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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának 2014. január 27-én, 7.30 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 dr. Megyeri Csaba bizottsági tag, távolmaradását 
előre nem jelezte. Továbbá nincs jelen Szabó Csaba aki késését jelezte, illetve Rakaczki 
István, aki távolmaradását előre jelezte. A bizottság határozatképes – 4 – bizottsági tag jelen 
van.    
 
Az elnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat és azok sorrendjét:  
Kéri felvenni napirendre a „Bérkiegészítés jóváhagyása Göd Város Önkormányzatának 
intézményeiben”, illetve a „Átcsoportosítás felújítási kiadásokra” című előterjesztéseket. 
 
Az elnök köszönti a bizottság új tagját, Simon Tamást. A rendkívüli ülésre tekintettel 
megkéri, hogy a következő rendes ülésen mutatkozzon be.  
 
 
Tervezett napirendi pontok:  

 
1. Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 

Előterjesztő: Forró Gábor elnök 
 
2. Adósságrendezési eljárással kapcsolatos nyilatkozat elfogadása 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 
3. Folyószámlahitel szerződéssel kapcsolatos nyilatkozat elfogadása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
4. Légtisztító berendezés a Kincsem Óvoda részére – Fedezet biztosítása 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési ov.  
 

5. Csapadékvíz rendezés terveztetése a Rákóczi úton – Fedezet biztosítása 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési ov.  

 
6. 7069. hrsz-ú ingatlan felajánlása megvásárlása (temetőtáblában) 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési ov. 
 
7. 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása – Pályázat 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési ov.  
 
8. Részletfizetési kérelem 

Előterjesztő: Forró Gábor elnök 
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9. Egyebek 
 

 
A bizottság a napirendi pontokat és azok sorrendjét – 4 – igen, egyhangú szavazattal 
elfogadta.   
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 
 

1. napirendi pont tárgyalása: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
 
Forró Gábor: Elmondja, hogy a bizottság mai ülésén készülő jegyzőkönyvének hitelesítésére 
Hlavács Juditot javasolja felkérni.  
 
 

1/2014.(I.27.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 2014. 
január 27-i ülésén készült jegyzőkönyvének hitelesítésére Hlavács Juditot kéri fel.  
 
Határidő: 15 napon belül  
Felelős: Forró Gábor elnök, Hlavács Judit  
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

2. napirendi pont tárgyalása: Adósságrendezési eljárással kapcsolatos nyilatkozat   
                                                    elfogadása  

 
Forró Gábor: A nyilatkozatra azért van szükség, hogy megfeleljenek az adósságrendezési 
eljárás feltételeinek.   
 
Hlavács Judit: Az előző eljárás lezárult?  
 
Forró Gábor: Igen. 
 

2/2014.(I.27.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadni javasolja a Képviselő-testületnek az adósságrendezési eljárással kapcsolatos 
nyilatkozat elfogadását a melléklet szerint.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
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3. napirendi pont tárgyalás: Folyószámlahitel szerződéssel kapcsolatos nyilatkozat            
                                                  elfogadása 

 
Forró Gábor: Nyilatkozni kell a CIB Bank felé, hogy az önkormányzat a folyószámlahitel  
szerződésben szereplő hitelkeretet megtartja és azt változatlan feltételekkel kívánja igénybe 
venni.  
 

3/2014.(I.27.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a CIB Bankkal 2014. január 1 – 2014. december 31 
között fennálló folyószámlahitel szerződésben szereplő hitelkeretet változatlan feltételekkel 
kívánja igénybe venni.  
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.    
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

4. napirendi pont tárgyalása: Légtisztító berendezés a Kincsem Óvoda részére –                       
                                                    fedezet biztosítása 

 
Forró Gábor: Az óvodában kényszerméréseket végeztek. Az óvoda egy részét újravakolták 
tavaly, de a hivatalos mérés szerint gomba található a levegőben. Két csoportszobában 
szeretnének a szülők légtisztító berendezést beszerelni.    
 
Popele Julianna: Igen, szeretnének légtisztító berendezést beszereltetni.  
 
Hlavács Judit: Mi az a megegyezéses határérték?   
 
Popele Julianna: A hivatalos jegyzőkönyv tartalmazza a mérést. A szülők mérették meg a 
levegő minőségét. A mérések eredménye alapján jött ki a vizsgálati eredmény. A beltéri 
penész szennyezettségéről szól a jegyzőkönyv. A folyosót enyhén penészesnek minősítették. 
A csoportszobák is penészesek. A szakvélemény szerint meghaladja a megengedett 
határértéket.   
 
Szabó Csaba megérkezett. 
 
Forró Gábor: A szakvéleménnyel nem tudnak vitatkozni. Milyen árban vannak a légtisztítók?  
 
Popele Julianna: Az óvodavezetője és a szülői munkaközösség elnökével együtt kerestek 
légtisztítókat. A légtisztító eredeti ára 280.000,- Ft, de sikerült lealkudni 210.000,- Ft-ra. Ahol 
a legmagasabb határértéket mérték ott lesz elhelyezve a légtisztító. Maga a cég kihelyezett 
egy készüléket ideiglenesen, teszt jelleggel. Az összes csoportszobába szeretnének ilyen 
készüléket felállítani, ami azt jelenti, hogy összesen 13 darabot kell megvásárolni. 
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Gondolkoztak továbbá speciális festék megvásárlásán is. A főépületben vannak problémák, a 
másik két épületben ez nem tapasztalható.   
 
Forró Gábor: Mobil készülék?  
 
Popele Julianna: Igen.   
 
Forró Gábor: A költségvetésben lesz biztosítva a fedezet.  
 
Popele Julianna: Igen, de a gépet addig megvásárolnák, csak nincs rá felhatalmazásuk.   
 
Hlavács Judit: Csak oda kell kihelyezni, ahol valóban indokolt. A többi épületbe nem kell. A 
nagyépület összes helységébe sem biztos, hogy indokolt. Ha adtak tesztkészüléket, akkor azt 
kell megnézni, hogy egy hónap után milyen eredménye van, használ e. Ha van hatása, akkor 
meg lehet vásárolni a készülékeket.   
 
Popele Julianna: Egy készüléket hozott ki egy hétre. A szülők nagyon türelmetlenek. A teljes 
szülői munkaközösség a hivatalban volt azon a megbeszélésen amikor erről tárgyaltak. Ha 
minden szobában nem is lesz, egy párra akkor is szükség van.   
 
Hlavács Judit: Tudja, hogy sürgős lenne az óvodának, de csak utána kellene megvásárolni, ha 
biztosan tudják, hogy működik. Egy hét múlva is biztosan van látható eredménye a 
használatnak.   
 
Forró Gábor: Biztos mérhet a működés.   
 
Hlavács Judit: Mennyibe kerül a gépek üzemeltetése? Szűrőket biztosan kell cserélni benne.   
 
Popele Julianna: A gép üzemeltetése 9.000,- Ft/db/év plusz 3.000,- Ft az energiafelhasználás.  
 
Simon Tamás: Ha nagy beruházásról van szó nem lenne e érdemesebb központi szellőztető 
kiépítése?  
 
Popele Julianna: Fontos lenne a szellőző megoldása is, ha nem is központi, de áttört 
szellőzőre lenne szükség. Igen, erre is gondoltak és erre vonatkozóan is megoldást keresnek. 
Olyan szakemberrel is beszélt, aki a speciális festéket ajánlotta. A legnagyobb gondot az 
jelenti, hogy az óvoda épülete 100 éves. Az alap felszívja a nedvességet. Nagy a páratartalom. 
A szellőzésre megoldást keresnek. A két légtisztító mobil, így bármikor áthelyezhető és 
hasznosítható.   
 
Simon Tamás: Nem megoldható, hogy időnként pl. két óránként szellőztessenek a teremben?   
 
Popele Julianna: Van, hogy nem tudnak ablakot nyitni, hogy ne fázzanak meg a gyermekek.   
 
Forró Gábor: Az összeg nem akkora, hogy ne lehessen rendezni ezzel.  
 
 
 
 
 



 5

4/2014.(I.27.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy engedélyezze 2 db légtisztító berendezés beszerzését a 
Kincsem Óvoda részére.  
Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetésben a 420 eFt fedezet biztosítására.  
 
Határozat: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 

5. napirendi pont tárgyalása: Csapadékvíz rendezés terveztetése a Rákóczi úton –   
                                                     Fedezet biztosítása 

 
Forró Gábor: Nem lett volna elszámolható költség az óvoda pályázatban. Részben zárt 
rendszer. Ez az óvoda felőli oldalon van?   
 
Popele Julianna: A Szent István utca – Iván Kovács u. közötti szakaszán csinálnák. Több 
helyen az útkereszteződésben nincs meg az átvezetés. Ahhoz h teljesen jó legyen a rendszer 
egy irányba kell elvezetni a vizet.   
 
Forró Gábor: A költsége 870 eFt.   
 
Popele Julianna: Igen, nagyon kedvező a költség.   
 
Forró Gábor: Ahol zárt csapadékvíz elvezető lesz ott a tetején lehet parkoló?  
 
Popele Julianna: Igen. Járdával, utcai felülettel szeretnél ellátni.   
 
Hlavács Judit: Az Alagút utcánál csatlakozna a már meglévő rendszerbe. A vízművek 
embereit több esetben látta dolgozni, takarítani a rendszert. Minden nagy esőzés után azt 
tapasztalja, hogy a csatornából jön ki a víz és folyik a tóba, Dunába.  
 
Popele Julianna: A DMRV tisztítja a rendszert, de a szennyvízcsatornát nem a csapadékvíz-
elvezető rendszert. Az egy elkülönített rendszer. A szennyvízcsatorna rendszerrel van gond.   
 
Hlavács Judit: Sok helyen a csapadékvizet bevezetik a szennyvízcsatornába, ezért jön fel a 
szennyvíz. A rácsos lefolyó nincs összeköttetésben a szennyvíz elvezetővel.   
 
Popele Julianna: Az nincs összeköttetésben. Több esetben el van tömődve, ezért jön fel a víz.  
Az Alagút utcai elvezető nagymennyiségű víz elvezetésére képes.   
 
Hlavács Judit: Tavaly is előfordult.   
 
Popele Julianna: Sűrűbben kell tisztítani a rendszert.   
 
Hlavács Judit: A vizet elméletileg el kell, hogy tudja vezetni.   
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5/2014.(I.27.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Rákóczi út csapadékvíz rendezésének tervezéséhez 
szükséges 870 eFt fedezetet biztosítsa.  
Javasolja felhatalmazni a Polgármestert, hogy Lévay Zoltán (1188 Budapest, Címer u. 34/A) 
egyéni vállalkozóval kösse meg a szerződést.  
Továbbá javasolja felkérni a Jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetésben a 870 eFt fedezet 
biztosítására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

6. napirendi pont tárgyalása: 7069. hrsz-ú ingatlan felajánlása megvásárlásra      
                                                    (temetőtáblában) 

 
Forró Gábor: A területet megvásárlásra egy hölgy ajánlotta fel. Az önkormányzat nem 
szeretne ingatlant vásárolni.   
 
Hlavács Judit: Kétszer annyiért adná a hölgy, mint amennyiért az önkormányzat azon a 
területen korábban telket vett.   
 

6/2014.(I.27.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Gubáné Nagy Erzsébet (2131 Göd, Kosztolányi u. 11. 
szám alatti lakos) 7069. hrsz-ú ingatlan 23/48-ad tulajdoni hányadára tett vételi ajánlatát ne 
fogadja el.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

7. napirendi pont tárgyalása: 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás   
                                                    biztosítása - Pályázat 

 
Forró Gábor: A pályázatban az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
kompenzációjára nyújtja be. A támogatási igény teljes összege 35 millió forint.   
 
Hlavács Judit: Ez tavalyi évi pályázat?  
 
Popele Julianna: Nem az idei évben, hanem tavaly írták ki a pályázatot.   
 
Hlavács Judit: Az igénylés alapja is a 2013. év?  
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Popele Julianna: Ahhoz viszonyították, a december 31-i állapothoz.   
 
Hlavács Judit: Mekkora támogatásra lehet pályázni?   
 
Dr. Pintér György: Csak egy célterületre lehet pályázni. Később lesz egy fejlesztési pályázat. 
Az önkormányzat azon is indulni szeretne. A költségvetésben 7 millió forint a sárgazsákra 
költött kiadás. A sárgazsákok helyett kukákat akarnak kihelyezni. A cég telephelyét is fel kell 
szerelni. A svájciakat is megkérik, hogy segítsenek.  
 
Hlavács Judit: Komposztálót és válogatott is szerettek volna. 
 
dr. Pintér György:  Igen, de ezeket nagyban lehet megcsinálni megfelelően.   
 
Forró Gábor: Egy Göd nagyságú településnek nem érdemes.   
 
dr. Pintér György: Most kezdik a pályázatokat kiírni.  
 
Forró Gábor: A kimutatásokat mellékelni kell a pályázathoz? Az útdíjban lesz változás az 
idén ha jól tudja.  Ennek függvényében nem kell változtatni a táblázaton? A vállalkozások 
kedvezményt kaptak. Utána kellene nézni.  
 
Popele Julianna: A közszolgáltatási szerződésbe bele kell illeszteni, hogy az önkormányzat 
támogatja a cég tevékenységét. A táblázat ezt támasztja alá. A pályázat 100%-os intenzitású, 
de a kiírásban benne van, hogy az önkormányzatnak támogatnia kell a céget. Az útdíj nem 
egy lényeges momentuma a táblázatnak  
 
Forró Gábor: Biztos megnézik az elbírálásnál, hogy mi változott. Ez egy költségvetési tervnek 
minősül, ami változhat?  
 
Popele Julianna: A másik pályázat esetében a hulladékgazdálkodási cég tud pályázni, 75 
millió forintra.  
 
dr. Pintér György: Hulladékgyűjtő rendszer kiépítésére pályáznak.  
 
Hlavács Judit: Sokat beszélgettek az önkormányzati támogatásról, hogy van-e plusz teher. A 
szerződésben elvileg ki kellett kötni, hogy az önkormányzat nem támogatja a céget.  
 
dr. Pintdér György: Volt hogy azt mondták nem támogathatja a céget, olyan mértékben, hogy 
az luxusfogyasztást engedjen meg magának. Valamennyi támogatásra szüksége volt a cégnek. 
Különböző jogszabályokat néztek meg e témában.  
 
Popele Julianna: A hulladékgazdálkodási szerződésnek összhangban kell lennie a vonatkozó 
szabályozással.   
 
dr. Pintér György: A számlázással kapcsolatban elmondja, hogy háromhavonta lesz 
számlázás. A számlaformátum is elő van írva. A havonkénti lakossági számlázással a 
csekkfeldolgozás havonta egymillió forint lenne. Sokan befizették az akcióban az éves díjat.   
 
Hlavács Judit: Lehet e-számlát kérni?  
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Dr. Pintér György: Utalni lehet az összeget. A pályázathoz kell a szerződés is és a táblázatot 
is be kell nyújtani. A szerződésbe a háromhavi fizetést is be kell írni.   
 
Popele Julianna: Ismerteti a vonatkozó kormányrendeletet, hogy aszerint mit kell tartalmaznia 
a szerződésnek.   
 

7/2014.(I.27.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett 
„2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása” című pályázaton vegyen részt.  
Javasolja felhatalmazni a polgármestert a pályázat benyújtására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 

8/2014.(I.27.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy közszolgáltatási szerződést az alábbiakban módosítsa: 

• 3.1 bekezdés 2. mondatában a „2014. január 1.”  2014. február 1.” –re változzon 
• 6.1 pontjának utolsó mondata: „Az Önkormányzat a közszolgáltatás finanszírozásában 

kötelezettség nem terheli” törlésre kerüljön 
• 6.1 pontja az alábbiakkal egészüljön ki: „Göd Város Önkormányzat a közszolgáltatás 

finanszírozásában kötelezettséget vállal arra, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatási 
kötelezettségének teljesítéséhez szükséges, a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban 
felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek – ide értve a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat – különbséget a Közszolgáltató számára 
megtéríti. A kompenzáció mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint 
kell megállapítani.  
Ha a közszolgáltató a kompenzációval együtt a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. 
cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó finanszírozásban részesül, a 
túlkompenzációt a tárgyévet követő április hónap 30. napjáig visszafizeti. Ha a 
túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10 
%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra és levonható az arra az 
időszakra fizetendő támogatás összegéből. A szolgáltatónak a támogatásról olyan 
elkülönített elszámolást kell vezetnie, amelyből a fent meghatározott követelmények 
ellenőrizhetők.  
Amennyiben a Szolgáltató nem teljesíti határidőre a túlfinanszírozás visszafizetését, 
úgy a késedelembe esés napját követő naptól, naponta 1.000,- Ft, azaz egyezer forint 
kötbér fizetésére köteles. 

• 6.3. pontjának első mondatában lévő „havonta” – „negyedévente” szóra változok.  
A fenti módosításokat a csatolt mellékletekkel együtt javasolja elfogadni.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
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A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

8. napirendi pont tárgyalása: Részletfizetési kérelem 
 

Forró Gábor: Tavalyi évben tárgyalták, akkor megállapodtak, hogy a közműfejlesztési díjat 
befizeti. Lakatos Kálmán abban a hiszemben vásárolta a telket, - és tett ígéretet arra, hogy a 
közműfejlesztés tervezési díjának ráeső részét befizeti – hogy a többi telek is gazdára talál, és 
az összeg több részre fog oszlani. A tulajdonos részletfizetési kedvezményt kér. Tíz egyenlő 
részletben szeretné kifizetni a közműfejlesztési díjat.   
 
Hlavács Judit: Mekkora az összeg? Mikor kezdené el törleszteni?  
 
Dr. Pintér György: 600 eFt körüli az összeg, 60 eFt-ot fizetne havonta.  
 
Popele Julianna: Egy telekről van szó, a sírköves mellett. Nem lehet ilyen nagy terhet egy 
lakóra kiróni. A csatorna megépült és az engedélyezési eljárás alatt van.   
 
Hlavács Judit: Telkenként 600 eFt-ba kerül a csatorna kiépítése?  
 
Popele Julianna: Igen. Korábban ennél magasabb 800 eFt körüli összegről van szó. Akkor 
más volt a konstrukció.  
 
Dr. Pintér György: Pontos számadatokat kér.   
 
Popele Julianna: A pontos összeget meg tudja mondani. A részletfizetés kezdete február 01-
től kezdődik, 10 havi egyenlő részletben fizeti. Engedélyezze úgy, hogy a hivatal 
házipénztárában vagy átutalással minden hóna 10 napjáig fizesse be a havi részletet.  
 

9/2014.(I.27.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elvi 
támogatását adja, és egyben javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Lakatos Kálmán Göd, 
Hétvezér utca 6. sz. alatti lakos részére a 1829/10 hrsz-ú ingatlanra kiszabott közműfejlesztési 
díj részletfizetését engedélyezze.  
A részletfizetés 10 havi egyenlő részletben, banki átutalással vagy házipénztárban történő 
befizetéssel történik. A részletfizetés kezdődátuma: 2014. február 01.  
 
Határidő: 2014. február 01.  
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Popele Julianna beruh. és városü. ov.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
Miután több hozzászólás nem érkezett a elnök megköszönte a bizottság munkáját és az ülést 
bezárta.  
 

K.m.f. 
 

Forró Gábor               Hlavács Judit 
     elnök       jegyzőkönyv-hitelesítő 


