JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi
Bizottságának 2013. május 15.-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 Szabó Csaba, dr. Megyery Csaba, Hlavács Judit nincs jelen,
távolmaradásukat nem jelezték.
Az elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes - 4 - bizottsági tag van jelen.
Az elnök javasolja napirendről levenni,
• A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló rendelet megalkotása,
• Háziorvosi feladat-ellátási szerződések
című napirendi pontokat.
Az elnök javasolja továbbá a napirendi pontként az alábbi sorrendben tárgyalni:
Tervezett napirendi pontok:
1. Polgárőrségek beszámolója, Közterület-felügyelet első negyedévi beszámolója
Előterjesztő: Forró Gábor elnök, Szeri Mihály közterület-felügyelő
2. Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2013. évi
támogatása
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző
3. Támogatási igények elbírálása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
4. Hasznosítási pályázat kiírása (Kincsem-istálló, Szakáts-villa)
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
5. A közterületek elnevezéséről és azok jelöléséről szóló 33/2004.(XII.10.) sz. Ök.
rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor hatósági ov.
6. Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző
7. A gödi 80 év felettiek – térítés nélküli – gyógyfürdő használatáról
Előterjesztő: Forró Gábor elnök
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8. Egyebek
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

Napirendi pontok tárgyalása:
1. napirendi pont tárgyalása: Polgárőrségek támogatása, Közterület-felügyelet első
negyedévi beszámolója
Lengyel György: A közterület-felügyelet beszámolójával kapcsolatban elmondja, hogy a
beszámolót ne Szeri Mihály közterület-felügyelő szerepeljen, hanem „Kovács László
Közterület-felügylet vezető helyett Szeri Mihály”.
Rakaczki István: Az alsógödi vasút igen elhanyagolt. Az önkormányzat többször próbálta
rendezni a helyzetet a vasúttal sikertelenül. Nem született megállapodás a vasút és az
önkormányzat között a terület karbantartására. Az állomás területén lévő kukák nincsenek
ürítve. Lépéseket kell tenni. Középkori állapotok uralkodnak. A másik probléma a régi kettes
főúttal kapcsolatos. Úgy tudja, hogy a főutón súlykorlátozás van érvényben, azonban sokan
nem tartják be. Ezt is ellenőrizni kellene.
Szeri Mihály: A kettes út ellenőrzésével kapcsolatban beszélni fog Nagy Atilla
őrsparancsnokkal.
Lengyel György: Az iskolák környékének ellenőrzésére is nagyobb hangsúlyt kell fektetni.
Sokan megállnak olyan helyen, ahol nem lehet.
Szeri Mihály: A két iskolát és az óvodát folyamatosan ellenőrzik. Több estben bűntettek is.
Lengyel György: Meg kell szüntetni ezeket a szabálytalanságokat, meg kell büntetni őket.
Forró Gábor: Folyamatos probléma. A vasúti terület karbantartási problémáival nem tud mit
tenni az önkormányzat. A kettes út súlykorlátozásának megszegése ellen, azonban igen.
Bertáné Tarjányi Judit: Egyetért Lengyel György-el. Az alsógödi iskola esetében többször
tapasztalta, hogy a szülők a megállni tilos tábla alatt állnak meg járműveikkel.
Kérdése, hogy a Pázmány Péter utcában kivágott fa ügyében történt-e intézkedés, bírságolás?
A fák a mai napig nem kerültek pótlásra. Az ELMŰ munkatársa azt mondta, közútkezelői
engedélyük van, ami viszont nem azonos a közterület használati engedéllyel. Mekkora
összegű bírságot kapott az ELMŰ? A közterület-felügyelet a közterületen lévő, újonnan
ültetett fák locsolását is elvégezhetné.
Szeri Mihály: Az ELMŰ-nek helyszíni bírság nem került kiszabásra, de visszamenőleg kapott
közterület-használati engedélyt.
Forró Gábor: A városi takarítás alkalmával kitakarították a Mikszáth utcai vízösszefolyó
árkot. Azóta újra tele van szeméttel. Ezt is ellenőrizni kellene.
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Bertáné Tarjányi Judit: Az árok tisztítása az ingatlan tulajdonosának kötelessége.
Forró Gábor: A szóban forgó árok az alsógödi vasútállomás peronja mellett van, nem köthető
egyetlen lakóingatlanhoz sem.
42/2013.(V.15.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a Göd
Városi Polgárőrség K.K.E. 2012. évi beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Forró Gábor elnök
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

43/2013.(V.15.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
elfogadni javasolja a Képviselő-testületnek a Közterület-felügyelet első negyedévi
beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Forró Gábor elnök
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
2. napirendi pont tárgyalása: Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 2013. évi támogatása
Forró Gábor: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a bizottság korábbi határozatában
kérte, hogy az elkészült szerződés, még az aláírás előtt kerüljön a bizottság elé. Miután kérdés
nem merült fel az elnök szavazásra tette fel a támogatási megállapodás elfogadását.
44/2013.(V.15.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola részére a 2013. naptári/pénzügyi évre a 2013. évi költségvetésben „magánóvodák
támogatása” sor alatt betervezett összeg terhére összesen 2.500.000,- Ft működési támogatást
nyújt, azzal, hogy azt felhalmozási célra nem lehet felhasználni. E végett a mellékelt
támogatási megállapodást köti az iskolával. Felhatalmazza a Polgármester a megállapodás
megkötésére.
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Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
3. napirendi pont tárgyalása: Támogatási igényel lebírálása
dr. Pintér György: A költségvetésben szereplő „civil alap támogatás” keret felosztására a Civil
Tanács tesz javaslatot. A tanácsnak döntési funkciója nincsen. A beérkezett kérelmeket
áttekinti és a már fent megnevezett keret terhére támogatási javaslatot tesz. Ez a keret
hivatalosan a polgármesteri kereten belüli elkülönített összeg. Azokat a szervezeteket,
akiknek a civil tanács nem tanácsolt támogatást témájuk szerint szétosztásra kerülnek a
bizottságokhoz. A bizottsághoz ilyen formában került két kérelem, a Dunakanyar Polgárőrség
K.K.E. és a Göd Városi Polgárőrség K.K.E. A bizottságnak kell eldöntenie, hogy nyújt e
támogatást a polgárőrségeknek és ha igen, akkor mekkora összegűt. Év közben is kaphatnak
pénzt, ha jelzik, hogy szükségük van rá.
Szeri Mihály: A polgárőrség 2013. évi munkatervét kiegészítésként benyújtotta, ebből látszik,
hogy a polgárőrségnek milyen plusz feladatai vannak.
Forró Gábor: A támogatást üzemanyagra fordítaná többségében. Javasolja, hogy a felmerülő
igények szerint nyújtsanak támogatást.
Lengyel György: A Dunakanyar Polgárőrség gépkocsi üzemeletetésre kéri a támogatást. A
Göd Város Polgárőrség a gépkocsi kötelező szervízelésére stb. Eseti döntések alapján
kapjanak támogatást.
Dr. Pintér György: A Dunakanyar Polgárőrség a tavalyi évben nem kapott támogatást. A
költségvetésben „polgárőrség támogatása” címen egymillió forint van jóváhagyva. A
polgárőség(ek) ebből a keretből kapták korábban az éves támogatásukat. A felosztást a
testületnek is jóvá kell hagynia. Javasolja, hogy a Dunakanyar Polgárőrség a teljes igényt,
vagyis 250.000,- ot, a Göd Város Polgárőrség pedig a fennmaradó 750.000,- kapjon, ami
pontosan egymillió forint.
Lengyel György: Ha a költségvetési keretből kapják is a pénzt, akkor is legyen meghatározva,
hogy mire kapják a pénzt.
Forró Gábor: Javasolja, hogy a megítélt támogatási összegnek a felét most, a felét később adja
oda. A első félévi támogatással szeptemberben számoljanak el és utána kapják meg a
következő félévit.
Szeri Mihály: A tavalyi évben 3 részletben kapta meg a támogatást.
Forró Gábor: A polgárőrségek augusztus végéig nyújtsák be az elszámolást, azt a bizottság
szeptemberi ülésén elfogadja. A második részlet kifizetése ezt követően lehetséges.
Rakaczki István: Javasolja, hogy a Dunakanyar Polgárőrség 200.000,- Ft, a Göd Városi
Polgárőrség 800.000,- Ft támogatást kapjon.
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45/2013.(V.15.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Dunakanyar Polgárőrség Göd K.K.E. részére
200.000,- Ft, a Göd Városi Polgárőrség K.K.E. részére 800.000,- Ft összegű működési
támogatást biztosítson.
A támogatási összegek kifizetése két, egyenlő részletben történik. A második részlet
kifizetése az előző részlet elszámolását követően fizethető ki, melyek határideje tárgyév
augusztus 31.
Fedezte: 2013. évi költségvetésben „polgárőrség támogatása”
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
4. napirendi pont tárgyalása: Hasznosítási pályázat kiírása (Kincsem-istálló,
Szakáts-villa)
Bertáné Tarjányi Judit: Elmondja, hogy a hétfői napon a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Több módosító javaslat érkezett
továbbá alpolgármester úrtól és aljegyző úrtól is. A bizottság elé már a javított anyag került. A
pályázat két épület hasznosításáról szól. Mindkét épület meglehetősen rossza állapotban van.
A Kincsem-istálló épületéről, illetve a Szakáts-villa épületéről van szó. Az alsógödi
csónakház túlzsúfolt, a villa viszont üresen áll. A Szakáts-villa épülete nem áll védettség alatt,
de a pályázatban előírták, hogy a felújításnál a homlokzat jellegét meg kell óvni. Az alsógödi
emberek nagyon ragaszkodnak a villa épületéhez. A Kincsem istálló, pedig városszerte heves
érzelmeket vált ki, a pályázata országos ügy lehet. A két épület hasznosítására az érdeklődők
köre nem lesz azonos az épületek jellege következtében.
Dr. Pintér György: Mindenképen foglakozni kell vele. A testület a hasznosítási pályázat
kiírását májusi rendes ülésén tárgyalja. A város arculatát alapvetően meghatározhatja. Egy
megfelelő hasznosítással a város megszépülhet. Bármilyen hasznosítási ötletre nyitottnak kell
lennie az önkormányzatnak, még akkor is, ha az esetleg nem üzleti célú hasznosítás. Nehezen
tud elképzelni olyan jellegű hasznosítást, mely a városnak középtávon belül megtérül.
Betáné Tarjányi Judit: Az egyik pályázat inkább Alsógödöt érinti, a másik az egész várost.
Jelenleg mindkét épület bérbe van adva. A Szakáts-kert területe rendbe van tartva, rendezett
állapotok vannak. Javasolja, hogy az önkormányzat továbbra is tartsa meg a bérlőket. A
Kincsem-istálló esetében egy kézben kell tartani a területe. Javasolja, hogy az istálló épületét
statikusok vizsgálják meg. A bérlője saját elmondása szerint megerősítette a falat, de a
szerkezet igen régi.
Forró Gábor: A határidőkkel van baj.
Rakaczki István: A megjelenéstől számított 30 napig javasolja a benyújtást.
Dr. Pintér György: A benyújtási határidőt tárgyév június 15-ben határozták meg.
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Forró Gábor: Javasolja, hogy a testületi ülés előtt a bizottság tárgyalja újra a napirendi pontot.
Kéri a bizottság tagjait, hogy az addig felmerült javaslatokat főépítész asszonynak
továbbítsák. Javasolja, hogy az épületek állapotáról készüljön teljes körű felmérés.
Bertáné Tarjányi Judit: A pályázati kiírásban szerepel, hogy az épület erősen romos.
Forró Gábor: Nem tudni mennyi pénzt kell belefektetni a felújításra. Nem tudni, hogy van-e
valakinek komoly szándéka
Bertáné Tarjányi Judit: Az esetleges pályázok az épületeket meg fogják tekinteni, a lehetőség
adott lesz.
Rakaczki István: Statikus vizsgálata után friss információ áll az önkormányzat rendelkezésére,
azon belül, hogy tudjuk az ingatlanok romos állapotban vannak.
Forró Gábor: Javasolja a napirendi pont tárgyalásának elnapolását. Kéri az észrevételeket
főépítész asszonyhoz eljuttatni.
5. napirendi pont tárgyalása: A közterületek elnevezéséről és azok jelöléséről szóló
33/2004.(XII.10.) sz. Ök. rendelet módosítása
Mészáros Tamás: Elmondja, hogy a rendelet módosítása a házszámozás miatt szükséges. A
Gödön elindult a házszámok rendezése. A házszámok kihelyezésével kapcsolatos ellenőrzési
tevékenységeket a közterület-felügyelet lefolytatta. Azok az ingatlantulajdonosok, akik nem
helyezték ki a házszámokat, kötelezési eljárást lehet indítani. Jelenleg a rendeletben ezt a
jogot a testület gyakorolja. Az MÖTV. értelmében nem kell feltétlenül a testületnek
gyakorolnia ezt a hatáskört. A jegyző hatáskörébe átruházható. A másik változás szintén az
eljárással kapcsolatos. Az önkormányzat kötelezettségi sorrendet állapít meg, azoknál az
ingatlanoknál, ahol több tulajdonos van. A kötelezettségi sorrendben az első az, aki
életvitelszerűen ott lakik, második az állandó gödi lakóhellyel bejelentett személy, harmadik a
tartózkodási hellyel bejelentett személy, ezek hiányában az ingatlan többi tulajdonosa. A
módosítások, mind az eljárás gyorsítását eredményezik.
Lengyel György: Egyetért az előterjesztéssel. A házszámok sorrendje mikor lesz rendezve? A
Vasvári utcában, a Béka utcában, a Jávorka utcában a házszámok össze-vissza vannak. Mikor
lesz rendezve? Három ciklus óta téma. A választást megelőző évben már nem lehet
házszámozást csinálni, mert nagy keveredés lenne belőle.
Forró Gábor: Közvetlenül nem tartozik a napirendi ponthoz a felvetett probléma. A folyamat
elindult és a Nemeskéri úton rendeződni látszik a helyzet.
Bertáné Tarjányi Judit: A lakók nagyon tiltakoznak a házszámok rendezése ellen. A
Nemeskéri úton is nagy volt a felháborodás. Többen fel akarták jelenteni az önkormányzatot.
A házszámokat rendezni kell.
Forró Gábor: Így van: a Nemeskéri úti házszámok rendezésénél nagy volt a tiltakozás. Az
érintet területet a képviselők bejárták és elbeszélgettek az emberekkel. Az ott lakok zöme
megértette és támogatta az eljárást. Annyi kedvezményt adtak az érintett lakóknak, hogy a
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házszámok változása miatt cserélendő okmányaik intézéséhez nem kellett időpontot kérniük
az okmányirodában. A közműveknél történő átírásoknál is próbáltak segíteni a lakoknak, ez
nem sikerült.
Bertáné Tarjányi Judit: A cégnyilvántartások esetében is voltak gondok.
Lengyel György: Annak idején nagyon el lettek rontva a házszámok. Reméli, hogy előbbutóbb rendbe lesz téve.
Bertáné Tarjányi Judit: A saroktelkek ügyében elvi döntés szükséges, el kell dönteni, hogy
honnan legyenek számozva.
46/2013.(V.15.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az alábbiak szerint módosítsa a közterületek
elnevezéséről és azok jelöléséről szóló 33/2004.(XII.10.) sz. rendeletet:
Göd Város Önkormányzatának …./2013. (V.29.) sz. a közterületek elnevezéséről és azok jelöléséről szóló
33/2004. (XII.10.) sz. rendelet módosításáról
1. §
A rendelet 33. §-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki:
„(6) A házszámtáblával és különösen annak ingatlantulajdonos általi elhelyezésével, mint kötelezettséggel
kapcsolatos hatósági döntéseket első fokon a jegyző hozhat.
(7) Amennyiben egy ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint több tulajdonosa van, úgy ők az e
rendeletben előírt, házszámtáblával kapcsolatos kötelezettségeik betartására a következő sorrendben
kötelezhetők:
a) az adott ingatlanban lakó vagy tartózkodó tulajdonos vagy tulajdonosok egyetemlegesen,
b) az a) pontban foglaltak hiányában az adott ingatlan gödi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező tulajdonosa vagy tulajdonosai egyetemlegesen,
c) a b) pontban foglaltak hiányában az ingatlan többi tulajdonosa egyetemlegesen.
(8) A lakóhely, illetve a tartózkodási hely megállapításakor az ezen adatokat tartalmazó rendelkezésre álló
közokiratok, vagy a polgárok személyi adatainak és lakcímének adatait tartalmazó nyilvántartásáról szóló törvény
szerinti nyilvántartás adatai az irányadók.”
2. §
Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Polgármester

Jegyző

Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
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6. napirendi pont tárgyalása: Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata:
Dr. Nagy Atilla: Korábban módosításra kerül a hivatal alapító okirata, azonban a MÁK nem
fogadta el a módosítást, mert egy-két hiányosságot talált. A MÁK konkrétan megnevezte a
hiányosságokat, tételesen leírta. A határozati javaslatban egy elírást vett észre. Kéri, hogy a
határozati javaslat második pontjában „A Gödi Polgármesteri Hivatal ellátja…..” szerepeljen.
47/2013.(V.15.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítsa:
1. Az Alapító Okirat IV. pontjának címében a „közigazgatási” szó „költségvetési” szóra
változik.
2. Az Alapító Okirat IV. pontja a következő alaptevékenységét kifejtő szövegrésszel egészül
ki:
„A Polgármesteri Hivatal ellátja a 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a vonatkozó
egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik Göd Város
Önkormányzat, valamint a gödi helyi nemzetiségi önkormányzat(ok) bevételeivel és
kiadásaival kapcsolatban a tervezése, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.”
3. Az Alapító Okirat VI. pontjának „Tevékenységének jellege….” Kezdető mondata hatályát
veszti.
4. Az Alapító Okirat VIII. pontjában második mondatában a „munkavállaló” szó helyébe a
„munkaviszony” kifejezés 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.
9. napirendi pont tárgyalása: A gödi 80 év felettiek – térítés nélküli – gyógyfürdő
használatáról
Forró Gábor: Támogatja a javaslatot.
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Bertáné Tarjányi Judit: Hány 80 év feletti lakó van?
Forró Gábor: Nincsen sok 80 év feletti lakos. Busz menetrend nem nagyon igazodik a
strandhoz, illetve egyáltalán nincs rendszeres buszközlekedés. Ez valószínűleg nem is fog
változni. A buszokat üzemeltető kft. sem bírja már sokáig üzemeltetni abból a pénzből, amit
az önkormányzattól kap. Fürdőjáratot létrehozása jó ötlet lenne.
Bertáné Tarjányi Judit: Pakson egy taxitársaság működik, akik párszáz forintért bárhová
elviszik az embert. Egész nap mennek a kocsik, 3-4 autójuk van. A városnak busza nincsen. A
település kb. akkora mind Göd.
Forró Gábor: Nehezen tudja elhinni, hogy olcsón szállítanak, mivel a dunakeszi taxitársaság
elég drága.
Bertáné Tarjányi Judit: A paksi taxi is csak közigazgatási határon belül szállít olcsón.
Forró Gábor: Sokaknak van igénye a városi buszra. Paksot meg lehet kérdezni, hogy hogyan
működik a taxitársaság. A Göd Kártyát kell továbbfejleszteni, ha megadja az önkormányzat
ezt a kedvezményt.
48/2013.(V.15.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
támogatni javasolja a 80 év felettiek számára a városi gyógyfürdő térítésmentes használatát az
alábbiak szerint:
• nyári szezonban május 01-től, hétfő-kedd reggel 9.00 órától,
• a téli szezonban hétfőn délután 14.00, és kedden délelőtt 9.00 órától,
Az éves belépésre jogosító igazolást a termálfürdő vezetője állítja ki a lakcímkártya alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Bognár László
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
Forró Gábor: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a mai ülésen tárgyalt „Hasznosítási
pályázat kiírása (Kincsem-istálló, Szakáts-villa)” előterjesztését a bizottság rendkívüli ülés
keretében újratárgyalja, melynek időpontja 2013. május 29., 8.00 óra.
Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszönte a bizottság munkáját és az ülés
bezárta.
K.m.f.
Forró Gábor
elnök

Kádár Benigna
jkv.
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