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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2013. 
augusztus 07-én, 07.30 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 Hlavács Judit nincs jelen, távolmaradását előre jelezte. A bizottság 
határozatképes – 5 – 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. Nyilatkozat a 2013. évi árvízi károkhoz kapcsolódó vis major támogatás igényléséhez  
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendjét.  
 
 
 
Napirendi Pontok tárgyalása:  
 
 

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

91/2013.(VIII.07.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a bizottság 2013. 
augusztus 07-i rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvének hitelesítésére Szabó Csabát kéri fel.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Forró Gábor elnök, 
  Szabó Csaba bizottsági tag  
 
 
A bizottság –  5  – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
Lengyel György megérkezett.  
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2. napirendi pont tárgyalása: Nyilatkozat a 2013. évi árvízi károkhoz kapcsolódó vis major   
                                                     támogatás igényléséhez 

 
 
Forró Gábor:  Elmondja, hogy a testület döntése szükséges az árvízi károkhoz kapcsolódó vis maior 
alapból történő támogatás igényléséhez.  
 
Dr. Szinay József: A vis maior alapból az állam a közvetlen védekezés költségeit 100%-ban téríti. 
Azonban az állam csak ott téríti meg, ahol védműves védekezés folyt. A Szakáts-kertben, a Széchenyi-
csárdában, illetve a GSE Kajak-Kenu Szakosztály épületének védése nem védművel történt, ezért 
ezekre nem nyújthatja be. A vis maior alapból az árvízt követő helyreállítások költségeire is 
igényelhető támogatás. Legfeljebb 70%-os támogatás igényelhető.   
 
Forró Gábor: A benyújtott összeg 100%-át nem biztos, hogy megkapja?  
 
Dr. Szinay József: Igen.  
 
Forró Gábor: Az alsógödi strand járdaszakaszának helyreállítására is benyújtották?  
 
Dr. Szinay József: Igen, ezek helyreállításához 5 millió forint saját forrás biztosítása szükséges.  
 
Lengyel György: Az árvízi védekezés költségeinek fedezésére 9 millió forintot, a helyreállítás 
költségire 11 millió forintot igényel. Várhatóan 20 millió forintot fog kapni az önkormányzat?  
 
Dr. Szinay József: Igen.  
 
Rakaczki István: A határozati javaslat első táblájában az egy század százalék konkrét szám?  
 
Kormosói Liliána: Egy forintot kellett befizetni.   
 
 

92/2013.(VIII.07.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a  
Képviselő-testületnek, hogy a 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet alapján vis maior támogatás címén 
támogatási igényt nyújtson be a Belügyminisztériumhoz. 
 
Vis Maior esemény megnevezése:  
 

− előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé váló védekezés 
 
 

Megnevezés 2013. év             % 

Saját forrás  2 Ft  0,01 

Biztosító kártérítése 0 0 

Egyéb forrás 0 0 

Vis Maior támogatási igény  9 037 358 Ft 99,99 

Források összesen 9 037 360 Ft  100 
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Vis Maior esemény megnevezése:  
 

− út, járda, csapadékvíz elvezető árkok, átereszek helyreállítása 
 
 

Megnevezés 2013. év  % 

Saját forrás  5 084 009 Ft 30,01 

Biztosító kártérítése 0 0 

Egyéb forrás 0 0 

Vis Maior támogatási igény  11 862 687 Ft 69,99 

Források összesen 16 946 696 Ft 100 

 
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. 
 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy saját erejéből a vis maior helyzetet nem tudja megoldani.  
A károk helyreállításának fedezetét az önkormányzat csak részben tudja vállalni. A védekezési és 
helyreállítási támogatás igényléséhez szükséges önrészt, összesen  5.084.011 Ft- ot  vállalja. 
 
A vis maior káreseménnyel érintett vagyonelemek Göd Város Önkormányzata tulajdonát képezi, 
amelyek az alábbi kötelező önkormányzati feladatokat látja el:   
Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  13.§ (1) bek. szerint: 

• településüzemeltetés ( … helyi közutak és tartozékainak kialakítása, fenntartása …) 
• Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 
 

Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel 
történő helyreállítását. 
 
Az önkormányzat más a tulajdonában lévő vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 
 
A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.04.) számú 
Költségvetési rendeletében, a működési tartalék szabad kerete terhére biztosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 
 
Felelős: dr. Szinay József 
Határidő: folyamatos 
 
 
A bizottság –  6  – igen, egyhangú szavazattal  
 
 
Forró Gábor: Tájékoztatásul elmondja, hogy kérelem érkezett a Kastély Óvoda vezetőjétől  kaptak egy 
írásbeli kérelmet mely szerint 2013. szeptember 01-től két főt kellene felvenni.   
 
Dr. Bognár László: Kötelező.  
 
Forró Gábor: 145.000,- Ft/fő a bérköltsége, erről szeptemberben dönt.   
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Dr. Pintér György: A tartalék sor felhasználásáról tájékoztatja a bizottságot. 30 millió forint van még a 
soron. Van annyi forrás rajta, hogy a vis maior alapból igényelt támogatás saját forrását fedezni tudja. 
Karaszek Ernőné levelét Ő is megkapta. A jogszabály megváltozott ezért szükséges két plusz fő 
felvétele. A pedagógusok bérének  állami finanszírozása jelenleg 80%-os.   
 
 
Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Forró Gábor        Szabó Csaba 
 elnök        jegyzőkönyv-hitelesítő 


