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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának 2014. november 10-én, 09.00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság soron következő ülése 
 
Simon Tamás elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és a hivatal 
dolgozóit. Megállapítja, hogy dr. Megyeri Csaba nincs jelen.  
A bizottság határozatképes – 6  – bizottsági tag jelen van.    
 
Az elnök javasolja 7. napirendi pontként felvenni a TESZ – pótelőirányzat igény című 
napirendi pontot.  
 
Tervezett napirendi pontok:  
 

1. Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
Előterjesztő: Simon Tamás elnök 

 
2. Bizottsági tagok bemutatása (életpálya, tapasztalatok) 

Előterjesztő: Simon Tamás elnök 
 

3. Bizottság feladatainak ismertetése 
Előterjesztő: Simon Tamás elnök 

 
4. Bizottsági ülések időpontjának meghatározása 

Előterjesztő: Simon Tamás elnök 
 
5. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  

Előterjesztő: Simon Tamás elnök 
 
6. TSZT, HÉSZ helyzete 

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
7. TESZ – pótelőirányzat igénye 

Előterjesztő: Simon Tamás elnök 
 

8. Egyebek 
 
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontokat és azok 
sorrendjét.  
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Napirendi pontok tárgyalása:  
 
 
1. napirendi pont tárgyalása: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
  
Simon Tamás: Javasolja dr. Megyery Csabát a jegyzőkönyv hitelesítésére.   
 
 

93/2014.(XI.10.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy 
dönt, hogy a 2014. november 10-i ülésén készült jegyzőkönyvének hitelesítésére Lenkei 
György-t kéri fel.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lenkei György, Simon Tamás 
 
 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
 
 
2. napirendi pont: Bizottsági tagok bemutatkozása (életpálya, tapasztalatok)  
 
Dr. Megyeri Csaba megérkezett.  
 
Simon Tamás: Elmondja, hogy üzemmérnökként dolgozik. Rendelkezik vezetői tapasztalattal. 
Vezetőként feladata volt a költségvetés megtervezése és annak megvalósítása. Felügyelő 
mérnökként dolgozik jelenleg. A kifizetések jóváhagyásának szempontjai elég megoldás és 
eredményorientált.  
 
Albert Pál: Pszichológia diplomával, illetve tanítói diplomával is rendelkezik. Vácon tanított 
informatikát. Jelenleg nyugdíjas. Törzsgyökeres gödi lakos, 67 éves. A városért szeretne 
tenni.  
 
Vidák Árpád: A rendőrségtől ment nyugdíjba. Korábban képviselő volt az önkormányzatnál, 
A Pénzügyi Bizottság elnöke volt.  
 
Lenkei György: 1971. óta vállalkozó, több céget vezet. Az önkormányzat Szociális 
Bizottságát 17 éve vezeti. Éves szinten 80-100 millió forint kifizetését jelenti. A keretet nem 
lépte túl egyszer sem, az ellenőrzések során szabálytalanságot sem állapítottak meg.   
 
Dr. Megyeri Csaba: Állatorvos, szakállatorvosi diplomáját most csinálja, Ezenkívül edzői 
diplomával is rendelkezik. Az előző ciklusban is a Pénzügyi Bizottságban dolgozott. Egy 
cégben is dolgozik. 1998-1999 között képviselő volt, illetve több alkalommal bizottsági tag.   
 
Szabó Csaba: 1994. óta van saját vállalkozása, több pénzügyi nehézséget kellet megoldania. 
2006-tól képviselő az önkormányzatban. Az első ciklusban a Környezetvédelmi Bizottság 
elnöke volt.  
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Pappné Pattke Mária: Jelenleg még a TESZ-nél dolgozik, 40 éves korkedvezménnyel megy 
nyugdíjba. Annak idején a GAMEZ-ben kezdett el dolgozni, ahol mint alapító tag volt jelen. 
Később a fővárosi önkormányzatnál dolgozott, majd saját vállalkozásában. 2009-től a TESZ-
nél. Ismeri a TESZ és a többi intézményt, ezzel a tudással szeretné segíteni a bizottság 
munkáját.  
 
 
3. napirendi pont: Bizottság feladatai ismertetése: 
 
Simon Tamás: Már a bizottság neve is tartalmazza, hogy mivel foglalkozik. Figyeli a 
közbeszerzéseket, a költségvetés tervezésékor javaslattétellel élnek. Nyomonköveti a belső 
ellenőrzések eredményit. A belső ellenőrzés fontos, hogy külső ellenőrzés esetében ne legyen 
nagy probléma. A bizottság munkáját alpolgármester úr és jegyző úr is segítik. Hamarosan 
napirendre kerül a 2015. évi költségvetés tervezése. Minden bizottságtól várnak javaslatokat. 
A beruházási javaslatok is a bizottság elé kerülnek. Az önálló jogi személyek is a bizottsághoz 
fordulnak, vagy hogy az önkormányzathoz. Van egy előterjesztési adatlap, ezt minden 
kidolgozott javaslat/előterjesztéshez csatolni kéri. A beruházások fontosa, mert bevétel 
származhat belőle. A másik oldal a szociális oldal, ami szintén fontos a város működéséhez. A 
rendőrséggel is szoros a kapcsolat, írásbeli beszámolót kapnak tőlük minden évben. A 
közbiztonság javul.   
 
Nagy Attila: Elmondja, hogy 2008. január 01-től van a Gödi Rendőrőrsön, 2010-től mint 
őrsparancsnok. Harmadik bizottsággal dolgozik már együtt. Márianosztrán lakik, előtte 12-13 
évig gödi lakos volt. Gond esetén a járőrmobilt kell hívni, vagy akár az Ő számát.   
 
Simon Tamás: A közbeszerzési eljárások menetét át fogja tanulmányozni. A hivatalban egy 
profi osztály dolgozik rajta. Ez a terület rengeteget változott. Fontos ezen kívül a közterület-
felügyelet. A közterület-felügyelet beszámolóját a bizottság is megkapja. A 
vagyonnyilatkozatok leadását a bizottság feladata ellenőrizni, valamint az esetleges 
összeférhetetlenséget is. A jelképhasználat és a névhasználat, a rendelettervezetek is először a 
bizottság elé jönnek.  
 
Lenkei György: Javasolja, hogy hívja meg a Pénzügyi Osztály vezetőjét vagy helyettesét az 
ülésekre. Kérjen a bizottság egy áttekintést a pénzügyi osztályról, amiből kiderül, hogy ki 
milyen munkakörben dolgozik, milyen munkát végez, mi a helyettesítési rend.   
 
Vidák Árpád: Korábban a pénzügy bizottság ülésén minden alkalommal jelentés volt az 
anyagi helyzetet érintően. Javasolja ennek bevezetését.   
 
Dr. Pintér György: Külön kér tájékoztatást, vagy a testület elé bekerülő megfelelő a 
bizottságnak? Ugyanolyan bontásban kéri, vagy részletesebben? A bizottság rendes ülésre 
készítik el ezeket.   
 
Dr. Szinay József: Javasolja a bizottságnak, hogy azt a tájékoztatást kérje, amit a testület is.   
 
Simon Tamás: Áttekintést kért továbbá a Pénzügyi Osztály szervezetéről. A testületi ülésre 
bekerülő tájékoztatót kéri a bizottság is.   
 
Dr. Pintér György: Tájékoztatásként a testületi ülésre leadott anyagot hozza be.   
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Simon Tamás: Elmondja, hogy november 24-én, délelőtt rendkívüli ülést tartana a bizottság. 
Az SZMSZ szerint a bizottsági anyagoknak van egy beérkezési ideje. Korábban gond volt az 
anyagok beérkezése. A bizottság túl későn kapta meg az anyagokat. A rendes ülések a hétfői 
napokon, délelőtt 9 órakor lennének.  
 
Dr. Szinay József: A költségvetés készítésekor valószínű, hogy a pénzügyi bizottságnak 
rendkívüli üléseket kell tartania.  A közbeszerzési eljárások miatt is előfordulhat, hogy 
rendkívüli ülést kell tartani.   
 
Dr. Pintér György: Két okból lehet ülés. A rendes, előre betervezett, illetve azokban az 
esetekben, amik váratlan ügy miatt keletkeznek, esetleg olyan témák miatt, amiben nem 
születik döntés a rendes ülés alkalmával. Sok estben a rendkívüli testületi ülést előzi meg a 
bizottságülésre.   
 
Dr. Szinay József: Elmondja, hogy november 30-ig kell az adórendeletet elfogadni. A testület 
a november 19-i ülését, november 26-ra tette át. Előtte a Pénzügyi Bizottságnak döntenie kell 
az adórendelet módosításáról.    
 
Simon Tamás: Elmondja, hogy előreláthatólag november 24-én rendkívüli ülése lesz a 
bizottságnak.  
 
 
5. napirendi pont: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 
 
Dr. Szinay József: Elmondja, hogy egy új SZMSZ-t alkottak. A korábbi SZMSZ-ben sok 
módosítás lett volna, ezért döntöttek amellett, hogy új SZMSZ-t alkot. Érkezett néhány 
képviselői indítvány, amit igyekeztek beépíteni. Jelentősebb módosítás a képviselők 
bizottsági, testületi megjelenésével kapcsolatban születne. 7.§ (2) bek. c) pontja tartalmazza, 
hogy évente egy alkalommal lakossági fórumot. A lakosság tájékoztatására az Mötv. szerint 
köteles a képviselő. A tájékoztatást írásban is megteheti. Megteheti akár a Gödi Körképben 
történő megjelenítéssel is. Az ülésekről való igazolatlan hiányzásnak is vannak szankciói. Az 
ülésről való hiányzást írásban kell jelezni az ülést megelőző napon.   
 
Simon Tamás: Az ülés kezdetéig önhibájából nem jelezte. A polgármesternél kell előzetesen 
bejelenteni.  
 
Dr. Pintér György: Köteles egy alkalommal tájékoztatni a képviselői munkájáról. Ne legyen 
benne, hogy lakossági fórum keretében.   
 
Simon Tamás: Hét hiányzás estében legyen tiszteletdíj megvonás.   
 
Dr. Szinay József: Csak a testületi ülésen önhibáján kívül történt hiányzás esetében, ha hétszer 
hiányzik legyen egy havi tiszteletdíj megvonás.   
 
Dr. Pintér György: A 7.§ (3) bek. a) pontja szerint, ha nem vesz részt négy alkalommal az 
ülésen, akkor egy havi tiszteletdíját megvonják. A négy alkalom helyett hét alkalom legyen.  
 
Simon Tamás: A testületi ülésre és a bizottsági ülésre hasonlóan van megfogalmazva.   
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Dr. Pintér György: A Pénzügyi Bizottság feladat-és hatáskörénél az 5. pont b) pontját a 7. 
pontba is illessze be. A 11. pontot húzza ki. A 16. pontban az „ellenőrzi” szó helyett 
„ellenőrizheti” legyen. A 24-25 pontot vonja össze. A 4. pontban  az „ellenőrizi” szó helyett 
az „ellenőrzi” szó szerepeljen.  
 

94/2014.(XI.10.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága Göd 
Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatában az alábbi módosításokat 
javasolja az előterjesztett anyag szerint:  
 
7.§ (2) bek. c) pont – évente legalább egy alkalommal lakossági fórumot tartani, vagy más 
módon tájékoztatni a választópolgárokat képviselői tevékenységéről 
7.§ (5) bek. c) pont – igazolatlan hiányzásnak minősül, ha a képviselő távolmaradását 
legkésőbb az ülés előtti napon önhibáján kívül nem jelezte.   
7.§ (3) bek. a) pont – hét alkalommal nem vesz részt 1 havi tiszteltdíja 
7.§ (4) bek. a) pont – két alkalommal igazolatlanul hiányzik 
A testületi és a bizottsági ülésekre a fenti szabályok vonatkozzanak. 
A bizottság feladat-és határkörénél a: 
11. pont kihúzni 
16. pontban „ellenőrzi” helyett „ellenőrizheti” 
4. pontban „ellenőrizi” helyett „ellenőrzi”  
A 24-25 pont vonja össze.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Simon Tamás elnök, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
6. napirendi pont tárgyalása: TSZT, HÉSZ helyzete 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A TSZT módosítása Nevelek településrész átcsatolása miatt 
szükségessé vált. Továbbá az OTÉK új övezeteket vezetett be, ami miatt szintén módosítani 
szükséges a TSZT-t. A tervezési díjat ki kell fizetni. A tervező, akit javasolnak megbízható. 
Sződnek is Ő a tervezője. A kamara tervezői díjához képest, ami 50 millió Ft + Áfa Nevelek 
nélkül, jutányos árnak gondolja. Az egységes földhivatali térkép is pénzbe fog kerülni, plusz a 
földhivatali alapdíj.   
 
Lenkei György: Az Ilka-park nem lett átminősítve?  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Át lesz minősítve. 
 
Dr. Pintér György: Körülbelül mekkora összeggel kell számolni?   
 
Bertáné Tarjányi Judit: A földhivatali díjat nem tudja pontosan. A következő ülésig sem fogja 
tudni.   
 
Simon Tamás: Támogatja.  
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Bertáné Tarjányi Judit: A 314/2012 kormányrendelet szerint 2015. december 31-ig van 
határidejük a TSZT elkészítésére.   
 
Simon Tamás: A lakosságot hogyan érinti, hogy nincs a városnak HÉSZ-e? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A lakosságot nem akadályozza semmiben. Az egyén eljárásokkal 
minden kiküszöbölhető.   
 
Dr. Pintér György: Az előterjesztés szerint 3 millió Ft- ról kell dönteni.    
 
Bertáné Tarjányi Judit: A polgármester aláírhatja a szerződést testületi döntés nélkül is, csak a 
következő ülésén tájékoztatni kell a testületet.    
 

95/2014.(XI.10.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja az Archi-Profi Kft-vel a mellékelt árajánlat szerinti szerződéskötést területi 
hatásvizsgálatra 400.000,- Ft + Áfa, továbbá a szükséges településrendezés eszközök 
készítését 2.500.000 Ft + Áfa értékben.  
 
Felelős: Polgármester, főépítész 
Határidő: folyamatos 
 
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

9. napirendi pont tárgyalása: TESZ forrásigény 
 
Simon Tamás: A fagy beállta előtt lenne sürgős.   
 
Preller Zoltán: A TESZ szeptember 24-én megírta, hogy milyen munkák szükségesek. 
Vannak olyan tételek, amik nem az eső hatására alakultak ki, de van olyanok is, amik korábbi 
elmaradt munkák. Erre hivatkozással írta meg az előterjesztést. A biztosítóknak be lett 
jelentve, abból valamennyi meg fog térülni. A TESZ karbantartási keretéből, már nem tudja 
fedezni az összes munkát.   
 
Simon Tamás: A beruházási munkáról volt-e bejárás?  
 
Dr. Szinay József: A biztosítóval volt egy bejárás, akik megnézték a károkat. Sajnos a nagy 
részét nem a viharos időjárás okozta, hanem a korábbi problémák. A töredéét fogja fedezni. 
Jelentős részét Ök. Forrásból kell fedezni.  
 
Simon Tamás: Két összeg is szerepel, egyszer egy 2,7 millió forint és egy 1,4 millió forint. A 
Kincsem Óvoda problémáját mindenképpen meg kell oldani pályázaton kellene nyerni és 
teljes felújítást végrehajtani az óvodán.   
 
Dr. Pintér György: A Kincsem Óvoda esetében a renoválás nem elegendő, teljes újjáépítés 
szükséges. Azokat a munkákat amiket most meg lehet csinálni azt meg kell tenni.   
 
Simon Tamás: Az 1.4 millió forint lenne átadva?   
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Dr. Pintér György: Az egyik bruttó, a másik nettó ár. A beázást el kell hárítani. Az indokolt 
munkákat el kell végezni.   
 
Pappné Pattke Mária: Kádár Zsuzsanna körbejárta az intézményeket. A beruházásokat a 
TESZ-nél a karbantartásokra elkülönített számlájáról nem tudja megoldani. A munkákat a 
karbantartok meg tudják oldani. Elengedhetetlen beruházás a Huzella Iskola konyhájának 
beázását megoldani.  
 
Kovács Krisztina: Nem látja az adatokat, másik sorról is lehet átcsoportosítani. Előző évek 
tapasztalatai alapján több millió forint pénzmaradvány volt a TESZ-nél. Másik sorról 
csoportosítsanak át összeget, és ha az is elfogyott jelezzék az önkormányzatnak. A műszaki 
osztályon lévő kollégák mondják meg, hogy mely munkák elvégzése fontos. Év végén is 
tudnak utalni a TESZ-nek pótelőirányzatot, akár polgármesteri felhatalmazással a 
polgármester döntése alapján is.   
 
Dr. Pintér György: Polgármester hatalmazza fel. A TESZ belső átcsoportosítással, oldja meg a 
hiányt, ha nem áll így se rendelkezésre az összeg, abban az esetben kérhet pótelőirányzatot. A 
munkák elvégzéséről a bizottság kérjen tájékoztatást.   
 
Vidák Árpád: Javasolja az összeget megszavazni. A felújítási munkákat el kell végezni.   
 
Lenkei György: Kezdjék el csinálni a munkákat saját forrásaikból, és ha az kevésnek bizonyul 
akkor kérjen az önkormányzattól pótelőirányzatot.   
 
 

96/2014.(XI.10.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy 
dönt, hogy a TESZ által benyújtott felújítási munkák költségeihez szükséges forrást belső 
átcsoportosítás útján rendezzék. Amennyiben a források nem elegendőek a még szükséges 
összeget az önkormányzat biztosítja.  
A polgármestert javasolja felhatalmazni a szükséges döntés meghozatalára. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Simon Tamás elnök, Markó József polgármester 
 
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
Miután több hozzászólás nem érkezett, az elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.  
 

 
K.m.f.  

 
 
 
 Simon Tamás       Lenkei György 
      elnök           jegyzőkönyv-hitelesítő  


