
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának 2014. december 15-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 nincs jelen dr. Megyery Csaba, Szabó Csaba, akik késésüket 
jelezték.  
 
dr. Megyery Csaba megérkezett. 
 
A bizottság határozatképes – 5  – bizottsági tag jelen van.    
 
Az elnök kéri az Egyebek napirendi pontok között tárgyalni a következőket: 

• Harmincéves jubileumi kifizetés 
• Folyószámla-költségtérítés című napirendi pontokat. 

Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 11. napirendi pontot a 2. napirendi pontként tárgyalni, 
majd a sorban következő napirendi pontokat tárgyalni.   
 
 
Tervezett napirendi pontok:  
 

1. Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
Előterjesztő: Simon Tamás elnök 
 

2. ÁSZ ellenőrzés 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

3. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

4. SZMSZ módosítása 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 
5. A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-nek hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
6. Közalkalmazottak cafeteria-juttatása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

7. Építményadó rendelet módosítása 
Előterjesztő: Jakab Gábor Adó O. v.  

 



8. 2014. évi Közbeszerzési terv 1.sz. módosítása 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési ov.  
 

9. Gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
Alapszolgáltatási Központ álláshely létszámának meghatározása 
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Igazgatási ov.  
 

10. Intézményi térítési díjak módosítása 
Előterjesztő: Rataj András TESZ igazgató 
 

11. Kiss Csaba Tibor egyezségi megállapodás gödi 2769/21 hrsz. alatt nyilvántartott 
1087 m2 kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan vonatkozásában 
Előterjesztő: dr. Kovács Balázs ügyvéd 
 

12. A gödi 783 hrsz. szám alatt felvett, természetben a 2131 Göd, Vécsey utca 1. szám 
alatt található, 41877 m2 alapterületű, úttörőtábor megjelölésű önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlan hasznosítása 
Előterjesztő: dr. Kovács Balázs ügyvéd 
 

13. Szakáts-kert 2014. évi bérleti díjának módosítása 
Előterjesztő: Juhász Anita vagyongazdálkodási referens 
 

14. Polgárőrségek beszámolójának elfogadása, támogatás megítélése 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

15. A Németh László Általános Iskola és AMI részére tűzzománc kemence és 
szintetizátor beszerzéséhez szükséges forrás biztosítása 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

16. A Képviselő-testület 2015. évi munkaterve 
Előterjesztő: Simon Tamás elnök 
 

17. Egyebek 
 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása:   
 
 

1. napirendi pont tárgyalása: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
 

Simon Tamás: Javasolja, hogy a bizottság 2014. december 24-i ülésén készült 
jegyzőkönyvének hitelesítésére Lenkei György-t kérje fel.  
 
 
 
 



 
 

106/2014. sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy 
dönt, hogy a 2014. december 15-i ülésén készült jegyzőkönyvének hitelesítésére Lenkei 
György-öt kéri fel.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Simon Tamás elnök, Lenkei György  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 
 

2. napirendi pont tárgyalása: Kiss Csaba Tibor egyezségi megállapodás gödi 
2769/21 hrsz. alatt nyilvántartott 1087 m2 kivett beépítetlen terület megjelölésű 
ingatlan vonatkozásában 

 
dr. Szinay József: Egyeztetések történtek  a kártérítési igény megtérítése vonatkozásában. Az 
elővásárlási joggal kapcsolatban javasolja, hogy a bizottság ne döntsön.   
 
Dr. Kovács Balázs: Elvi hozzájárulásra van szüksége, Egyeztetett Kiss Csabával és 
ügyvédével. Azt kérte, hogyha az önkormányzat megszerzi az ingatlan tulajdonjogát, akkor az 
Azt kérte, hogyha az önkormányzat megszerzi az ingatlan tulajdonjogát. Jelenleg abban 
állapodtak meg, hogy az által megfizetet vételárat, az ügyvédi munkadíjat, illetőleg az 
elbontott kerítés étékét megfizeti az önkormányzat. Az ingatlant továbbra is szeretné 
megvásárolni, így kéri, hogy amennyiben az ingatlan az önkormányzat tulajdonába kerül, úgy 
elővásárlási jogot kaphasson rá. Az ügyvédi munkadíjon kívül 70 eFt fizet az önkormányzat 
készkiadásokra. Összesen 33.850.366 Ft-ot fizet meg az önkormányzat.   
 
Simon Tamás: Köszöni a munkát.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az egész ügy 2006-ban indult. A terület most is az önkormányzaté. 
Amikor az önkormányzat értékesítette még nem volt erdő besorolásban. Két telket alakított ki 
az ök., melyet két magánszemély vásárolt meg. Akiről jelenleg szó van engedély nélkül 
építetett egy házat. Az erdészet kiadott egy állásfoglalást miszerint a terület nem erdő. Már a 
telekalakítást követően meggondolta magát. Márciusban ítélet várható az ingatlan 
tekintetében. A követelése jogos. HÉSZ módosítás és területrendezési eljárás is kell. Kiss 
Csaba követelése jogos, kivéve az elővásárlási jogot.   
 
Simon Tamás: Az ingatlanok ára változott. Ez az ingatlan kevesebbet ér? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Duna-parti ingatlanok ára nem ment lejjebb.  
 
Albert Pál: 9 millióért kapja meg.  
 
Szabó Csaba megérkezett. 
 



Bertáné Tarjányi Judit: Meg kell hirdetni az ingatlant.   
 
Dr. Kovács Balázs: A telek értékét is meghatározta. Az értékbecslés egy évvel ezelőtt történt. 
Az elővásárlási joggal csak azt akarja, hogy mások előtt vehesse meg. Az áron nem változtat.  
 
Dr. Pintér György: A megállapodásnak nem része az elővásárlási jogról való döntés.   
 
Dr. Kovács Balázs: Ez később került be az anyagba Kiss úr kérésére.   
 
Dr. Pinté György: Van megállapodás?   
 
Dr. Kovács Balázs: Nincs megállapodás az elővásárlási jogról és nem is része ennek.   
 
Dr. Pintér György: Az elővásárlási jogról való döntés a következő lépcsőfok. Írásos 
megállapodás fog születni.   
 
Dr. Szinay József: Nem aktuális.   
 
Dr. Kovács Balázs: A megállapodásnak nem akadálya az ha most nem döntenek az 
elővásárlási jogról. Írásban egyeztettet pontokat jóváhagyja jóvá. Hosszú tárgyalás volt a 
megállapodásig való eljutás.   
 
Simon Tamás: Mikor kerül kifizetésre? 
 
Kovács Krisztina: Az összeg december 17-én vagy 19-én kerül kifizetésre.  
 
Dr. Pintér György: Forrást kell meghatározni.   
 
 

107/2014.(XII.15.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a  
Képviselő-testületnek, hogy a gödi 2769/21 hrsz. alatt nyilvántartott 1087 m2 kivett beépítetlen terület 
megjelölésű ingatlanra vonatkozóan Kiss Csaba Tibor által előterjesztett elállási jogot az 
önkormányzat nevében elfogadja és az elállással összefüggésben Kiss Csaba Tibor részére az alábbi 
jogcímeken az alábbi összegeket fizeti meg: 
- 21 000 000 Ft vételár, 
- 11 560 366 Ft késedelmi kamat (2014. december 19-ig) 
- 390 000 Ft kerítés értéke (szakértői vélemény alapján), 
- 830 000 Ft ügyvédi munkadíj (32/2003 IM rendelet alapján), 
-   70 000 Ft költségtérítés (becslés alapján). 
 
Összesen: 33 850 366 Ft 
 
Forrás: 2014. évi költségvetés 
Felhatalmazza a Polgármestert az egyességi megállapodás aláírására. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
Hivatali felelős: Juhász Anita 
 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   



 
 
 

3. napirendi pont: ÁSZ ellenőrzés 
 
Dr. Szinay József: 2011. második felében volt egy nagy ellenőrzés, abban a tekintetben, hogy 
mennyire áll biztos pénzügyi alapokon az önkormányzat. Megállapították, hogy rövid és 
középtávon biztosított a gazdasági forrás. A számvevőszék négy pontot emelt ki, ezek eléggé 
megfoghatatlanok voltak.  
 
 
 
 

108/2014. (XII.15.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a jegyzőt és a pénzügyi osztályvezetőt, hogy  

1. a pénzügyi adatok folyamatos elemzésére, a költségvetés kiadási-és bevételi előirányzatainak 
tekintetében az előírt monitoring jelentés bevezetésére kerüljön sor, 

2. a hasznosítható vagyontárgyak hasznosítási módjáról, és a hasznosítás határidejére készüljön 
javaslat, 

3. az elkészült, a pénzügyi rendre és annak ellenőrzésre vonatkozó belső szabályzatot léptessék 
hatályba, 

4. az elfogadott belső kontrollrendszer szabályzatához részletes eljárásrendet dolgozzanak ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
   Kovács Krisztina pénzügyi ov.  
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

4. napirendi pont tárgyalása: 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
dr. Szinay József: A rendelet módosítás időben elkészült.  
 
Kovács Krisztina: A rendelet az októbert 31-i állapotot tükrözi. Ezt kellett átvezetni.  
 
Dr. Szinay József: Az eredményszámok nem mutatnak hiányt? 
 
Kovács Krisztina: Nincs benne olyan hiány. A működési többlet és a finanszírozási bevételek 
kiegyenlítik a hiányt.  
 

109/2014.(XII.15.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az önkormányzat 2014. évi költségvetési 
rendeletének módosítását a beterjesztett anyag szerint.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 



   Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

5. napirendi pont tárgyalása: SZMSZ módosítás  
 
dr. Szinay József: Nem statikus,  azóta az ÁROP-os cégnek volt javaslata a tekintetben, hogy 
kerüljön bele egy szabályozás az intézmény, illetve a gazdasági társaság beszámoltatása.  
 
Dr. Pintér György: egy vessző hiányzik, kérem javítani. 
 
 

110/2014.(XII.15.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek a 8/2011.(III.23.) sz. Ök. rendelet módosítását az alábbiak 
szerint:  
 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2014. (XII. …….) sz. rendelete az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

33/2014. (XII. 01.) sz. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 
A rendelet 2.§- a az alábbi (2)-(3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(2) A képviselő-testület alapítói és fenntartói jogkörében  
a.) jóváhagyja az intézményei éves terveit és azok módosításait  
b.) az a) pontban leírtak figyelembe vételével évente beszámoltatja az intézményei vezetőit az 
elvégzett feladatokról. 
 
(3) A képviselő-testület önkormányzati alapítói jogkörében a kizárólagos- vagy többségi 
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok  
a) vezető tisztségviselőit kinevezi 
b) felügyelő bizottságának tagjait megválasztja valamint 
c) üzleti tervét jóváhagyja és a társaságokat beszámoltatja.” 
 

2.§ 
 
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 

Markó József       Dr. Szinay József 
   polgármester         címzetes főjegyző 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
   Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 



A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

6. napirendi pont tárgyalása: A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-nek hatályon kívül        
                                                    helyezése 

 
dr. Szinay József: A Polgármesteri Hivatala hatályon kívül helyezik és helyébe egy jegyzői, 
polgármesteri együttes normatív utasítás lép. Ez fogja meghatározni a szervezeti felépítést.   
 
 
 

111/2014.(XII.15.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a 11/2013.(V.31.) sz. rendelet hatályon kívül helyezését, 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2014. (XII. ……) sz. rendelete a 
Gödi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról, ügyrendjéről szóló  

11/2013. (V.31.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 

1.§ 
 
A Gödi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról, ügyrendjéről szóló 11/2013. 
(V.31.) sz. rendeletet hatályon kívül helyezi. 
 

2.§ 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

Markó József       Dr. Szinay József 
   polgármester         címzetes főjegyző 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
   Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 
 

7. napirendi pont tárgyalása: Közalkalmazottak cafetéria-juttatása  
 
dr. Szinay József: Az idei évben szeretné pontosítani a juttatásokat, hogy így kerüljön be a 
2015. évi költségvetésbe. A közalkalmazottaknak 8 eFt + járulékok/hó összegben állapítja 
meg.  
 
Lenkei György: Havonta?  
 



Simon Tamás: Ez a törvény által meghatározott?  
 
Dr. Szinay József: A törvény által megszabott keret között van.   
 
Dr. Pintér György: Ez az a mérték, ami reális. Továbbtanulásra, törlesztőrészlet fizetésére, 
Erzsébet utalványra használható fel.  
 
 

112/2014.(XII.15.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a  
Képviselő-testületnek, hogy,  
 
Az önkormányzati intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére 2015. január 1-től 
személyenként évi 96.000 Ft + járulékai összeget állapít meg cafeteriára, amely az alábbiakra 
használható fel: 

- havi 8.000 Ft Erzsébet utalvány, vagy 
- lakáshitel törlesztése, vagy 
- továbbtanulás, vagy 
- ezek kombinációja. 

Felkéri a Településellátó Szervezeti Igazgatóját valamint az intézményvezetőket, hogy a 
közalkalmazotti cafeteria éves összegét a 2015. évi költségvetésbe tervezze be. 
 
Határidő: 2015. január 30. 
Felelős: Markó József polgármester 
             Rataj András TESZ Igazgató 
  Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

8. napirendi pont tárgyalása: Építményadó rendelet módosítása 
 
Jakab Gábor: Ismét szükséges az adórendelet módosítása. Egy negyedik körzetet is kialakít, 
amiben a külterületet különveszi. Az alacsonyabb adókategóriába kerül. A külterületi 
épületekre 300 Ft/m2 ár kerül meghatározásra. A stabilitási törvényt nem sérti. Az áruházak 
esetében 1820 Ft/m2 az ármértéke. A többi módosítás szövegpontosítást tartalmaz.  
 
Simon Tamás: A belterületen és a külterületen található ingatlanok közötti különbségtétel? 
 
Jakab Gábor: Nincs megkülönbözetve a település I. II. III. IV. körzete. A négy körzettel a régi 
állapotot állítja vissza. A mellékelt térképen a negyedik körzet is meg van jelölve. Ami 
tényleg külterületi részeket tartalmaz. 
 
 

113/2014.(XII.15.) sz. PEKJB határoz 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a helyi építményadóról szóló 37/2006. (XII. 14.) 
önkormányzati rendelete és az azt módosító 26/ 2014. (XII.1.) önkormányzati rendeletet 
az alábbiak szerint módosítsa:  



 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) és h) pontjaiban, (2) bekezdésében valamint a helyi adókról 1990. évi C. törvény 
–a továbbiakban: Htv. -  4- . §-aiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja 

 
 

1. § 
 

A helyi építményadóról szóló a 37/2006.(XII. 14.) Ök. rendelet - a továbbiakban: Ér. -  
módosításáról szóló 26/ 2014. (XII.1.) Ök. rendelet –a továbbiakban: Érm. - 4. § (1) 
bekezdésének Ér. 5. § (1) bekezdésének felvezető szövegrészét tartalmazó szövege 
 
„ (1) Az éves adó mértéke nem üzleti célt szolgáló belterületi épület esetében”  

 
szövegrész helyett a  

  
„(1) Az éves adó mértéke nem üzlet célt szolgáló épület esetében”  
 

szöveggel lép hatályba  
 

2. §   
 

Az Ér.  módosításáról szóló Érm. - 4. §-ának Ér. 5. § (2) bekezdését tartalmazó (1) 
bekezdése a  

 
„(2) A település belterületén található, üzleti célt szolgáló épületek, épületrészek utáni éves  

építményadó mértéke körzetek szerinti elhelyezkedés valamint adótárgy fajták szerint 
differenciált.” 

 
szövegrész helyett a   

 
„(2)  A településen található, üzleti célt szolgáló épületek, épületrészek utáni éves 

építményadó mértéke körzetek szerinti elhelyezkedés valamint adótárgy fajták 
szerint differenciált.” 

 
szöveggel lép hatályba  

 
3. §  

 
Az Ér. módosításáról szóló Érm.  4. §-ának  - Ér. 5. § (3) bekezdését megállapító (2) 
bekezdése a  

 
„(3)  A (2) bekezdésben leírtak alapján a város a belterületén található üzleti célú 

épületek tekintetében I-II-III számozásokkal ellátva, az alábbi közterületeket 
magába foglaló  körzetekre oszlik, a körzetek szerinti felosztást ábrázoló 
várostérképet a rendelet melléklete tartalmazza” 

szövegrész helyett a   
 



„(3)  A (2) bekezdésben leírtak alapján a város a területén található üzleti célú 
épületek tekintetében I-II-III-IV. számozásokkal ellátva, az alábbi 
közterületeket, területrészeket magába foglaló körzetekre oszlik, a körzetek 
szerinti felosztást ábrázoló várostérképet a rendelet melléklete tartalmazza” 

 
        szöveggel lép hatályba 

 
4. § 

 
               Az Érm. 5. §-ának 2. pontja a 

 
 „2. A 3/B § (1) bekezdésének felvezető részében az „épületben” szövegrész 

helyébe  a lakásban „ 
szövegrész helyett a   

 
az „ahol egyedül él és ahol más személynek sem lakó- sem tartózkodási helye nincs„ 
szövegrész helyébe az  „ahol egyedül él és ahol más személynek sem lakó- sem 
tartózkodási helye nincs, a lakás után „ 

 
                     szöveggel lép hatályba. 
  

5. § 
 

Nem lép hatályba az Érm. 
 

a.) 4. § (1) bekezdésének Ér. 5. § (1a) bekezdését megállapító rendelkezése  
b.) 4. § Ér. 5. § (5) bekezdését megállapító (3) bekezdése   
c.) 5. § -ának Ér. 5. § (4) bekezdésének szövegét módosító 5. pontja  valamint 
d.) 6. § -ának e) pontja  

6. § 

E rendelet 2015. január 1-én lép hatályba.  
 
Határozat: 2015. január 01.  
Felelős: Markó József polgármester 
             Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

9. napirendi pont tárgyalása: 2014. évi Közbeszerzési terv 1. sz. módosítása  
 
Popele Julianna: Több közbeszerzési eljárás volt tervbe véve. A decemberre tervezett nem 
valósul meg, ezért kéri a módosítást.  
 
 
 
 



114/2014.(XII.15.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Göd Város Önkormányzata 2014. évi 1. számú 
módosított közbeszerzési tervét az alábbiak szerint: 
 

Göd Város Önkormányzata 
2014. évi 1. számú módosított közbeszerzési terve 

 
Közbeszerzés 
tárgya 

Közbeszerzés megnevezése Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási típus 

 
Építési 
beruházás 

Göd, Kusché Ernő utca – Vécsey Károly 
utca – Tompa Mihály utca, Attila utca 
útépítése, csapadékvíz rendezése 

Nemzeti  HKN tárgyalás 
nélküli 

Árubeszerzés „Kastély Központi óvoda bővítése 
100 férőhellyel” (KMOP-4.6.1.-11-
2012-0040) projekt keretében 
bútorok beszerzése   

Nemzeti HKN tárgyalásos 

Árubeszerzés „Kastély Központi óvoda bővítése 
100 férőhellyel” (KMOP-4.6.1.-11-
2012-0040) projekt keretében 
játékok beszerzése   

Nemzeti HKN tárgyalásos 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 

 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

10. napirendi pont tárgyalása: Gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló                 
                                                     rendelet módosítása, Alapszolgáltatási Központ   
                                                     álláshely létszámának meghatározása 

 
dr. Kármán Gábor: A kötelezően és a nem kötelezően ellátandó feladatokat írták össze. A 
szolgáltatásokat szűkítik. A rendelet ezen része átláthatóbb lett. Az intézményvető kérésre 
figyelembe vették a szociális rászorultságot is.  
 
Simon Tamás: A gyógypedagógiai szolgáltatás indokolt.   
 
Dr. Pintér György: A gyógypedagógiai szolgáltatás kötelező. Az iskolában, óvodában 
nyújtották ezeket a szolgáltatásokat. Van ahol az intézmény fedezi. Bizonyos szolgáltatások 
csökkennek. Több pénzt szeretne a házi segítségnyújtásra. Az időseknél van egy 
riasztórendszer. Erre történik  egy átcsoportosítás.  
 
Lenkei György: a Szociális Bizottság tárgyalta és elfogadta az előterjesztést.  
 
Simon Tamás: tornáról van szó? Nem a sérült gyermekekről?  
 
dr. Pintér György: szociálisan problémás gyermekeknek nyújtjuk ezt a szolgáltatást..  



 
Lenkei: aki rászorul az igénybe tudja venni, helyileg az iskolában..  
 
dr. Kármán GáborK: az iskolákban eddig is volt A gyermekjóléti szolgálatnál futott, a 
gyógypedagógia marad.  
 
 

115/2014.(XII.15.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadni javasolja a Képviselő-testületnek a 7/2014.(III.17.) sz. rendeletének módosítását az 
alábbiak szerint:  
 

Göd Város Önkormányzatának …./2014. (XII.18.) sz. rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi 
szabályairól szóló 7/2004.(III. 17.) sz. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 
A rendelet 12.§ (2) bekezdése e) pontja helyére az alábbi szöveg kerül: 
e) alternatív napközbeni ellátások 
 

2.§ 
 

A rendelet 13.§ helyére az alábbi szöveg kerül: 
„(1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a következő alternatív napközbeni 
ellátásokat nyújtja: 
a) korrepetálás, amely a Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélkörébe tartozó gyermekek tanulmányainak segítése, 

valamint magántanulói státuszba került tanulók felkészítése 
b) pszichológiai tanácsadás, amely a Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélkörébe tartozó gyermekek pszichés 

fejlődésének segítése 
c) nyári napközis tábor, amely a Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatás, célja gödi családok 

segítése gyermekük napközbeni felügyeletében 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt szolgáltatások a szociálisan rászoruló ügyfelek részére díjmentesek.  
(3) Ezen § értelmezésében szociálisan rászorulónak minősülnek a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő családok gyermekei.” 
 

3.§ 
 

Ezen rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba. 
 

 
 Polgármester Jegyző 

 
Határidő: 2015. január 01.  
Felelős: Markó József polgármester, 
             Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 
 
 



116/2014.(XII.15.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy  
 
2015. január 1. napjától az Alapszolgáltatási Központ álláshely létszámát 20 főben állapítsa meg, az alábbiak 
szerint: 
● Intézményvezető: 1 fő 
● Idősek Klubja: 3 fő 
● Szociális étkeztetés: 2 fő 
● Házi gondozás – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 6 fő 
● Gyermekjóléti Szolgálat: 4 fő 
● Családsegítő Szolgálat: 4 fő  
 
 
Határidő: 2015. január 1. 
Felelős: Markó József polgármester, Füle Jánosné Alapszolgáltatási Központ vezetője 
 

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

11. napirendi pont tárgyalása: Intézményi térítési díjak módosítása 
 
Rataj András: Az étkezési díjak esetében a 2014. évi díjakat javasolja.   
 
Dr. Pintér György: Biztosítani kell a diétás étkeztetést. Összesen 20 fő alatti a diétás 
étkeztetést igénylők létszáma, az orvosi igazolások alapján.   
 
Simon Tamás: Tervezett és tervezhető.   
 
Dr. Kármán Gábor: A szociálisétkezés díja esetében a tárgyévivel kell számolni, a 2015. évi 
költségvetés után kell meghatározni.  
 

107/2014.(XII.15.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az alábbiak szerint határozza meg a 2015. évi étkezési 
térítési díjak összegét: 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …. (……) sz. rendelete  
az Alapszolgáltatási Központ által nyújtott szolgáltatások, valamint 

 a Konyhák által nyújtott étkezési nyersanyagnormák és étkezési térítési díjakról szóló  
38/2006. (XII. 14.) sz. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 
A rendelet 7. §-a az alábbiakra módosul: 
 
„7.§. A Németh László és Huzella Tivadar Általános Iskola Konyhái által az oktatási intézményben, 
valamint az Alapszolgáltatási Központban nyújtott gyermek és felnőtt étkezés nyersanyagnormái és 
térítési díjai 
 



Megnevezés Nyersanyag norma (Ft) Bruttó térítési díj  
Óvodai gyermekétkeztetés 291 370 Ft/nap 
Napközis gyermekétkeztetés, alsó tagozat 350 445 Ft/nap 
Napközis gyermekétkeztetés, felső tagozat 370 470 Ft/nap 
Bölcsődei étkezés (napi 4x-i étkezés) 295 375 Ft/nap 
Menza alsó tagozat 181 230 Ft/nap 
Menza felső tagozat 200 255 Ft/nap 
Vendég étkezés (felnőtt menza)  220 590 Ft/adag 
Vendég étkezés (tízórai+ebéd) 305 700 Ft/adag 
Idősek klubja (napi 3x-i étkezés) 390 390 + 206 + ÁFA 
Szociális étkezés (ebéd) 220 220 + 206 + ÁFA 
 

2.§ 
 
A rendelet 2015. január 1-én lép hatályba 
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
polgármester      címzetes főjegyző 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: 2015. január 01. 
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

12. A gödi 783. helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2131 Göd, Vécsey utca 1. 
szám alatt található, 41877 m2 alapterületű, úttörőtábor megjelölésű 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan hasznosítása 

 
Dr. Szinay József: Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy a Szakáts-kerti tó kezelését 2015. 
június 30-ig továbbra is a Szakátskert Kft. kezelésébe adja. A szerződésüket addig 
meghosszabbítja.  
 
 

108/2014.(XII.15.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja, hogy a gödi 783 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 2131 Göd, Vécsey utca 1. 
szám alatt található, 41877 m2 alapterületű, úttörőtábor megjelölésű önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlan egy - a korábbi bérleti szerződésben meghatározott - részét 
határozott időre, 2015. június 30-ig a Szakátskert Kft. kezelésébe adja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
Hivatali felelős: Juhász Anita 

 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 



13. napirendi pont tárgyalás: Szakáts-kert 2014. évi bérleti díjának módosítása  
 
Simon Tamás: A Szakást-kert Kft. akadályozva volt a terület használatában, ezért kértek 
jóváírást a bérleti díjban.  
 
Dr. Pintér György: Az erről készült kimutatás a 40. oldalon látható. A 9-10 sorban lévő két 
összegnek az elengedését kéri a Kft. A kisebb összeget el lehet engedni.   
 
 

109/2014.(XII.15.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
megerősíti a Szakáts-kert Kft. bélleti díja ügyében hozott 57/2014.(VI.21.) sz. határozatát, 
mely szerint javasolja 8 hónap elengedését a Kft. 2014. évi bérleti díjából a 2010. szeptember 
– 2011. májusi időszakban történt akadályoztatás miatt.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
   Juhász Anita vagyongazdálkodási ref.  
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

14. napirendi pont tárgyalása: Polgárőrségek beszámolójának elfogadása, támogatás     
                                                    megítélése 

 
Szeri Mihály: Az elszámolással kapcsolatban felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.   
 
Simon Tamás: A Dunakanyar Polgárőrség-nél feltűnt, hogy van pénzügyi beszámoló.   
 
Dr. Pintér György: A Dunakanyar Polgárőrségtől egy számla hiányzik, ha azt benyújtja, akkor 
megkaphatja az összeget. Javasolja az első félévben alkalmazott arányt megtartani. A forrás 
rendelkezésre áll.   
 
Simon Tamás: Nagyon részletes és teljeskörű a Gödi Polgárőrség beszámolója.  
 
Vidák Árpád: A Göd Városi Polgárőrség beszámolója korrekt. A Dunakanyar Polgárőrség 
beszámolóját kevésnek és hiányosnak találja. Javasolja, hogy a Göd Város Polgárőrség 350 
eFt-ot, a Dunakanyar Polgárőrség 150 eFt-ot kapjon.   
 
Dr. Szinay József: A jövőben ennél részletesebb szakmai beszámolót kér a Dunakanyar 
Polgárőrségtől.  
 
Dr. Pintér György: A későbbiekben meghatározhatja, hogy mit szeretne látni a szakmai 
beszámolóban.   
 
Vidák Árpi: A temetők ellenőrzése megoldott, a lopások száma csökken.  
 
Simon Tamás: Sok az illegális szemétlerakás. A külterületeket jobban kellene ellenőrizni.  
 



Dr. Pintér György: Külön napirendként később újratárgyalhatja.   
 
Simon Tamás: A jövő évi ülésen a polgárőrségek vezetőivel összeül és megbeszélik, illetve 
rögzítik a jövőbeni beszámolók tartalmát.  
 
 

110/2014.(XII.15.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a Göd Városi Polgárőrség 
(képviseli: Szeri Mihály elnök, adószáma: 19185837-1-13, bankszámlaszáma: 64700052-10001837) 
és a Dunakanyar Polgárőrség K.K.E. (képviseli: Babus Gábor elnök, adószáma: 18718537-1-13, 
bankszámlaszáma: 64700069-30100134-00000000) I. félévi szakmai-és pénzügyi beszámolóját 
elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a Dunakanyar Polgárőrség K.K.E. a pénzügyi beszámolóját 
mihamarabb kiegészíti.   
A Göd Városi Polgárőrség részére 350.000 Ft összegű, a Dunakanyar Polgárőrség részére 150.000 Ft 
összegű támogatást nyújt. A támogatási összeget működési kiadásaik fedezetére használhatják fel, 
melyről 2015. március 31-ig szakmai-és pénzügyi beszámolót nyújtanak be.  
A Dunakanyar Polgárőrség részére megítélt támogatási összeg kizárólag a hiányzó számla beérkezését 
követően fizethető ki, amennyiben azt az idei évben legkésőbb 2014. december 19-ig benyújtja. A 
támogatási összeg 2015-ben nem fizethető ki.    
A bizottság felkéri a jegyzőt a Támogatási Megállapodások elkészíttetésére, felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodások aláírására.  
A támogatás forrása: 2014. évi költségvetés 6. sz. melléklet 10. sor „polgárőrségek támogatása”  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
  Markó József polgármester 
 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
 
 

15. napirendi pont tárgyalása: A Németh László Általános Iskola és AMI részére 
tűzzománc kemence és szintetizátor beszerzéséhez szükséges forrás biztosítása 

 
dr. Megyery Csaba elhagyja az üléstermet.   
 
Dr. Pintér György: Az iskola egy darab tűzzománc kemence és egy darab szintetizátor 
beszerzését kéri. Az intézmény több árajánlatot is bekért. A forrása az iskola diákjainak 
befizetett térítési díjainak, a KLIK által visszautalt összegből keletkezik.   
 
Simon Tamás: A KLIK a művészeti oktatásra ad pénzt?  
 
Dr. Pintér György: A művészeti oktatásáért a diákok a KLIK-nek fizetnek, de mivel az áram 
stb. kiadást az önkormányzat fizeti, így a KLIK a befizetett térítési díjak 30%-át visszafizeti. 
Ebből a visszafizetett összegből kívánja fedezni a TESZ tulajdonába, de az iskola kezelésébe 
kerülő eszközöket.   
 
Lenkei György: Az iskola gyermekei minden városi rendezvényen ingyen fellépnek, 
szerepelnek, ezért mindenképpen javasolja az eszközök megvásárlását.  
 



111/2014.(XII.15.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a Németh László Általános Iskola és AMI 
részére, a TESZ által történő eszközbeszerzéseket az alábbiak szerint:  

- egy darab YAMAHA NP-V60 Piaggero hordozható szintetizátor bruttó 120.990.-  
- egy darab ST 11/1100 tz típusú tűzzománc kemence bruttó 309.880,-  összesen 

430.870 ,- Ft értékben.  
 

Forrás:  A Németh László Általános Iskola és AMI diákjai által befizetett térítési és 
tandíjakból a KLIK Dunakeszi Tankerületi által befizetett térítési és tandíjakból a KLIK 
Dunakeszi Tankerülete által visszautalt összeg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: TESZ igazgató és a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
művészeti igazgató helyettese 
 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
  
Dr. Megyery Csaba visszajön az ülésterembe.   
 
 
 

16. napirendi pont tárgyalása: Képviselő-testület 2015. évi munkaterve 
 
Simon Tamás: A szokásos rend szerint került aktualizálásra?   
 
Dr. Pintér György: A két önkormányzati kft. üzleti terve bekerült a munkatervbe. A 
költségvetéssel egy időben fogja tárgyalni. Tartalmilag ebben változik a munkaterv.  
 
Simon Tamás: A Kft-k beszámolási kötelezettsége megváltozott?  
 
Dr. Szinay József: A szervezetfejlesztő cég javasolja, hogy minden évben legyen benne a 
testület munkatervében. A költségvetés részét képezik.   
 
 

112/2014.(XII.15.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadni javasolja a Képviselő-testület 2015. évi munkatervét az alábbiak szerint:   
 

2015. január 22. A Magyar Kultúra Napja  Duna-part Nyaralóházak Színházterme 

 
2015. január 28. 

Előterjesztések leadásának határideje: 2015. január 20. 16 óra 
 
 

2015. február 25. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2015. február 17. 16 óra 



 
1./ Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
2./ A 2014. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
3./ Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2014. évi 
működéséről 
Előterjesztő: rendőrkapitány 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
4./ Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról 
Előadó: Simon Tamás PEKJB elnök 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
5./ Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2014. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
6./ Beszámoló a Közterület-felügyelet 2014. évi munkájáról 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Véleményező bizottság: VKB, PEKJB 
 
Egyebek 
 
 

2015. február 25.  Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja JAHM, Kopjafa 

 
 

2015. március 14.v.15.  1848-49-es forradalom és szabadságharc 
emléknapja 

Kossuth tér, Petőfi tér, Nemeskéri kúria 

 
2015. március 25. 

Előterjesztések leadásának határideje: 2015. március 17. 16 óra 
 
1./ Göd Városi Kommunikációs Kft és a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2015. 
évi üzleti tervének elfogadása 
Előterjesztő: Dombi Lászlóné ügyvezető 
        Dr. Hetényi Tamás ügyvezető 
Véleményező bizottság: PEKJB 
2./ A közterület-felügyelet beszámolója 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
Egyebek 
 
 
 



2015. április 29. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2015. április 21. 16 óra 
 
1./ 2014. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
2./ Tájékoztató a 2014. évben történt pénzügyi-, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
A napirend előadója: belső ellenőr 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
3./ Göd Városi Kommunikációs Kft és a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2014. 
évi beszámolójának elfogadása 
Előterjesztő: Dombi Lászlóné ügyvezető 
        Dr. Hetényi Tamás ügyvezető 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
4./ Gazdasági program és fejlesztési terv elfogadása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB, VKB 
 
Egyebek 
 
 

2015. május 27. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2015. május 19. 16 óra 
 
Kastély Központi Ővoda vezetői álláshelyére pályázat kiírása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Egyebek 
 
A képviselő-testület közmeghallgatása 
 
 

2015. június 4. Trianoni megemlékezés, Nemzeti összetartozás napja Országzászló (Alsógöd) 

 
 

2015. június 24. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2015. június 16. 16 óra 
 
1./ Göd Város Szolgálatáért kitüntető cím adományozása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
2./ A közterület-felügyelet beszámolója 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
Egyebek 
 



 
JÚLIUS - AUGUSZTUS TANÁCSKOZÁSI SZÜNET 

 
2015. augusztus 19. Államalapító Szent István király napja Feneketlen tó 

 
2015. szeptember 23. 

Előterjesztések leadásának határideje: 2015. szeptember 15. 16 óra 
 
1./ Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
2./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
3./ Wigner Jenő ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíj pályázaton 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
4./ A közterület-felügyelet beszámolója 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
Egyebek 
 
 

2015. október 22. 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja JAHM,  Kincsem park 

 
 

2015. október 28. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2015. október 20. 16 óra 
 
1./ A Polgármesteri Hivatal év végi munkarendjének megállapítása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
Egyebek 
 
 

2015. november 25. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2015. november 17. 16 óra 
 
1./ Helyi adórendeletek módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
2./ Városi ünnepségek tervezete 2016. évre 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
Véleményező bizottság: KOSB 
 



Egyebek 
 
 

2015. december 4. Mikulás JAHM Színházterem 

 
 

2015. december 16. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2015. december 9. 16 óra 
 
1./ A képviselő-testület 2016. évi munkatervének jóváhagyása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: valamennyi bizottság 
 
2./ Intézményi térítési díjak módosítása 
Előterjesztő: Rataj András TESZ igazgató 
Véleményező bizottság: PEKJB, SZB 
 
3./ Közterület-használati díjtételek módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB, VKB 
 
4./ Buszközlekedés viteldíjainak módosítása  
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Véleményező bizottság:  PEKJB 
 
5./ Az „Év Pedagógusa Díj” és „A Művészetért és Kultúráért Díj” odaítélése (zárt ülés) 
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök  
Véleményező bizottság: KOSB 
 
6./ 2016. évre szóló éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
7./ A közterület-felügyelet beszámolója 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
Egyebek 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 



 
17. napirendi pont tárgyalása: Egyebek 

 
• Folyószámla-költségtérítés:  

 
Dr. Szinay József: Jogszabály rendelkezik arról, hogy a bankszámla-vezetési díjat a 
jogszabály értelmében a munkáltatónak meg kell fizetnie. Három évre visszamenőleg kell 
megfizetni, a számlavezetési díj 1000 Ft /hó.  
 
Kovács Krisztina: Ha nem támogatja, akkor hozhat a munkavállaló banki igazolást és azt 
kötelessége kifizetni 3 évre visszamenőleg.  
 
Dr. Szinay József: Az elmúlt négy évre tudja visszafizetni, nettó 31 eFt ez az összeg. A bruttó 
összege ennek 60 eFt. Rendelkezésre állnak az összegek. Az intézményeket arra érte, hogy 
plusz bevételeket, illetve a bérmegtakarításokat erre fordítsa. Egyes intézményeknél több 
megtakarítás van. A TESZ próbálja egységesíteni, ha szükséges önkormányzati plusz forrás, 
akkor azt átadja. Az összes kiadás 28 millió forint, 350 munkavállalóra.  
 
Lenkei György: Ez költségtérítésként lesz kifizetve? 
 
Dr. Szinay József: Van járuléka.   
 
Dr. Pintér György: Nem egységes az összeg, mivel a 31 eFt annak jár, aki három éve itt 
dolgozik. Aki kevesebb ideje áll munkaviszonyban, annak időarányosan csökken az összeg.   
 
Simon Tamás: Pénzügyi fedezete van? 
 
Kovács Krisztina: Igen.  
 

113/2014.(XII.15.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbiak szerint 
hozzájárul az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak részére történő folyószámla-
költségtérítés biztosításához: 
 
Jogosultak köre mindazon munkavállalók, akik 2014. december 1-én az önkormányzat 
intézményében foglalkoztatott közalkalmazott, köztisztviselő.  
 
Jogosultsági időszak 2011. január-2014. december 
 
A közalkalmazottat, köztisztviselőt ebben az időszakban minden olyan hónap után megilleti a 
költségtérítés, amelyben illetmény kifizetése történt a részére. 
 
A költségtérítés összege 1 000 Ft/hó. 
 
Forrás:  az intézmények bérmaradványa, többletbevétele. 
 
Amennyiben egy intézménynek nem lenne elegendő forrása a költségtérítés kifizetéséhez, 
abban az esetben a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézmények között 
a szükséges előirányzat átcsoportosítását jóváhagyja. 



 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Rataj András TESZ  igazgató, intézményvezetők 
 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

• Harmincéves jubileumi kifizetés:  
 
Dr. Pintér György: Mikó Istvánné részére 30 éves jubileumi jutalom került kifizetésre. A 
nyilvántartórendszer nem jelezte, így nem kerül tervezésre az intézmény költségvetésébe. 
 
Simon Tamás: Van fedezete?  
 
Kovács Krisztina: Igen. 
 

114/2014.(XII.15.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Alapszolgáltatási Központ részére 1.003.554 Ft 
pótelőirányzatot biztosítson jubileumi jutalom kifizetéséhez. 
 
Forrás: 2014. évi költségvetésben feladattal nem terhelt működési tartalék  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző,  
               
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszönte a részvételt és a bizottság 
munkáját, majd az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f.  
 
 

 Simon Tamás        Lenkei György 
      elnök         jkv.hitelesítő 
 


