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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának 2014. február 17-én, 8.00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság soron következő ülése 
 
 
Forró Gábor elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és a hivatal dolgozóit.  
Az elnök megállapítja, hogy nincs jelen Szabó Csaba, dr. Megyery Csaba, dr. Bognár László, 
távolmaradásukat előre jelezték. A bizottság határozatképes – 5 – bizottsági tag jelen van.    
 
Az elnök javasolja, hogy a 6.,7.,8., napirendi pontokat a bizottság február 24-i ülésén 
tárgyalják meg.  
 
Az elnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat és azok sorrendjét:  
 
Tervezett napirendi pontok: 
 

1. Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
Előterjesztő: Forró Gábor elnök 

 
2. Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséi rendeletének módosítása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

3. Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról 
Előterjesztő: Forró Gábor elnök 

 
4. Az önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Igazgatási ov.  
 

5. Kastély Központi Óvoda és a Kincsem Óvoda továbbképzési költségeinek 
betervezése a költségvetésbe 
Előterjesztő: Forró Gábor elnök 

 
6. Egyebek 

 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 
 

1. napirendi pont tárgyalása: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
 
Forró Gábor: Javasolja, hogy a bizottság mai ülésén készült jegyzőkönyvének hitelesítésére 
Hlavács Judit-ot felkérni.  
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12/2014.(II.17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 2014. 
február 17-i ülésén készült jegyzőkönyvének hitelesítésére Hlavács Judit-ot választja.  
 
Határidő: 15 napon belül 
Felelős: Forró Gábor elnök, Hlavács Judit tag 
 
A bizottság- 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

2. napirendi pont tárgyalása: Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési   
                                                     rendeletének módosítása 

 
Forró Gábor: Javasolja a bizottságnak, hogy érdemben a jövőhéten tárgyalja újra a 
költségvetési rendelet megalkotását. Kéri a tagokat, hogy amennyiben javaslatuk, kérdésük 
van a rendelettel kapcsolatban azt írásban részére, illetve a jegyzőkönyvvezető részére küldjék 
meg.   
 
Dr. Pintér György: A költségvetés határidőre ki lett küldve, a módosítások átvezetése történik 
jelenleg. A holnapi nappal kezdődően kezdik meg az egyeztetést az intézmények vezetőivel. 
A kiosztott anyag végén található a szöveges indokolás. A legfontosabb számok tendenciák 
benne vannak. A kiadási oldal főszámai megvannak. Alapvetően megállapítható, hogy a 
bevételi oldal teljesítése nélkül nem teljesíthető a másik oldal. Nem terveznek nagy 
ingatlanadó bevételeket. A Samsung kiesése kérdéses.  
 
Hlavács Judit: Vismaior esetben központi támogatásra jogosultak?  
 
Jakab Gábor: A BM-nál van erre fedezet. Ennek szabályait az NGM rendelet szabályozza.   
 
Hlavács Judit: Az adóbevétel kiesésének esetében is jár a támogatás?  
 
Jakab Gábor: Igen, ha a működőképesség zavara áll fenn, akkor lehet kiegészítő támogatást 
kérni. Hivatalos információ nincs a Samsungról.  
 
Forró Gábor: A Samsungról egyelőre semmit sem lehet tudni. Akinek észrevétele van a 
költségvetéssel kapcsolatban az hétfőig tegye meg.   
 
 

3. napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok  
                                                     leadásáról  

 
Forró Gábor: Elmondja, hogy a képviselői vagyonnyilatkozatokat minden képviselő leadta.   
 

13/2014.(II.17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a 
képviselői vagyonnyilatkozatokat megvizsgálta. Megállapította, hogy a képviselői 
vagyonnyilatkozatokat mindenki önkormányzati képviselő leadta.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Forró Gábor elnök 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

4. napirendi pont tárgyalása: Az önkormányzat által nyújtható szociális   
                                                    ellátásokról szóló rendelet módosítása 

 
dr. Kármán Gábor: A Szociális Bizottság már tárgyalta és meg is szavazta a rendelet 
módosítását. A szociális étkeztetésben volt két külön körülmény, ami indokolatlanul volt 
benne. Az ügyfelek szempontjából is gyorsabb, és hatékonyabbá válik a módosítással az 
ügyintézés. Javaslattal ellátva, környezettanulmánnyal együtt kerül be a bizottsághoz. Az 
intézmény vezetője az 1. sz. mellékletben meghatározza a fizetendő térítési díj összegét is.   
 
Dr. Pintér György: Ki készíti a javaslatot?  
 
Dr. Kármán Gábor: Az Alapszolgáltatási Központ tesz javaslatot. Beadnak egy kérelmet, 
kiszámolják, hogy mennyi a térítési díj. Benne szerepeltetik, hogy a térítési díj összegéből 
mennyit szeretne fizetni az adott személy. Ez is a bizottság rendelkezésére áll.   
 
Hlavács Judit: Hogyan határozzák meg a térítési díj összegét?  
 
Dr. Kármán Gábor: Az egy főre jutó jövedelem alapján a jogszabály alapján besorolódik egy 
adott sávba az illető.   
 
Dr. Pintér György: És ahhoz képest kérhet kedvezményt? 
 
Dr. Kármán Gábor: Igen. A bizottság javasolja, hogy kap vagy nem kap. A módosítás az 
ügyintézést egyszerűsíti.   
 
Hlavács Judit: Támogatja, ha mérsékelni akarja a díjat, akkor legyen benne. Azt a paragrafust 
amit módosítanak javasolja, hogy annak az eredeti paragrafusa is kerüljön bele.    
 
Dr. Pintér György: Javasolja, hogy a „kérelmező által” helyett a „kérelemhez késztett”  
szövegrész kerüljön a módosításba.  
 

14/2014.(II.17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló 
8/2004.(III.17.) sz. rendelet módosítását az alábbiak szerint:  
 

Göd Város Önkormányzatának …/2014.(II…) sz. az önkormányzat által nyújtható 
szociális ellátásokról szóló 8/2004.(III.17.) sz. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

A rendelet 22.§ (4) bekezdése az alábbi mondatokkal egészül ki:  
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„A térítési díj csökkentése és elengedése iránti kérelmet – a csatolandó iratokkal együtt – az 
intézmény vezetője felé kell benyújtani, aki 15 napon belül környezettanulmányt készít, majd 
a kérelmet javaslatával együtt megküldi a Bizottság részére. A kérelemhez készített 
javaslatban az intézmény vezetője szerepelteti a kérelemhez készített – jelen rendelet 1. sz. 
melléklete szerint – fizetendő személyi térítési díj összegét is.” 
 

2.§ 
Ezen rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba.  
 
 
 Polgármester                 Jegyző 
 
 
Határidő: 2014. március 01.  
Felelős: polgármester, jegyző 
 
A bizottság  - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

5. napirendi pont tárgyalása: Kastély Központi Óvoda és a Kincsem Óvoda   
                                                    továbbképzési költségeinek betervezése a  
                                                    költségvetésbe  
 

Forró Gábor: Az intézmények leadták a képzési tervet azzal, hogy felkérik a pénzügyi 
bizottságot, hogy terveztesse be a tervezett költségeket a tartalékba. Nem rakná be külön 
nevesítve, akkor külön kérelem alapján lennének megszavazva. A jövőhéten a bizottság 
következő ülésén javasolja újratárgyalni.   
 
Hlavács Judit: Akkor külön kell szavazni minden esetben.   
 
Dr. Pintér György: A két óvodavezető betervezte a helyettesítési pótlékot.   
 
Papné Pattke Mária: Helyettesítési pótlékot nem terveztek be.   
 
Dr. Pintér György: A két óvodavezető sem tervezett be helyettesítési díjat.   
 
Hlavács Judit: Az logikus, ha a költségvetésben keretet biztosítanak, címkézve a 
továbbképzésre. Az intézmények terve sem egyértelmű.   
 
Kovács Krisztina: Az intézmény sem tud konkrét számokat, a tényleges teljesítés legyen 
fizetve. A képzést jóvá kell hagyni.   
 
Forró Gábor: Van olyan, ami júniusban esedékes. Külön ülésen szavazza meg a képzéseket.   
 
Hlavács Judit: Melyik képzés kötelező és melyik nem? A Kastély ovi esetében csak azok a 
képzések vannak betervezve, amiket szükségesek a kreditek megszerzéséhez. Tanulmányi 
szerződést kell kötni, önrész kell, hogy legyen benne. Azokat a képzéseket, amit kötelezők az 
intézménynek kell fizetnie.   
 



 17

Papné Pattke Mária: A Kastély Óvoda talált egy olyan kötelező továbbképzést, ami a legtöbb 
óvónőnek 7 évre megoldaná a továbbképzését. Ez egy pályázat, erre jelentkezni kell. A 
pályázat benyújtási határideje szombaton jár le.   
 
Forró Gábor: A jelentkezés feltétele a forrás megjelölése? 
 
Papné Pattke Mária: Nem vállalhat kötelezettséget, ha nincs forrás rá.   
 
Dr. Pintér György: Fogadja el a képzési tervet. Minél olcsóbban eleget kell tenni a képzési 
kötelezettségnek. Egyénileg meg kell nézni.   
 
Papné Pattke Mária: Az a képzés, amire pályázni kell szombatonként van.   
 
Dr. Pintér György: Kötelező képzés és ki is fizeti az önkormányzat.  
 
Forró Gábor: A Kincsem Óvodával is beszélni kell.   
 
Papné Pattke Mária: Beszél az óvodákkal.  
 
Dr. Pintér György: Mindkét óvodával egyeztessen.   
 
Rakaczki István: Péntekig kapja meg az írást róla. Hétfőn tudna a bizottság dönteni.   
 
Dr. Pintér György: A polgármester jóváhagyásával is lehet kifizetést eszközölni, az 
időarányosan megállapított polgármesteri keret terhére.   
 
Simon Tamás: A képzés jóváhagyásához kell a KOSB jóváhagyása is?  
 
Hlavács Judit: A két óvoda teljesen különböző anyagot adott be.   
 
Forró Gábor: A hétfői bizottsági ülésen újratárgyalja. Az ülés reggel 7.30-kor kezdődik.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 Forró Gábor        Hlavács Judit 
     elnök           jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 
 


