3), (4) bekezdései 
és a jogalkotás     tartalmi, formai elemeit meghatározó magasabb 
jogszabályok” 
 w) 31. §-ban:  „a Mötv. 51. § (2)” 
 z) 32. § (3)-ben: „információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 
2011. évi      CXII. tv.” 
 
(4) A Rendelet 17. § (4) bekezdésének szövege a következőre változik: 
 „A titkos szavazásra a Mötv. 48.§ (4) bekezdése az irányadó, annak alkalmazásáról a Mötv. 
46. (2)  bekezdésében meghatározott esetekben a legalább hat képviselő kérelmére a képviselő-
testület dönthet. A  titkost szavazást a szavazatszámláló gép titkos szavazás üzemmódja 
alkalmazásával kell lebonyolítani. A  szavazatszámláló gép nem rögzíti azt, hogy mely szavazat, 
mely képviselőtől érkezett, azt nem is jelzi ki. A  szavazatszámláló készülék személyi 
vezérlőpanelje használatának titkosságáról megfelelő takarással  minden képviselő maga 
gondoskodik.” 
 
(5) A rendelet 2. sz. mellékletének szövege az alábbiak szerint változik: 
 a) a bizottságok általános feladat- és hatáskörei cím alatti 6./ pontban lévő jogszabály 
hivatkozás a  következőre módosul: „a Mötv. 49. § (1)” 
 b) a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság feladat- és hatáskörei cím alatti 11./ 
pontjának szövege a  következőre módosul: „Szakterületének megfelelően az Önkormányzat 
illetve a  Pest Megyei  Önkormányzat által alapított kitüntető címekre javaslatot tehet.” 
 c) A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság feladat- és hatáskörei cím alatti 2./ 
pontban a c) alpont  hatályát veszti. 
 d) A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság feladat- és hatáskörei cím alatti 3./ a) 
alpontjának  szövege a következőre módosul: „a Gödi Polgármesteri Hivatal által szervezett épített 
környezettel  kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben kitűzött, szervezett bejárásokon és 
helyszíni szemléken,” 
 e)  A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság feladat- és hatáskörei cím alatti 13./ pont 
b) alpontja  hatályát veszti. 
 f)  A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság feladat- és hatáskörei cím alatti 16./ 
pontja hatályát  veszti. 
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 g)  A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság feladat- és hatáskörei cím alatti 17./ 
pontja a következő    alponttal egészül ki: „c.) a kedvtelési célú állatok tartásával kapcsolatos 
ügyekben” 
 h) A Polgármester és az alpolgármester feladat- és hatásköre cím alatti 16) pontjának szövege 
a következőre  módosul: „Gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző és aljegyző, az egyéb 
munkáltatói jogokat a jegyző,  az alpolgármester és az önkormányzati intézmények vezetői 
tekintetében.” 
 i) A  Polgármester és az alpolgármester feladat- és hatásköre címe a következő új ponttal 
egészül ki: „25)  Döntést hoz a településképi bejelentési és településképi véleményezési 
eljárásban.” 
 j) A jegyző feladat- és hatásköre cím alatti 1./ pontban a jogszabályi hivatkozás a következőre 
módosul: „a  Mötv. 81. § (3)” 
 
(6) A Rendelet 4. sz. függeléke a következőkre módosul: 
 

Szakfeladat megnevezése Önként 
vállalt 

Kötelező 

Központi irányítás  X Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) 
Óvodai ellátás   X  2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 6) 
Köznevelési intézmények működtetése  X  2011. évi CXC. tv. 74. § (4) 
Bölcsődei ellátás  X 1997. évi XXXI. tv. 94. § (3) 
Idősek Klubja (nappali ellátás)   X 1993. évi III. tv. 86. § (2) c) 
Házi segítségnyújtás  X 1993. évi III. tv. 86. § (1) c) 
Éjjeli menedékhely x  
Gyermekjóléti Szolgálat  X 1997. XXXI. tv. 15. § (2) a) 
Családsegítő Szolgálat  X 1993. évi III. tv. 86. §(2) a) 
Szociális étkeztetés  X 1993. évi III. tv. 86. § (1) b) 
Könyvtár  X 1997. évi CXL. tv. 64. § (1) 
Művelődési Ház  X 1997. évi CXL. tv. 73. § (1) , 74.§ (1) a) 
Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás  X 1997. évi CLIV. tv. 152. § (1) a) 
Fogorvosi alapellátás  X 1997. évi CLIV. tv. 152. § (1) b) 
Ügyeleti ellátás  X 1997. évi CLIV. tv. 152. § (1) c) 
Védőnői szolgálat  X 1997. évi CLIV. tv. 152. § (1) d) 
Iskola egészségügy  X 1997. évi CLIV. tv. 152. § (1) e) 
Nőgyógyászat x  
Labor x  
Konyhák működtetése x kötelező étkeztetés ellátásának felvállalt módja 
Üdültetés x  
Temetőfenntartás  X  2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 2) 
Buszüzemeltetés x  
Gondnoksági feladatok x  
Települési hulladékok kezelése, 
köztisztasági tevékenység 

 X   2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 5), 19) 

Szemétszállítás  X  2012. CLXXXV. tv. 33. § (1) 
Folyékony hulladék-szállítás, 
szennyvízelvezetés 

 X  2012. CLXXXV. tv. 1. § (2) a),  33. § (1) 

Önkormányzati ingatlanok kezelés x  
Karbantartás x  
Gázpalack forgalmazás x  
Közfoglalkoztatás x  
Tornacsarnok üzemeltetése x  
Melegvizű strand üzemeltetése x  
Mezőőr x  
Albérlők háza x  
Természetbeni étkezők juttatásai Átfutó tétel 
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Külső munkák x  
Parkfenntartás  X   2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 2) 
Állattenyésztési szolgáltatás (gyepmesteri 
feladatok) 

 X   2005. CLXXVI. tv. 43. § (1) 

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás x  
Lapkiadás x  
Helyi közutak fenntartása (útépítés, 
járdaépítés) 

 X  1988. évi I. tv. 8. § (1) a), c) 9. § (2)  

Révközlekedés x  
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése  X  2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 2) 
Városi és kábeltelevízió üzemeltetés x  
Polgárvédelmi tevékenység  X 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 2) 
Város és községgazdálkodási szolgáltatás 
(erdő karbantartás, közterületek rendezése) 

x  

Közvilágítás  X  2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 2) 
Eseti pénzbeli juttatások (temetési segély)  X  2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 8) 
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások  X  2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 8) 

 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
  Markó József       dr. Szinay József 
  polgármester      címzetes főjegyző 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester,  
   Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
  
 
 

3. napirendi pont tárgyalása: Németh László Általános Iskola és AMI. – támogatási 
kérelmek rendezvények megtartásához  

 
Forró Gábor: Elmondja, hogy alpolgármester úr megígérte, hogy az iskola támogatását 
tisztázza a KIK területi igazgatójával.  
 
Dr. Pintér György: Beszélt a KIK területi igazgatójával, nem zárkózott el az elől, hogy a 
JAMH nevezési díjat szedjen az iskolának. Ilyen módon a rendezvény költségvetése 
finanszírozható. Kovács Gabriellával az iskola művészeti igazgató-helyettesével beszéltek és 
abban maradtak, hogy ha nem elég a pénz, akkor jelzik az önkormányzat felé. Az 
önkormányzat utólag is támogathatja a rendezvényeket. Javasolja, hogy a támogatásról most 
ne döntsön.   
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19/2013.(II.27.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy 
dönt, hogy a Németh László Általános Iskola és AMI. II. Pest Megyei Rézfúvós Verseny és a 
II. Pest Megyei Dallam – Ütőhangszeres Szólóverseny és Találkozó megrendezéséhez 
jelenleg támogatást nem biztosít.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Forró Gábor elnök,  
             Dr. Pintér György alpolgármester  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

4. napirendi pont tárgyalása: KEOP-2012.5.5.0/B sz. pályázat beadása körüli   
                                                     problémák  

 
Forró Gábor: Az előző bizottsági ülésen tárgyalták, akkor kérték a pályázatírót, hogy az ott 
elhangzottakat írásban is nyújtsa be. Írásos anyag nem érkezett. Javasolja, hogy az 
önkormányzat ügyvédei dolgozzák ki a lehetséges jogi lépéseket.  
 
 

20/2013.(II.27.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja, hogy a KEOP-2012.5.5.0/B sz. pályázat benyújtásának elmaradásának okát és a 
lehetséges jogi lépéseket az önkormányzat ügyvédei vizsgálják meg az esetleges kártalanítás 
érvényesítése érdekében.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Forró Gábor elnök 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 

5. napirendi pont tárgyalása: A 2012. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása  
 
dr. Szinay József: Az elmúlt két hónap módosítását tartalmazza az anyag. A költségvetés 
utoljára tavaly november 1-i adatok alapján lett módosítva. Az elmúlt hét hónapban történt 
változások lettek beledolgozva.   
 
Lengyel György: A 6. sz. mellékletben a civil szervezetek támogatása címen 2012-ben 4 
millió forint került betervezésre. Miért változott az eredeti előirányzat?  
 
Kovács Krisztina: Ezek nem az éves adatok. Év közben mikor ebből a keretből felhasználás 
történt, akkor külön lettek előírva a tételek. A nagy része intézményfinanszírozásként kapja 
meg a JAMH-on keresztül, mivel az egyesületek nagy része  a JAMH keretében működnek.  
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Dr. Pintér György: Az önkormányzat nem támogathatja a nem bejegyzett (jogi személyiség 
nélküli) szervezeteket. A legtöbb szervezet a JAMH keretében működik, így a támogatási 
összegeket a JAMH kapja meg célzottan.  
 
Lengyel György: Tételes elszámolást kér a folyósított összegekről, amik a civil alap terhére 
kerültek kifizetésre.   
 
Lengyel György: A 7. sz. mellékletben 7. pont Sportpálya öltőző építés - GSE támogatás 
címen betervezett előirányzat kapcsolódik a TAO pályázathoz. Ez az önkormányzat önrésze?  
 
Kovács Krisztina: Igen, az önkormányzat önrésze.  
 
Lengyel György: 8. sz. mellékletben 4.-5.-6.-7-8. sz. körzet – körzetfejlesztési támogatás 
címen szereplő előirányzatok miért lettek csökkentve?  
 
Kovács Krisztina: Elmondja, hogy a keretek nem lettek csökkentve. A táblázatból a keret 
felhasználása látszik. A részletező táblában pontosan látszik.   
 
Lengyel György: Az 5. sz. körzet keretéből 593.000,- Ft használt fel. A fennmaradó a szabad 
keret. Miért nem került felhasználásra? 15. sorban a KOSB kerete 322.000,- Ft eredeti 
előirányzat szerepel, melyből 500.000,- Ft módosítva lett, így a módosított előirányzat 
178.000,- Ft többletfelhasználás keletkezett. A felhasználásra volt engedélye a bizottságnak? 
  
Dr. Bognár László: Elmondja, hogy több esetben a polgármesteri keret terhére kerül sor 
kifizetése, amit a bizottság visszaadott a polgármesteri keretbe.   
 
Lengyel György: 10/1. sz. tábla 15 sor – Nevelési intézmények fejlesztése KMOP-4.6.1.-11. 
9.290.000,- Ft többlet felhasználást milyen fejlesztésre kapta, milyen intézmények.   
 
Kovács Krisztina: A Fácán Óvoda fejlesztésére került felhasználásra.   
 
 

21/2013.(II.27.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2012. évi költségvetési rendelet II. félévi 
módosítását az előterjesztés szerint.   
 
Határidő: azonnal  
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző,  
    
A bizottság – 5- igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
  
 
Forró Gábor: Elmondja, hogy az előző ülésen szó volt a hitelfelvételről. Az 
önkormányzatoknak március 15-ig kell jelezniük ha hitelt szeretnének elvenni. Ahhoz, hogy 
az önkormányzat hitelt vehessen fel a költségvetésbe be kell tervezni.   
 
Dr. Szinay József: Arról van szó, hogy ha az önkormányzat hitelt szeretne felvenni – bármely 
jogcímen – ezt saját hatáskörben nem dönthet el. A hitelfelvételhez a kormány döntése 
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szükséges. A kormányhivatalon és a MÁK-on keresztül jut a kérelem a kormányhoz, aki 
eldönti, hogy ki vehet fel hitelt. Ahhoz, hogy élni lehessen a hitelfelvétel lehetőségével 
szerepeltetni kell az önkormányzat költségvetésében. A költségvetés egyrészről ezért, 
másrészről pedig a „kompok, révek pályázat, Kincsem Óvoda felújítása, DMRV-vel 
kapcsolatban ivóvíz-és szennyvízhálózatra történő csatlakozás kötelező hozzájárulása, 
óvodaépítésre elkülönített előirányzatokkal módosul a költségvetés.    
 
 
 

22/2013.(II.27.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 2013. évi költségvetését a kiosztott 
anyagban szereplő módosításokkal fogadja el.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Forró Gábor elnök 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 Forró Gábor                Kádár Benigna 
      elnök                        jkv. 
 
 
 
 
 


