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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának 2014. szeptember 26-án, 08.00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság soron következő ülése 
 
Dr. Bognár László levezető elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és a 
hivatal dolgozóit.  
Az elnök megállapítja, hogy nincs jelen dr. Megyery Csaba, Forró Gábor, Hlavács Judit akik 
távolmaradásukat előre jelezték. 
A bizottság határozatképes – 4 – bizottsági tag jelen van.    
 
Az előző bizottsági ülésen megszavazottak szerint az ülést dr. Bognár László levezető elnök 
vezeti le. Javasolja, hogy a meghívóan szereplő 4. napirendi pontot másodikként tárgyalja. 
Javasolja napirendre venni a „Koszorú téri játszótér régóta szükséges védőkerítésének 
megépítése” című napirendet vegye fel.  
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
Tervezett napirendi pontok:  
 

1. Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
Előterjesztő: dr. Bognár László levezető elnök 

 
2. Alapszolgáltatási Központ, Kincsem Óvoda pótelőirányzat igénye 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 
3. Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének I. félévi 

módosítása 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 
4. Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
5. Koszorú téri játszótér régóta szükséges védőkerítésének megépítése 

Előterjesztő: dr. Bognár László levezető elnök 
 
A bizottság – 4- igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendjét.  
 
 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 

1. naprendi pont tárgyalása: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
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dr. Bognár László: Javasolja, hogy a 2014. szeptember 26-i ülésén készült jegyzőkönyv 
hitelesítőjének Simon Tamást javasolja.  
 

86/2014.(IX.26.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 2014. 
szeptember 26-i ülésén készült jegyzőkönyvének hitelesítésére Simon Tamás-t választja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: dr. Bognár László 
   Simon Tamás 
 
 
 

2. napirendi pont tárgyalása: Forrás biztosítása a Kincsem Óvoda és az 
Alapszolgáltatási Központ részére informatikai eszközök vásárlásához 

 
dr. Bognár László: Felkéri az Alapszolgáltatási Központ vezetőjét, hogy ismertesse az 
előirányzat igény okait.  
 
Füle Jánosné: Elmondja, hogy az Alapszolgáltatási Központnak nagy szüksége lenne egy 
kisbuszra. Jelenleg havi 150 eFt-ot fizet a helyi busz kft-nek az idősek szállítására. A busz 
műszaki állapota problémás. Minden egyéb szolgáltatás miatt külön kell fizetnie. Az gépkocsi 
vezetése nem tesz ki egy egész munkaidős foglalkoztatást. Különféle szolgáltatásokkal 
tudnának segíteni az embereknek, ha saját autóval rendelkeznének. Olyan estekben is, amikor 
a mentő használata nem indokolt, akkor a rendelőbe el tudja vinni az időseket. Akár hivatalos 
ügyeket intézni is. A váci mozgáskorlátozottak is ilyen buszt használnak. Szükséges továbbá 
egy mobil rámpa beszerzése is, ezt közintézményekben is lehet használni. Állami normatíva 
áll rendelkezésre. Az intézménynél egy státusz van, ami nincs betöltve.  
 
Simon Tamás: Több ajánlatot várt a gépkocsira.  
 
Füle Jánosné: A beterjesztett anyagban szereplő gépkocsik nem a konkrét, megvásárlásra 
kerülő gépjárműveket jelentik csak a javasolt típusokat.   
 
Rakaczki István: Konkrétan terjesszenek elő olyan autót, amit meg lehet vásárolni. Mekkora a 
keret?  
 
Kovács Krisztina: A tartalékok között lett tervezve. A keret 4.400 eFt.   
 
Dr. Pintér György: A költségvetésben lévő „Tesz és intézmények beruházási és felújítási 
feladatainak tartaléka” soron szerepel.  
 
Rakaczki István: Ár-értékarányban az Opel Vivaro típusú gépjárművet javasolja.  
 
Mucsi László: A váci autószalonból is kaptak ajánlatot.   
 
Simon Tamás: Javasolja, hogy szervizben nézesse át az autókat mielőtt megveszik őket. 
Ehhez a tulajdonos beleegyezése kell.   
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Szabó Csaba: Támogatható az elképzelés. A Fordot javasolja az a legmegbízhatóbb, tágas, 
kényelmes.  
Simon Tamás: A Piarista Iskolának is Ford autója van. Semmi gondjuk a kocsival.   
 
Dr. Pintér György: Technikai kérdés. Konkrét autó mellett szavazni nem javasolja. Javasolja, 
hogy pénzügyi keretet szavazzon meg a bizottság.  
 
Dr. Szinay József: Megérkezett.  
 
Dr. Bognár László: Javasolja, hogy 3,5 millió forint legyen a meghatározott pénzügyi keret.   
 
Szabó Csaba: Mennyi keretet tud biztosítani?  
 
Dr. Bognár László: Támogatja, hogy pénzügyi keretet határozzanak meg, mely vagy 3.5 
millió forint legyen, vagy 3.9 millió forint.   
 
Simon Tamás: Javasolja, hogy 3.5. millió forint legyen plusz a rámpa és az átírásnak is van 
költsége.  
 
Füle Jánosné: A rámpát 40 eFt-ért lehet megvenni.   
 
 

87/2014.(IX.26.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Alapszolgáltatási Központnak 3.900.000,- Ft 
pótelőirányzatot biztosítson gépjármú vásárlására.  
Fedezete: 2014. évi költségvetésben 8. sz. melléklet 7 sor „Tesz és intézmények beruházási és 
felújítási feladatainak tartaléka” keret terhére 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: intézményvezető,   
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
Dr. Bognár László: Javasolja, hogy a bizottsági keret terhére kerüljön kifizetésre a gépjármű 
átírásának költsége.  
 
Simon Tamás: Az átírás költségeire 150.000,- Ft-ot biztosítson a pénzügyi bizottság saját 
keretéből.   
 
Dr. Bognár László: Támogatja Simon Tamás javaslatát.   
 
Dr. Szinay József: Javasolja, hogy 200.000,- Ft összegű pénzügyi keretet biztosítson a 
bizottság saját keretéből.  
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88/2014.(IX.26.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
200.000,- Ft összegű pénzügyi keretet biztosít az Alapszolgáltatási Központ gépjármű 
vásárlása során felmerülő átírási költségek fedezésére, utólagos elszámolás alapján.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: intézményvezető 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
Dr. Pintér György: Az Alapszolgáltatási Központnak, illetve a Kincsem Óvodának további 
igénye van számítógépek beszerzésére. Az hivatal informatikai osztálya megnézte a beadott 
árajánlatot, a használt gépek helyett újakat is tudnak venni. Az informatikai osztály 
elkészítette az ajánlatot. Javasolja az informatikai osztály ajánlatának elfogadását. 
Ugyanazokat a gépekből kapná. A határozati javaslat a lapon van.   
 
Rakaczki István: Véleménye szerint az anyag jó.  
 
 

89/2014.(IX.26.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kincsem Óvoda és az 
Alapszolgáltatási Központ részére bruttó 301.147,- Ft, illetve bruttó 649.627,- Ft, összesen 
950.774,- Ft értékben az alábbi eszközök beszerzését biztosítja:   
 
Az Alapszolgáltatási központ részére 
 
Notebook: 1 db AcerAspire E5-571-367C (új) 
Nettó ár / db: 106 213 Bruttó ár / db: 134 890 
 
3 db számítógép irodai használatra (új) 
ASRock sFT1 Fusion E350M1 alaplap 
Nettó ár / db: 49 560 Bruttó ár / db: 62 941 
 
3 db Windows 8.1 Prof 
Nettó ár / db: 29 880 Bruttó ár / db: 37 950 
 
3 db ACER V206HQLBb 19,5" monitor (új) 
50cm (19.5 ) Wide 5ms 100M:1 ACM 200nits LED EURO/UK EMEA MPRII Black 
AcerEcoDisplay 
Nettó ár / db: 18 300 Bruttó ár / db: 23 241 
 
3 dbHP LaserJet Pro MFP M127fn multifunkcióslézer nyomtató (új) 
Lézer MFP NY/M/S/F LJ HP LaserJet Pro M127fn , fekete, 32MB, USB/Háló, A4 
20lap/perc FF, 600x600 # 
Nettó ár / db: 37 360 Bruttó ár / db: 47 447 
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A Kincsem Óvoda részére 
 
Nyomtató: 1 db HP LaserJet Pro P1606dn lézernyomtató (új) 
Nettó ár / db: 41 640 Bruttó ár / db: 52 883 
 
2 db számítógép irodai használatra (új) 
ASRock sFT1 Fusion E350M1 alaplap 
WD SATA3 500GB 7200/16MB CaviarBlue WD5000AAKX (2 év garancia) winchester 
Kingston DDR3 1333MHz / 4GB - CL9 SingleRank x8 RAM 
Thermaltake VL520B1N2E ElementQi fekete ház (mini ITX) 200W ház 
Nettó ár / db: 49 560 Bruttó ár / db: 62 941 
 
2 db Windows 8.1 Prof 
Nettó ár / db: 29 880 Bruttó ár / db: 37 950 
 
2 db ACER V206HQLBb 19,5" monitor (új) 
50cm (19.5 ) Wide 5ms 100M:1 ACM 200nits LED EURO/UK EMEA MPRII Black 
AcerEcoDisplay 
Nettó ár / db: 18 300 Bruttó ár / db: 23 241 
 
Forrás: Göd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése – Tartalék: TESZ és 
intézmények beruházási és felújítási feladatai sor 
Határid ő: azonnal 
Felelős: jegyző, TESZ igazgató, az érintett intézmények vezetői 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

3. napirendi pont tárgyalása: Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének        
                                                     I. félévi módosítása 

 
Dr. Szinay József: Érdemi feladatelmaradás nem történt. Az államtól 120 millió forint 
támogatás érkezett. Az adókiesés miatt szükséges volt. Az elmaradt pályázatokat, amivel nem 
nyertek zárolta, abból folyik vissza a befizetett önerő összege. Az elmaradt adóbevételt a 
Samsung kiesése miatt igényelte és kapta meg. Az adóbevételekkel is jól állnak, több mint 10 
millióval forinttal több folyt be mint korábban. Az önkormányzat anyagilag stabil, 430 millió 
forint a lekötött pénzeszköz.  
 
Dr. Pintér György: A nem megnyert pályázatok esetében a pályázati önrészek visszafolynak 
az önkormányzathoz. A szemétszállítási kft-nek tagi kölcsönt adott 20 millió forint értékben. 
A Deák F. utca csapadékvíz elvezetése megoldásra kerül. A költségvetésben 110 millió forint 
A költségvetés nem lett túltervezve.   
 
Rakaczki István: Nincs adósága az önkormányzatnak?   
 
Dr. Pintér György: Nincs, sőt kölcsönt is adott a szemétszállítási kft-nek.   
 



 132

Kovács Krisztina: A rendeletmódosítás a 2014. június 30-i állapotot mutatja be. Az 
államkincstárnak ezt már meg kellett küldeni, változtatni az abban foglaltakban nem lehet. A 
féléves beszámolóban benne vannak.  
 
Dr. Szinay József: A TESZ szöveges anyagában egy elírás szerepel. Egy helyen a 2013. év 
helyett a 2012. év szerepel. A testületi ülésig ez az elírás javításra kerül.  
 
 

90/2014.(IX.26.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
rendeletének I. félévi módosításának elfogadását a beterjesztett anyag szerint.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
A bizottság – 3 – igen, -1 – tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta a határozatot.   
 
 
 

4. napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I.   
                                                     félévi helyzetéről 

 
dr. Bognár László: Ismerteti az előterjesztést.  
 

91/2014.(IX.26.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi 
helyzetéről szóló tájékoztatót fogadja el a beterjesztett anyag szerint.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
 

5. napirendi pont tárgyalása: Koszorú téri játszótér régóta szükséges             
                                                     védőkerítésének megépítése 

 
Simon Tamás: Elmondja, hogy Forró Gábor bízta meg az ügy intézésével. A lakók régóta 
jelezték, hogy szükséges a védőkerítés megépítése, mivel nagy forgalmú út mellett van a 
játszórét. A játszótéren 2-4 éves korú gyermekek játszanak. Az úton nagy a teherforgalom. A 
gyerekek kiszaladnak az útra, a szülő félnek. Egy méter magas, esztétikus kerítést 
szeretnének. A TESZ munkadíjat nem számol fel. Nem egy teljes kerítéshossz épülne meg , 
csak az utcafronton. A kerítés 12 méter hosszú lenne, két kapuval.   
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Rakaczki István: A Nemeskéri út forgalomkorlátozása korábban is téma volt. A lakók sem 
örülnek annak, hogy a teherautók száguldoznak. Az út szélessége sem megfelelő. Foglalkozni 
kell ezzel is. Az önkormányzati útról ki kell terelni az autókat a kettes útra. A régi kettesen 1 
tonnás súlykorlátozás van. Hiába a negyvenes tábla, a korábbi harmincas táblát se vették 
figyelembe. Az út nem alkalmas a teherfogalomra. Javasolja, hogy ezzel foglalkozzon.  
 
Dr. Bognár László: Felkéri a jegyző, hogy vizsgálja meg az ügyet.   
 
 

92/2014.(IX.26.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a 
Koszorú téren lévő játszótér védőkerítésének megépítéséhez a Településellátó Szervezet és a 
Szak-Kapuker Kft. árajánlatát fogadja el, összesen 391.452 Ft összegért. 
Fedezete: 2014. évi költségvetésben 8. sz. melléklet 12. sor „pénzügyi ellenőrző, 
közbeszerzési és jogi bizottság pénzügyi kerete” 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési ov. 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

 
 

Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 Dr. Bognár László                   Simon Tamás 
 levezető elnök                                 jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


