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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának 2014. február 24-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 Szabó Csaba, dr. Megyery Csaba, dr. Bognár László, 
távolmaradásukat előre jelezték. A bizottság határozatképes – 5 – bizottsági tag jelen van.    
 
Az elnök javasolja, hogy a 6.,7.,8., napirendi pontokat a bizottság február 24-i ülésén 
tárgyalják meg.  
 
Az elnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat és azok sorrendjét:  
 
 
Tervezett napirendi pontok: 
 

1. Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
Előterjesztő: Forró Gábor elnök 

 
2. Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2013. évi 

működéséről 
Előterjesztő: Tóth Csaba rendőrkapitány 

 
3. Beszámoló a Göd Városi Polgárőrség és a Dunakanyar Polgárőrség 2013. évi 

tevékenységéről 
Előterjesztő: Forró Gábor elnök 

 
4. Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

5. 2690/4 hrsz-ú út megosztása és a 2690/1 hrsz-ú ingatlan határrendezése 
(Kincsem) 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési ov.  

 
6. Kastély Központi Óvoda és a Kincsem Óvoda továbbképzési költségeinek 

betervezése a költségvetésbe 
Előterjesztő: Forró Gábor elnök 

 
7. Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2013. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Forró Gábor elnök 
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8. Beszámoló a Közterület-felügyelet 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

  
 
 

Napirendi pontok tárgyalása:  
 
 

1. napirendi pont tárgyalása: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
 
Forró Gábor: Javasolja, hogy a bizottság mai ülésén készült jegyzőkönyvének hitelesítője 
Hlavács Judit legyen.  
 

15/20114.(II.24.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 2014. 
február 24-i ülésén készült jegyzőkönyvének hitelesítésére Simon Tamás-t kéri fel.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Forró Gábor elnök, Simon Tamás bizottsági tag 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

2. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi   
                                                     Rendőrőrs 2013. évi működéséről   

 
Nagy Atilla: Ismerteti az előterjesztést.   
 
Forró Gábor: Az eredmény jó lett. A balesetek és a közúti kihágások csökkentek.  
 
Nagy Attila: A trafikos mérések miatt kevesebb idő jutott másra. A közlekedési szankciók 
kerültek kiszabásra. Elsőbbség meg nem adása miatt történtek a balesetek.   
 
Forró Gábor: A rendőri jelenlét növelése a közbiztonság javulásával jár együtt.   
 
Nagy Atilla: A rendőrök 24 órában vannak kint a városban. Általában három fő rendőr van 
kint területen. Gépkocsis járőr és gyalogos járőr is van.   
 
Forró Gábor: Az autóval minden rendben van?  
 
Nagy Attila: A gépjármű megfelelően működik.   
 
Rakaczki István: A parancsnok kinevezéskor azt mondta komoly átszervezések várhatóak a 
rendőrségnél. Ennek az átszervezésnek az eredménye tapasztalható?  
 
Nagy Attila: Igen, a szolgálatok ellátásának színvonala emelkedett.   
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16/2014.(II.24.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadni javasolja a Képviselő-testületnek a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi 
Rendőrőrs 2013. évi  működéséről szóló beszámolóját.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
 

3. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Göd Városi Polgárőrség és a   
                                                    Dunakanyar Polgárőrség 2013. évi működéséről 

 
Forró Gábor: Elmondja, hogy a Göd Város Polgárőrség pénzügyi beszámolója nem került be 
a kiküldött anyagba, mivel elég sok számlát nyújtottak be. Az eredeti példányokat mindenki 
az ülésen megtekintheti. A polgárőrségek tekintetében észrevehető az, ami a rendőrség 
esetében, hogy javult a közbiztonság?    
 
Szeri Mihály: A lakossággal és a rendőrséggel folyamatos a kapcsolattartás. Észrevehető, 
hogy egyre több lakos fordul a polgárőrséghez segítségért. A kiemelt területeken gyalogos 
járőrözést tartanak, sokszor a rendőrség embereivel együtt.   
 
Forró Gábor: Az önkormányzatnak tudna olyan helyszíneket mondani, amit biztonságosabbá 
lehetne tenni?   
 
Szeri Mihály: Folyamatosan heti több alkalommal látnak el 5-8 fős gyalogos szolgálatot a 
vasúti állomások környékén, illetve egyéb frekventált helyszíneken.  
 
Rakaczki István: A rendőrségi beszámolóban az szerepel, hogy kevés információ érkezik a 
helyi polgárőr szervezetektől. Több szakmai segítségre lenne szükségük. A polgárőrség 
beszámolójában a jó együttműködésről írnak. Jó az együttműködés vagy nem? 
 
Szeri Mihály: A polgárőrség tagjai nem a kapitánysággal sokkal inkább közvetlenül az 
ügyeletes rendőrállománnyal tartja a kapcsolatot. A polgárőrség sok olyan információt ad a 
rendőröknek, ami nem jut el a vezetőségig. Sok esetben segítették a rendőröket. A 
polgárőrség tagjait megpróbálja megóvni attól, hogy ne kelljen bírósági tárgyalásra járniuk. A 
rendőrséggel folyamatos a kapcsolattartás.   
 
Forró Gábor: A gödi rendőrség beszámolójában az szerepel, hogy a kapcsolattartás a 
polgárőrséggel napszintű. 

 
17/2014.(II.24.) sz. PEKJB határozat  

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadja a Göd Város Polgárőrség és a Dunakanyar Polgárőrség 2013. évi tevékenységéről 
szóló beszámolóját.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Forró Gábor elnök 

 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

4. napirendi pont tárgyalása: Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési                 
                                                     rendeletének megalkotása  

  
Rakaczki István: A költségvetéshez készült észrevételeit írásban leadta.   
 
Simon Tamás: A költségvetésben 36 millió forint bevétel szerepel ingatlanértékesítésből. Ez 
mely ingatlanokra vonatkozik?  
 
Forró Gábor: A sárgaház, amit eladtak biztosan benne van. A pénzügyi osztályvezető tud erről 
bővebb tájékoztatást nyújtani.   
 
Simon Tamás: Van egy tartalékalap, ami a Samsung esetleges kiesése miatt van betervezve ez 
nagyon jó.  
 
Forró Gábor: Rakaczki István kérdéseire válaszolva elmondja, hogy a GSE, a Gaude Kórus, 
illetve a polgárőrségek támogatása korábban is be volt tervezve. Két polgárőrség van. 
 
Rakaczki István: Két polgárőrség van, miért nincs nevesítve? 
 
Forró Gábor: Megosztás szerint kapja az összeget a két polgárőrség. A Dunakanyar 
Polgárőrség elészámolása is rendben van. A bizottság tesz később javaslatot arra, hogy a két 
polgárőrség között hogyan oszlik meg a támogatás.   
 
 

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

 
Forró Gábor: A tartalékalapból kerüljön kifizetésre. A Kastély Óvoda pályázaton vesz részt, 
melynek keretében elvégzik a kötelező továbbképzéseket. Ennek összegét javasolja beépíteni 
a költségvetésbe.   
 
Papné Pattke Mária: A Kastély óvoda vezetője leadta a polgármesternek a pályázati kiírást és 
Ő elküldte a Kincsem Óvodának.   
 
Forró Gábor: Beadta a Kincsem Óvoda?  
 
Papné Pattke Mária: Az óvodák továbbképzését alpolgármester úrral intézték az intézmények 
vezetői.   
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Dr. Bognár László: Októberben tárgyalta a KOSB. A Kincsem Óvoda továbbképzési terve 
nem volt megfelelő. Alpolgármester úr vállalta, hogy amennyiben leadják a továbbképzési 
igényeket, azok költségeit beépítik az intézmény költségvetésébe.   
 
Forró Gábor: Javasolja, hogy a 4. és a 6. napirendi pontokat együtt tárgyalja. A bizottság - 5 –
igen, egyhangú szavazattal elfogadta a módosítást.   
 
Papné Pattke Mária: Nem volt számszerűsített adat abban, amit korábban benyújtottak az 
intézményvezetők. Nem tervezett be erre pénzt.   
 
Forró Gábor: A 2014-2019. évre tervezte a Kincsem Óvoda a továbbképzéseket. Minden 
képzési díj mellett helyettesítési díj is szerepel az indokolás nem látszik belőle. Hétvégi 
képzések esetében nem indokolt helyettesítési díj fizetése. Ezt kell tisztázni.   
 
Papné Pattke Mária: Ezzel semmit nem lehet mit kezdeni, tervezésre alkalmatlan.  
 
Rakaczki István: Kreditpontokat kell teljesíteniük. Az időszak stimmel, de személyre 
vonatkozóan nem lehet áttekinteni. Nagyobb továbbképzések ezek.    
 
Dr. Megyeri Csaba megérkezett.  
 
Forró Gábor: A helyettesítési díjak is szerepelnek a táblázatba. A Kincsem óvoda így 770 ezer 
forintot terveztetne be. A továbbképzések pontos összegét nem tudja.    
 
Simon Tamás: A Kastély Óvoda esetében be van írva, hogy helyettesítési díj van, de az 
összeg nincs mellérendelve.   
 
Forró Gábor: A TESZ költségvetési javaslatára.   
 
Papné Pattke Mária: A TESZ költségvetéséből sokminden kikerült, de reméli, hogy ennek 
ellenére tudja tartani a tervezett költségvetést. A tartalékba került minden, nem tudnak semmit 
úgy venni, hogy a beszerzések előtt ne kelljen a testület döntése. Kisértékű tárgyieszköz 
beszerzések lesznek. Fölöslegesen fogja ezzel a bizottságot, illetve a testület terhelni. 
Visszafogott költségvetést kell követni. A Huzella iskola konyhának zsíriszapfogója szorul 
felújításra. Ezt mindenképpen meg kell valósítani mielőtt be kellene zárni a konyhát.   
 
Forró Gábor: Mennyibe kerül?   
 
Papné Pattke Mária: Több millió forint.  
 
Mucsi László: A konyha elvezetője régi, vascsővel oldották meg, ami az idő múlásával 
elkorrodálódott.  
 
Forró Gábor: Ezt a munkát el kell végezni.   
 
Papné Pattke Mária: A munkát a nyári szünetben meg kell csinálni. Egy konyha további 900 
gyermeket nem tud ellátni. Árajánlatot fognak kérni. A Németh László iskolában ugyanez a 
probléma.  
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Forró Gábor: Az értékhatár 200 eFt. Minden döntés az önkormányzat hatáskörében van. 
Kisértékű berendezéseket tudjanak vásárolni.  
 
Mucsi László: A Tesznél korábban meghatározott keret volt. Eddig is csak azt vették meg 
belőle, ami indokolt volt.  
 
Forró Gábor: A mellékletek közül nem mindegyiket kell benyújtani az ÁHT szerint. A 
mostani javítás ezt is fogja tartalmazni. A TESZ-nek is volt olyan táblája, ami nem volt bent a 
nagy költségvetésben.   
 
 

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

 
Popele Julianna: A Kincsem istálló körüli területeket kell rendberakni. A lószobor kihelyezése 
miatt vált indokolttá a terület rendezése. A terület előtti út egy részét csatolja hozzá. A 
művész úrral is egyeztetve van. A hozzácsatolással több rendelet módosítása szükséges. Első 
lépésként a Kincsem házat helyi védetté kell nyilvánítani, a területet meg kell osztani, majd a 
telekalakítást kell elvégezni.   
 
Rakaczki István: 2690/10,11,12 területeket gyalogosan lehet megközelíteni? 
 
Popele Julianna: Igen, két oldalról lehet bemenni a területre. Egy kis park kerül kialakításra.  
 
 

18/2014.(II.24.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az építészeti és természetvédelmi értékek helyi 
védelméről szóló 11/1999.(IV.06.) sz. Ök. rendelet módosítását az alábbiak szerint:  
 
 

Rendelet-tervezet 
 
Göd Város Önkormányzatának ……………./2014. (….) sz. rendelete az építészeti és 
természeti értékek helyi védelméről szóló 11/1999.(IV.06.) sz. Ök. rendelet módosításáról:   

 
 

Általános rendelkezések: 
1.§ 

  
Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 11/1999.(IV.06.) sz. Ök. rendelet a 
Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala nyilvántartásában Göd belterület 2690/1 hrsz. 
alatti ingatlant helyi védelem alá vonta. Az ingatlan helyrajzi száma a földrészlet 
határrendezése miatt az ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerül. Ugyanakkor az ingatlan új 
helyrajzi számot kap 2690/11 hrsz-on, így a védelmet ezen új helyrajzi számra kell 
kiterjeszteni.  

 
2.§ 
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A rendelet 9.§ (1) bekezdését  az alábbiak szerint módosítja: 
 
9.§(1) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendelet 3.§(1) bekezdése alapján a 
Kincsen Közösségi Házat (ingatlan hrsz: 2690/11) alábbi elemeit helyi egyedi védelem alá 
helyezi: 
a) beépítés jellege 
b) az épület belső udvari karaktere, főbb elemei (tetősík, nyílások, szénafeldobók)  

 
 

2.§ 
 
E rendelet ……………….-én lép hatályba, kihirdetésért felelős Címzetes főjegyző. 
 
 
 Polgármester Címzetes főjegyző 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

19/2014.(II.24.) sz. PEKJB határozat 
 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és 
forgalmának rendjéről szóló 18/1999.(VI.22.) sz. Ök. rendelet módosítását az alábbiak szerint:  
 
 

Rendelet-tervezet 
 
 
Göd Város Önkormányzatának……./2014. (……..) sz. rendelete az Önkormányzati vagyon 
hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI.22.) sz. Ök. 
rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 
Helyrajzi szám Művelési ág Terület m2 Megjegyzés 
2690/1 Gazdasági épület és 

udvar 
2282 Telekalakítás miatt 

törlésre kerül 
2690/4 Saját használatú út 605 Telekalakítás miatt 

törlésre kerül 
2690/11 Gazdasági épület és 

udvar 
2543 Korlátozottan 

forgalomképes 
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2690/10 Saját használatú út 96 Forgalomképtelen 
2690/12 Saját használatú út 248 Forgalomképtelen 

 
2.§ 

 
E rendelet ……………….-én lép hatályba, kihirdetésért felelős Címzetes főjegyző. 
 
 
 
 
 Polgármester Címzetes főjegyző 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

20/2014.(II.24.) sz. PEKJB határozat 
 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
A Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatal nyilvántartásában Göd belterület 2690/1 hrsz-ú 
„kivett és gazdasági épület megjelölésű, valamint a 2690/4  hrsz. alatt felvett „kivett saját 
használatú út” megjelölésű ingatlan határrendezésére és megosztására vonatkozóan 
elhatározza a telekalakítást a CARTOPED Kft. által 13-28/2013. munkaszám alatt elkészített 
és a jelen határozat mellékletét képező változási vázrajzban foglaltaknak megfelelően az 
alábbiak szerint:   
 
 
 

Változás előtt Változás után 
Hrsz. Műv.ág Min

.o. 
Terü
letH
a/m2 

A
K 

Hrsz. Műv.ág Mi
n.o
. 

Terület 
Ha/m2 

Szolgal
mi és 
egyéb 
jogok 

2690/1 Kivett és 
gazdasá
gi épület 

--- 0,228
2 

  
2690/1
0 

 
Kivett 
sajáthasználat
ú út 

  
0,0096 

 

      
2690/1
1 

 
Kivett és 
gazdasági 
épület udvar 

 
0,2543 

Változat
lan 
(ELMÜ 
vezetékj
og 90 
m2) 

2690/4 Kivett 
sajáthas
ználatú 

---- 0,060
5 

  
2690/1
2 

 
Kivett 
sajáthasználat

 
0,0248 
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út 
 
 

ú út 

Összesen  0,288
7 

    0,2887  

 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a telekalakítás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésére, 
valamint arra, hogy az ingatlan-nyilvántartási eljárásban Göd Város Önkormányzatát Dr. 
Nyitrai Judit ügyvéd képviselje.  
 
 Hozzájárul ahhoz, hogy a kialakításra kerülő 2690/10, 11., 12 hrsz-ú ingatlanok megjelölése 
a változási vázrajznak megfelelően kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba feltüntetésre.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
Hivatali felelős: Popele Julianna 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 
Visszatérve a 4. napirendi ponthoz: Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési  
                                                              rendeletének megalkotása 
 
 
Forró Gábor: Elmondja, hogy a pénzügyi osztályvezető a költségvetés 3. sz. mellékletének 
módosítását osztotta ki a bizottságnak.  
 
Kovács Krisztina: A 3. sz. mellékletben módosítások történt. A költségvetést próbálta úgy 
összeállítani, hogy biztonsági tartalékot megemelte. Ezen kívül néhány változás történt.  
 
Hlavács Judit megérkezett.  
 
Kovács Krisztina: A bevételi oldalon volt egy összeadási hiba, 500 eFt eltérés volt. A dologi 
kiadások előirányzatát kicsit megemelte. A JAMH esetében átkerült egy karbantartási összeg. 
A támogatások között is csökkenés tapasztalható, 5 millió forinttal lett kevesebb. A 
tartalékban így nagyobb összeg maradt.   
 
Forró Gábor: Kéri, hogy Rakaczki István írásban érkezett kérdéseire válaszoljon.   
 
Kovács Krisztina: A mellékletekben még lesznek változások. A pénzmaradványos táblát nem 
tervezhetnek be. A pénzmaradványt úgy kell kezelni, hogy a ténylegesen rendelkezésre álló 
pénzt kellett figyelembevenni. Az EU-s pályázatokat érintő táblát nem csatolta, de ez csatolva 
lesz. Az önkormányzatnál nem tervezett felújítást. A többéves kötelezettségekről szóló 
táblázat nem lett csatolva a jogszabályok értelmezése miatt. A költségvetési rendelet 
elfogadásáig nem lesz aláírva az adósságrendezési szerződés.  
 
Rakaczki István: Mennyi az idei évi költségvetés?  
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Kovács Krisztina: Kétmilliárd. Az idei évi kötelezettség.  
 
Rakaczki István: 150 milliós nagyságrend.  
 
Kovács Krisztina: A folyószámla-hitelkeret 1 milliárdos, 350 millió forint az az összeg, 
amihez nem kell külön testület engedély. A polgármesternek 350 millió forintnál nagyobb 
összeg esetében testületi engedélyt kell kérnie. A szerződés egymilliárdos keretet biztosít.  
 
Rakaczki István: A költségvetés főösszege két milliárd forinttal csökkent.   
 
Kovács Krisztina: A GSE, a Gaude Kórus, illetve a polgárőrségek támogatása korábban is be 
volt építve a költségvetésben.   
 
Rakaczki István: A többi egy általános támogatás.   
 
Kovács Krisztina: A művészeti illetve civil alapra többen is pályázhatnak.   
 
Dr. Pintér György: A civil alap külön soron van megszavazva.   
 
Rakaczki István: A civil rendelet alapján ez az összeg a művelődési háznak van betervezve?  
 
Dr. Pintér György: A betervezett négymillió forintból kapja a művház a civil szervezetekkel 
közös együttműködésre. Az Alapszolgáltatási Központhoz, a JAMH-hoz kerültek civil 
szervezetek, akik nem jogi személyiségek. az megosztásra kezd. Az elszámolás egy kézben 
van, a programokat a művház végrehajtatja.   
 
Rakaczki István: Nem kell elosztani? 
 
Dr. Pintér György: A művelődési ház erősen meghatározott keretek között, szabályozottan 
gazdálkodik ezekkel a pénzekkel.  
 
Rakaczki István: Nem bejegyezett szervezetek, baráti körök mennek oda. Azokkal a 
szervezetekkel, akik a költségvetésben nevesítetten szerepelnek szerződést köthet az 
önkormányzat?  
 
Dr. Horváth László: A civil rendeletnek megfelelően támogatja. A művelődési ház kapja meg 
az egész keretet?   
 
Dr. Pintér György: Az összeget a civil tanács osztja szét, illetve van, aki közvetlenül kap a 
támogatást. A nem bejegyzett szervezetek támogatásáról a civil tanács foglalkozik.   
 
Hlavács Judit: A művelődési ház befogadja a nem bejegyzett klubok eseményeit, programjait 
és így a művelődési házzal közösen szervezik, rendezik meg azokat. Az önkormányzat ezen 
programokat támogatja.  
 
Dr. Pintér György: A művház rendezvényévé válik és ők így segítenek benne.   
 
Kovács Krisztina: A bizottság dönt a saját keret felhasználásáról, a polgármester rendelkezik 
döntési jogkörrel. A Violin Alapítvány ugyan, mint a Gaude kórus. Az alapítvány köti a 
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szerződést. Bázisadatokat azért nem tartalmaz a költségvetés, mert a beszámoló elkészítése 
folyamatban van, így még nem tudja a végleges számokat.   
 
Rak: az utolsó rendelkezésre áll.  
 
Kovács Krisztina: A táblázatot feltölti adattal. A folyamatban lévő beruházásokat áthozta az 
idei évben, azokat a maradványösszegeket nem amikhez nem kapcsolódott konkrét feladata. 
Az iparűzési adó teljesíthetősége kapcsán elmondja, hogy a kormánynak van egy pályázata, 
így ha nem teljesül a betervezett összeg önhibán kívül, akkor támogatást nyújthat be az 
önkormányzat.   
 
Rakaczki István: A tényeges összeget kapja meg vagy mennyi? 
 
Kovács Krisztina: Nincs meghatározva. Az összeadási hibát kijavította. A magánóvodákkal 
kapcsolatban elmondja, hogy azok nonprofit szervezetek. A belépés családostúl 
programsorozatot szintén egy nonprofit szervezet fogadta be.  
 
Rakaczki István: Eseményt támogatnak.   
 
Dr. Pintér György: A civil alap 4 millió forintos. A művészeti alapból a helyi művészeknek 
nyújtanak támogatást.   
 
Kovács Krisztina: Orvosi rendelők működésére van betervezve összeg. Támogatási 
megállapodás alapján kapnak pénzt.   
 
Rakaczki István: A betervezett összeget osztják szét az orvosok között?   
 
Kovács Krisztina: Az orvosok az éves OEP támogatás meghatározott százalékát kapja. A 
betervezett összeg 2,5 millió forint. Lantos doktor 200 eFt támogatást kap a rendelő. A 
körzetfejlesztési támogatások azért magasabbak, mert az előző évi maradványkeret is 
visszatervezésre került mindenkinél. Az ÁROP pályázat 100%-ban támogatott.   
 
Forró Gábor: A Jegyenye utca esetében kártérítési per van folyamatban. Az önkormányzat 
erdőterületet adott el, rosszul volt kimérve a terület. Az erdészettel folyik az egyezkedés a 
csereerdősítés érdekében.  
 
Rakaczki István: A tulajdoni lapon erdőként szerepelt a terület, amikor értékesítette az 
önkormányzat?  
 
Forró Gábor: A tulajdoni lapon nem szerepel erdőként, a kapcsolat az erdészettel nem volt 
megfelelő.   
 
Rakaczki István: Biztonságból van betervezve az összeg arra az esetre, ha kártérítésre kerülne 
sor.   
 
Kovács Krisztina: 20 millió a pályázatok önrészére került betervezésre.   
 
Simon Tamás: Állami pályázat nem várható?  
 
Dr. Pintér György: Nem. 
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Kovács Krisztina: Az életjáradék ingatlanvásárlásnak minősül. Az önkormányzat 
életjáradékot fizet, így a lakó halála után az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerül. A 
HÉSZ szellemi terméknek minősül.   
 
Dr. Horváth László: A GSE a teremhasználatra teljes árat fizet, ennek cserében 6 millió 
forinttal több támogatást kapott. Az árért cserébe máshova is mehet. A költségvetés 
tervezésekor figyelembevette e a tornacsarnok önrészének betervezését, ami 110 millió forint 
lesz. Ha megszerzik a szükséges TAO támogatást, akkor az önkormányzat hozzáteszi e a 
szükséges önrészt? Nincs felújítás tervezve az önkormányzatnál. Ez szűken csak az 
önkormányzat, vagy minden épülete? Az árvíz miatt a csónakház épülete felújításra szorul. A 
költségvetésben tervezve van? Ha nincs azt kéri betervezni.  
 
Dr. Pintér György: Javasolja ebben a formában elfogadni a költségvetést. Módosításra később 
is van lehetőség. Vissza kell rá térni. A következő ülésre elő kell készíteni a témát.  
 
Forró Gábor: A TAO pályázat hogyan áll?  
 
Dr. Horváth László: A TAO pályázatot megnyerte. A keretében 140 millió forintot lehet 
gyűjteni. 50-60 millió forint terhelné a várost, de azt gondolja, hogy jó elgondolás.  Most nem 
tudott pénz gyűjteni. Partnergyűjtésben is kéri az önkormányzat segítségét.   
 
Forró Gábor: Kizártnak tartja, hogy 140 millióból fel lehet építeni egy tornacsarnokot.   
 
Dr. Horváth László: A helyi vállalkozókat kell érvényesíteni. Az önkormányzatnak kb. 50-60 
millió forintos összeget kell beletennie.   
 
Forró Gábor: A pályázatnak időbeli korláta van? 
 
Dr. Horváth László: Papíron elvileg június 30-ig kell összeszedni az összeget, de lehet 
módosítani is. 4 év után jogvesztő.   
 
Forró Gábor: A költségvetés ismert helyzete a jövő évben alakulna.   
 
Dr. Horváth László: A TAO esetében nem tud tervezni, de ha nincs benne az ötven millió az 
önkormányzat részéről, akkor nem indul pénzt gyűjteni, nincs értelme.   
 
Forró Gábor: Jelenleg nincs benne a költségvetésben, de azt módosítani lehet.   
 
Dr. Horváth László: Ha megvan a szükséges összeg, akkor az önkormányzat módosítja? 
 
Dr. Pintér György: Egy hónap múlva jobban fogja látni a költségvetés alakulását. A bevételi 
oldal gyengébb. Jelenleg nincs betervezve. Év közben is betervezhető az összeg.   
 
Forró Gábor: Pályázati lehetőség nincs?  
 
Simon Tamás: A tartóoszlopok alját meg kell emelni. A csónakház épülete felújításra szorul. 
Betonpillérekre kellene állítani az épületet.   
 



 30

Dr. Horváth László: Ne kelljen zsákolni. A csárdával együtt kellene megcsinálni. Ezt be kell 
tervezni, érdemes. Balázsovits János sportcsarnok esetében nem használható már a közlekedő 
és az öltőző. Az öltőzőben folyamatosan ammónia és csatornaszeg van.   
 
Forró Gábor: Ott van egy csatornarendszer, ami nem jó, elkorrodálódott.  
 
Dr. Horváth László: Teljes áron nem veszi olyan könnyedén azt, hogy a sportcsarnok nem 
megfelelő. Bajnoki meccsen voltak már gondok.  
 
Mucsi László: A rendszer összefüggő.   
 
Forró Gábor: A csövekből szivárog, súlyos probléma. Kérjenek árajánlatot. Több milliós tétel.   
 
Dr. Pintér György: Felderítő tevékenységet kell végezni.   
 
Mucsi László: A csőbe a kamera nem fér bele. Mindkét iskolánál gond van az elvezető 
rendszerrel.   
 
Forró Gábor: Várható, hogy pontos felmérést tudnak adni és hozzá pontos árajánlatot?  
 
Simon Tamás: Ez független lehet a rendszertől.   
 
Mucsi László: Fel kell tárni a csőrendszert. Ezt az iskola nyári szünetében lehetséges.   
 
Forró Gábor: Nem érkezett új információ az óvodáktól a továbbképzésük ügyében. Múlt 
szombaton volt a benyújtási határidő arra a pályázatra, aminek keretében elvégezhetik 
kötelező továbbképzésüket.   
 
Rakaczki István: 120 kreditet kell a pedagógusoknak teljesíteni, hét év alatt.   
 
Kovács Krisztina: A Kincsem Óvodától érkezett be egy nagyobb összegre igény. Az óvoda 
vezetője helyettesítési díjakkal is számolt. A képzések főleg hétvégén vannak. Az óvodában 
sem tudják teljes egészében, hogy mennyibe kerülnek a képzések.   
 
Dr. Pintér György: Minden intézményvezetővel egyeztettek, a Kastély Óvodával is 
egyeztettek. A Kincsem Óvoda esetében is beszéltek a témáról, de elsikkadt. A Kastély 
Óvoda továbbképzési igényét be is lehet tervezni a költségvetésbe. A Kincsem Óvodával a 
testületi ülésig tisztázza a helyzetet.  
 
Simon Tamás: A Kastély Óvoda is beírta a helyettesítési díjakat.  
 
Dr. Pintér György: Később ezeket módosította, mert a képzés hétvégén lesz, így nem kell 
helyettesíti pótlék.   
 
Hlavács Judit: A pedagógusok nem szólnak semmit a hétvégi képzés miatt?  
 
Dr. Pintér György: Szombaton volt a leadási határidő. Elképzelhető, hogy nem fogadják be a 
pályázatukat és vissza kell térni erre.   
 
Simon Tamás: Mindkét óvoda azonos összeget kér betervezni.   
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Dr. Pintér György: Igen, csak az egyik óvoda teljesen megoldja abból az összegből, 
helyettesítési díj nélkül. A másik pedig nem. Aljegyző úr vegye fel a kapcsolatot a Kincsem 
Óvodával és tisztázza az álláspontot. A polgármesteri keret időarányos részéből is ki lehet 
fizetni a tandíjat. Javasolja, hogy a Kastély Óvoda továbbképzési tervét hagyja jóvá a 
bizottság.  
 
Forró Gábor: Elmondja, hogy a 8. táblában a PEKJB kerete mellett látható, hogy 3.920 ezer 
forintja van a bizottságnak. Ebből az összegből 1.920 ezer forintot a tartalékba helyez át.   
 
Hlavács Judit: A pénzügyi bizottságnak nincs szüksége ennyi pénzre.   
 
Dr. Pintér György: Tanulmányok készíttetésére, külső szakértő alkalmazására stb. tudja 
fordítani. Javasolja a bizottságnak, hogy a módosító javaslatokkal fogadja el a költségvetést. 
A Kastély Óvoda költségeit beépíti, amennyiben megnyeri a pályázatot.  
 
 
 

7. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2013. évi    
                                                     tevékenységéről 

 
Forró Gábor: Ismerteti az előterjesztést.   
 
Rakaczki István: A beszámolóban foglaltakból semmit sem tapasztalt.  
 
 

21/2014.(II.24.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadni javasolja a Képviselő-testületnek a Dunakeszi Kistérség 2013. évi tevékenységéről 
szóló beszámolóját.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
A bizottság - 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

8. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Közterület-felügyelet 2013. évi   
                                                    munkájáról  

 
dr. Nagy Atilla: A közterület-felügyelet munkáját folyamatosan fejleszti.   
 
Dr. Szinay József: Elmondja, hogy Kovács László közterület felügyelő április 30-val 
nyugdíjba vonul. Addig állományban van, de munkáját ellátni nem tudja.  
 
Dr. Nagy Atilla: Az utolsó pár napban készült el a Közterület-felügyelet beszámolója. Kevés 
adatot tartalmaz. Kevés a szabálysértési feljelentés. A tavalyi évben kiüresedett a Közterület-
felügyelet, most látszik igazán, hogy akkor mit csináltak a közteresek.   
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Hlavács Judit: A bírságokból befolyó összeg értéke 350 ezer forint. A korábbi évben befolyt 
összegnek a felét jelenti. Jobb, ha nem egyből bírságolnak. Vannak olyan dolgok, amik soha 
nem fognak megoldódni.   
 
Dr. Nagy Atilla: A behajtatás nem az ő dolguk.   
 
HLavács Judit: Mi a teendő a be nem folyt bírságokkal?  
 
Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy a be nem fizetett bírságok adók módjára behajthatók. A 
bírságok befizetésének morálja rosszabb, mint az adófizetési morál. Vannak olyan dolgok, 
amik úgy tűnnek soha nem oldódnak meg, ez részben a Közterület-felügyelet hibája. Az új 
közteres gyalog, illetve biciklivel járja a várost. Kérte a köztereseket, hogy mindent 
jelezzenek, még azt is ami nem az Ő munkakörükbe tartozik. Nincs pénz és nincs megfelelő 
mennyiségű ember. Lejelentik az ügyeket, de azok elsikkadnak. A hivatalt érinti a munka nem 
csökkent csak az állomány létszáma.   
 
Forró Gábor: A szoftvert kellene beszerezni. Nincs egy meghatározott ügymenet. Heti 
jelentést kellene készíteniük. Meg kellene emelni a jelenlétüket a városban.   
 
Hlavács Judit: Igen, de 2,5 emberből nehéz komoly jelenlétet csinálni. A közterület-
felügyeletnek magát kellene fenntartania.   
 
Forró Gábor: Más helyzetben vannak. Meg lehetne erősíteni a büntetés kiszabását, elrettentés 
végett.   
 
Dr. Nagy Atilla: Barbola József nyugdíjba vonul az év végén. Megint változni fog a 
közterület-felügyelet.  
 
Hlavács Judit: Fiatal csapatot kell szerezni.   
 
Dr. Nagy Atilla: Szakosító vizsgát kell tenni. Átlagosan exrendőrök jelentkeznek.   
 
Dr. Szinay József: Volt rendőrök fognak jönni.   
 
Dr. Nagy Atilla: A köztereseknek új egyenruha lesz.   
 
 

22/2014.(II.24.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadni javasolja a Képviselő-testületnek a Közterület-felügyelet 2013. évi munkájáról 
szóló beszámolót.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
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Visszatérve a 6. napirendi ponthoz: Kastély Központi Óvoda és a Kincsem Óvoda 
továbbképzési költségeinek betervezése a költségvetésbe 
 
Dr. Pintér György: A Kastély Óvodába 591 ezer forint kerülne át továbbképzésre. A 
strandfelújítás költségét beemelje e vagy sem a költségvetésbe?  
 
Papné Pattke Mária: A strand tavalyi évi bevételéből maradt. Tavalyi kötelezettséget fizetnek 
ki belőle, szállítóval lefedett kötelezettséget.  
 
Kovács Krisztina: Egy gép felújítását végeznék el?  
 
Papné Pattke Mária: Csempevásárlás és a kútfej cseréje lenne belőle kifizetve.   
 
Kovács Krisztina: A csempe vásárlása és a kútfej cseréje már be van építve a költségvetés 
10/2. sz. táblájába.   
 
Papné Pattke Mária: Összesen 17 millió forint a tavalyi bevételből.  
 
Simon Tamás: Előreláthatólag a strand esetében más kiadással nem kell számolni?  
 
Mucsi László: A csővezeték cseréje. A strandon gépészeti felújítás, világítás korszerűsítésre 
van szükség.   
 
Simon Tamás: A költségvetésben tervezve van?  
 
Papné Pattke Mária: A strandra az önkormányzattól nem kérnek támogatást. A bevételi 
összeget, amit nem költ el az felhalmozási sorra kerül, de vissza kell forgatnia a strandra. 
Annak érdekében, hogy a pénzmaradvány után ne kelljen fizetnie kötelezettséggel kell 
terhelnie az összeget.   
 
Rakaczki István: 17 millió forintról van szó?  
 
Papné Pattke Mária: Igen, ez a csempe és a kútfej cseréjét fogja fedezni, két helyen van 
benne. Ez az összeg lett visszaállítva az idei évre, hogy ne kelljen fizetnie a bevétel miatt.   
 
Mucsi László: Kisebb probléma maga a kútfej cseréje. A csere munkálatait ma kezdték meg.  
 
Forró Gábor: A 17 millió forintot erre fogják fordítani?  
 
Rakaczki István: Mennyi a strand tavalyi évi nyeresége? 
 
Papné Pattke Mária: 17 millió forint.  
 
Kovács Krisztina: Beruházási konkrét feladatra lehet csak tervezni. Strandfelújításra 17 millió 
forintot így nem lehet betervezni, konkrét feladatokkal kell felcímkézni.   
 
Forró Gábor: Ki kell tölteni konkrét tartalommal.   
 
Rakaczki István: 8 millió forint visszatervezésre került?  
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Dr. Pintér György: Az nevesítve van? A 17 milliós tételt nevesíteni kell.   
 
 

23/2014.(II.24.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadni javasolja a Képviselő-testületnek Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
rendeletének megalkotását az alábbi kiegészítésekkel:  

• a Kastély Óvoda esetében a feladattal nem terhelt működési tartalékból 591 eFt 
átcsoportosítását kéri a pedagógusok továbbképzésére,  

• a Kincsem Óvoda esetében ugyanezen cél érdekében kéri, hogy legkésőbb e hét 
szerdáig csatolja be az intézményre vonatkozó továbbképzési tervet, 

• kéri a TESZ-t, hogy nevesítse a költségvetésben a 10/2. táblában található 
strandfelújítási tétel mit tartalmaz pontosan.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
A bizottság – 6 – igen, - 1 – tartózkodás szavazat aránnyal elfogadtad a határozatot.   
 
 
Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszönte a bizottság munkáját és a 
részvételt, majd az ülést bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 Forró Gábor             Simon Tamás 
    elnök              jegyzőkönyv-hitelesítő 


