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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2013. 
július 16-án, 08.00 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.  
Az elnök megállapítja, hogy dr. Megyery Csaba, dr. Bognár László és Rakaczki István nincs jelen, 
Szabó Csaba bizottsági tag jelezte késését.    
 
A napirendi pontok megkezdése előtt megkéri Popele Juliannát, hogy pár szóban tájékoztassa a 
bizottságot a 2. napirendi pontról.  
 
Popele Julianna: Elmondja, hogy a kompok, révek pályázat kiírásra került. Felvette a kapcsolatot az 
üzemeltetőkkel és az Ő javaslataikkal együtt terjesztette elő a pályázatot. Alsógödön lépcsőfelújításra 
tettek javaslatot.  
 
Forró Gábor: Nem került szóba, hogy a Jávorka S. utca végére helyezik át a kompkikötőt?  
 
Popele Julianna: Oda szól az engedély. A komplejáró lépcsője el van törve, újjá kell építeni. A felső 
széles lépcső felújítására pályáznak. A fenti és a lenti lépcső felújítására, a lejáró javítására, festésére, 
dörzsfa cserére. Alsógödön a lejárólépcső, a bejáróhíd javítása, dörzsfacsere. A felsőgödi rév 
üzemeltetője vállalta a működési támogatás önrészének kifizetését. Alsógöd esetében az önkormányzat 
a felújításra benyújtott pályázathoz 1.731 ezer forint önrészt fizet be. Ezek nettó összegek az 
üzemeltető bonyolítja a felújítást. Az üzemeltetési támogatásra is lehet pályázni, ezt a leadott adatok 
alapján írták be. Az igényelt támogatás 4 millió forint. A működtetési költség 5 millió forint. Az 
önrész összege 1 millió forint, ezt az üzemeltető fizeti. Felsőgödön a Jósika utca útfelújítása, illetve a 
lépcső-és a lejárókomplexum felújítása valósulna meg. A teljes költség 8 millió forint, az önrész 2 
millió forint. Üzemeltetési támogatást nyújt be. Üzemeltetési támogatásként 1.6 millió forint 
igényelhető. Egyeztetni próbáltak a minisztériummal is, hogy mire nyújtsanak be pályázatot, azért, 
hogy az önkormányzatnak minél jobb nyerési esélye legyen. További cél a Duna-parti járda 
továbbépítése. A Feneketlen tóig tartó szakasz is rendbetétele is a tervek között szerepelt, de oda 
speciális anyagot kellene rendelni. Ezt nem tudták volna támogatni. A hullámkő, amit oda kellene 
lerakni, 6 millió forint lenne. Ezt nem vállalja az önkormányzat. A terület minden évben víz alá kerül. 
Korábban is volt ott hullámkő, de a víz idővel elvitte. Véleménye szerint erre nem szabad pályázni, 
mivel nincs biztosítva a terület védelme, illetve ez nem is támogatható.  
 
Lengyel György: Az üzemeltetőnek van engedélye? 
 
Popele Julianna: Most idén jár le az üzemeltetőnek az engedélye. Az engedéllyel a főépítész 
foglalkozik. Most van engedélye, ami a pályázathoz kelleni is fog.   
 
Forró Gábor: A kikötő melletti terület el van iszaposodva, nem kellene kitisztítani?  
 
Hlavács Judit: A meder alacsony. A kotrás nem biztos, hogy jó megoldás, mert megcsúszik a fal.  
 
Lengyel György: Van-e tervezett határidő az alsógödi felújításra? 
 
Popele Julianna: A határidőket a rendelet szabályozza. Május 31-ig kell a felújításokat elvégezni és 
június 15-ig kell elszámolni. Előfordul, hogy olyan későn bírálják el a pályázatot, hogy már beállt a 
hideg. Ebben az esetben az elszámolás is csúszik.  
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Forró Gábor: A várakozó ház felújítása, festése is szerepel a pályázatban? 
 
Popele Julianna: Nem került bele. Festeni, illetve cserepezni kellene a várót. Nem akarták szerepeltetni 
a pályázatban, mert összességében 50-100 ezer forintos munka.  
 
Szabó Csaba megérkezett.  
 
Az elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes - 4 - bizottsági tag jelen van.     
 
Az elnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat és azok sorrendjét:  
 
Tervezett napirendi pontok:  

 
1. Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 

Előterjesztő: Forró Gábor elnök 
 

2. Közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti 
létesítmények támogatása 2013. – Pályázati önrész biztosítása 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
3. Pótelőirányzat biztosítása intézmények felújításához 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási ov.                    
 

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

1. napirendi pont tárgyalása: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
 
Forró Gábor: Elmondja, hogy ismét jegyzőkönyv-hitelestőt kell választani a korábbi üléseken 
ismertetett okok miatt. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hlavács Juditot javasolja.  
 
 

88/2013.(VII.16.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a bizottság 2013. 
július 16-i rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvének hitelesítésére Hlavács Juditot kéri fel.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Forró Gábor elnök, 
   Hlavács Judit bizottsági tag  
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

2. napirendi pont tárgyalása: Közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az 
azokhoz szükséges parti létesítmények támogatása 2013. – Pályázati önrész biztosítása 

 
Forró Gábor: A járda a Széchenyi-csárda mögött megsérült. Annak a javítása a vízkáralapból lesz 
rendbehozva? 
 
Popele Julianna: Igen, már benyújtották rá a kérelmet a katasztrófavédelemhez.   
 
Forró Gábor: A Feneketlen-tó alatti járdaszakaszra is volt költségvetés?   
 
Popele Julianna: Nem volt erre tervezett összeg. 
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Forró Gábor: Miért ilyen nagy a különbség a két üzemeltetési költség között?  
 
Popele Julianna: Az egyik idényjelleggel üzemel, a másik teljes évben.  
 
Forró Gábor: Polgármester úr említette, hogy olyan pályázatot kellene találni, ami mobilgát 
telepítésére szól. Arra lehetne pályázni.   
 
Popele Julianna: Figyelik az ilyen jellegű pályázatokat.  
 
 

89/2013.(VII.16.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a 37/2013. (VII.3.) NFM rendelet alapján megvalósuló” a 
közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, 
kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása” pályázat 
benyújtását és a kapcsolódó önrész biztosítását az alábbiak szerint: 
 
Alsógöd-Szigetmonostor révátkelőhöz  tervezett  felújítások: 
Komplejáró lépcső- és lejárókomplexum felújítás megvalósítása, bejáróhíd acélszerkezet javítása, a  
kikötőponton dörzsfáinak cseréje és a kikötőponton külső-belső festése 
 
Felújítás összes költsége (nettó):  6.712.292 Ft 
Igényelt támogatás 70%:   4.698.604 Ft 
Önrész 

− Üzemeltetői:       282.000 Ft 
− Önkormányzati:               1.731.688 Ft  

Önrész összesen 30%:    2.013.688 Ft 
 
Működtetési költség (komp üzemeltetés):  5.200.000 Ft 
Igényelhető támogatás 80 %   4.160.000 Ft 
Önrész 20% (Üzemeltető vállalja):  1.040.000 Ft 

 
A részvételhez szükséges működtetés 20%-os önrészét, 1.040.000 Ft-ot, a bejáróhíd acélszerkezet 
javítás, a  kikötőponton dörzsfáinak cseréje és a kikötőponton külső-belső festésének 30%-os önerejét, 
nettó 282.000 Ft értékben a rév üzemeltetője, Rudas és TSA Bt. (2300 Ráckeve, Peregi Dunasor 45.) 
vállalja. 
A komplejáró lépcső és lejárókomplexum felújítási költségek 30%-os önrészét, nettó 1.731.688 
értékben  az Önkormányzat a  2013. évi költségvetés kötelezettséggel nem terhelt működési 
tartalék kerete terhére vállalja. 
 
Felsőgöd- Surány révátkelőhöz tervezett  felújítások: 
A révátkelést kiszolgáló Jósika út (275 m-es szakasz) felújítása, valamint a komp lépcsőlejáró, korlát 
és lejárókomplexum felújítása: 
 
Összes felújítási költség (nettó):   8.989.740 Ft 
Igényelt támogatás 70%:   6.292.818 Ft 
Önrész összesen 30%:    2.696.922 Ft 
 
Működtetési költség (komp üzemeltetés):  2.000.000 Ft 
Igényelhető támogatás 80 %   1.600.000 Ft 
Önrész 20% (Üzemeltető vállalja):    400.000 Ft 
 
A részvételhez szükséges működtetés 20%-os önrészét, 400.000 Ft-ot, a rév üzemeltetője, Peiker és 
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társai Kft. (1146 Budapest, Thököly út 66.) vállalja.  
Az útfelújítás, a komplejáró lépcső és lejárókomplexum felújítási költségek 30%-os önrészét, nettó 
2.696.922 Ft-ot az Önkormányzat a 2013. évi költségvetés kötelezettséggel nem terhelt működési 
tartalék kerete terhére vállalja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, valamint a révátkelő 
Üzemeltetőjével megkötendő szerződés aláírására. 
 
Felelős: Beruházási osztály 
Határidő: folyamatos 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal  
 
 
 

3. napirendi pont tárgyalása: Pótelőirányzat biztosítása intézmények felújításhoz 
 
dr. Pintér György: Elmondja, hogy Eich László tankerületi igazgató levet írt az önkormányzatnak, 
melyben kéri, hogy átmenetileg használhassa az Ifjúság utca 2. sz. ingatlant. Az épület berendezését 
1,5 millió forint értékben vállalja.    
 
Dr. Nagy Atilla: Az előterjesztésben más határozati javaslat van, mint amit alpolgármester mondott.  
 
Popele Julianna: A hivatalos cím Ifjúság utca 6. A tulajdoni lap szerint ez a hivatalos címe.  
 
Popele Julianna: Kérelemmel fordult az iskola vezetője az önkormányzathoz, hogy az ingatlant 
használatba vehesse. Ehhez testületi hozzájárulás kell. Az alapító okiratot is módosítani kell. Az ő 
igényeiknek megfelelően lesz átalakítva. Augusztusban is szükséges lesz testületi ülés összehívása.   
 
Dr. Nagy Atilla: Az alapító okiratok módosítását a KLIK végzi. A testület csak jóváhagyja. Az 
ingatlan használatát jóvá kell hagyatnia a testületnek. Az alapító okirat módosítása a KLIK feladata.   
 
Dr. Pintér György: A tankerült felszereli az ingatlant. Az igazgatóasszony kérése kiegészül.  
 
Dr. Nagy Atilla: Az előterjesztésben szerepel, hogy a zeneteremben két centiméter vastag 
hungarocellel lesz a fal borítva. Nem kockázatos, tűzveszélyes ez? 
 
Popele Julianna: Ez volt az iskola igénye. A zeneteremben nincs dohányzás.   
 
Lengyel György: Az ingatlan, amiről szó van az, amit az önkormányzat nemrégen vásárolt? 
 
Dr. Pintér György: Igen. A KLIK vezetője nemrégiben nyilatkozott az iskolák helyzetéről. Két 
települést említett az interjúban, ahol tanteremhiány van. Az egyik Dunakeszi a másik Göd.   
 
Popele Julianna: A Forfa épület 10 éve üzemel. Sok felújításra van szükség. Most csak a tető lesz 
megjavítva. Hőszigetelésre is szükség van. Újabb iskolának alkalmas épületet kell találni.   
 
Dr. Pintér György: 16 tantermes iskolának kell helyet találni.   
 
Popele Julianna: Ezek becsült költségek. Pénzügyi keretet biztosítanak, utólagos elszámolással. 
Felújítások esetében nem lehet tudni a pontos költségek.   
 
Lengyel György: A iskola-és óvoda felújításának határideje a 2013. tanév kezdete? 
 
Popele Julianna: Igen.   
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Dr. Pintér György: Az óvoda épületét már elkezdték csinálni.   
 
 

90/2013.(VII.16.) sz. PEKJB határozat  
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja az alábbi felújítási munkákhoz szükséges 
pótelőirányzat biztosítását: 
 

• a Kincsem Óvoda részére 4 db csoportszoba felújítására 783 eFt pótelőirányzatot biztosít a 
működési tartalék szabad kerete terhére. 

• a Településellátó Szervezet részére a Németh László Általános Iskola Forfa épület 
tetőfelújítására és az Iskola főépület lefolyó vezeték kiváltására, épületgépészeti munkák, 
valamint a lefolyó vezeték kiváltás utáni kőműves és burkoló munkákra 3.937 eFt  
pótelőirányzatot biztosít a működési tartalék szabad kerete terhére. 

• Göd Város Önkormányzat a feladattal nem terhelt működési tartalék terhére 2.691 eFt-ot 
átcsoportosít az  Ifjuság u. 6. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan részleges 
felújítására. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: TESZ igazgató 
   Beruházási és városüzemeltetési ov. 
 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Forró Gábor        Hlavács Judit 
 elnök        jegyzőkönyv-hitelesítő 


