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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának 2014. március 17-én, 16.00 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. Bognár László, Rakaczki István. 
Rakaczki István távolmaradását előre jelezte. A bizottság határozatképes – 4 – bizottsági tag 
jelen van.    
 
Az elnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat és azok sorrendjét:  
Az elnök kéri az Egyebek napirendi pont közé felvenni:  

• Magzati szívhang vizsgáló kézi készülék vásárlása  
 
 
Tervezett napirendi pontok: 
 

1. Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
Előterjesztő: Forró Gábor elnök 

 
2. „Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása – Vidéki kulturális és 

természeti örökség megőrzése” – Kincsem istálló rehabilitációja, funkció bővítése 
– pályázat” 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési ov.  

 
3. „Kastély Központi Óvoda bővítése 100 férőhellyel” elnevezésű (KMOP-4.6.1.-11-

2012-0040) projekt keretében bútorok beszerzése – közbeszerzési eljárás 
megindítása 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési ov. 

 
4. „Kastély Központi Óvoda bővítése 100 férőhellyel” elnevezésű (KMOP-4.6.1—

11-2012-0040) projekt keretében játékok beszerzése szállítási szerződés keretében 
– közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési ov.  
 

5. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kovács Krisztina pénzügyi ov.  

 
6. 6324/2 hrsz. alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési ov.  
 

7. Egyebek 
• Magzati szívhang vizsgáló kézi készülék vásárlása 

 



 36

A bizottság - 4 -  egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendjét.  
 

 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 
 

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

24/20114.(III.17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 2014. 
március 17-i ülésén készült jegyzőkönyvének hitelesítésére  Hlavács Judit-t kéri fel.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Forró Gábor elnök, Simon Tamás bizottsági tag 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

2. napirendi pont tárgyalása: „Kulturális és természeti örökség megőrzése és 
megújítása – Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” – Kincsem 
istálló rehabilitációja, funkció bővítése – pályázat” 

 
Forró Gábor: A pályázat megnyerésére van esélye az önkormányzatnak. A Kincsem istállót 
érdemes lenne megtölteni funkcióval és rendbehozni.   
 
Hlavács Judit: Mennyi esélye van arra, hogy a jogerős építési engedélyt május 21-ig 
megkapja?  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ki kell jelöltetni az eljáró hatóságot. A Dunakeszi jegyzőhöz kell 
eljutatni a papírokat. Mire az engedély elkészül, addigra meglegyen a terv is elkészüljön.   
 
Hlavács Judit: Mennyi az eljárási idő?  
 
Bertáné Tarjányi Judit: 15 napos az építési engedély kiadásának határideje.   
 
Popele Julianna: Kértek árajánlatot a tervezéshez. Három helyről kérték be az árajánlatot, 
ebből két helyről kapták meg, egy ajánlattevő ajánlatát még várják. A harmadik ajánlat 
hiányában nem tudták a bizottság elé terjeszteni az ajánlatokat. Mivel a szerdai testületi ülésig 
az ajánlatok megérkeznek, így kéri a bizottságot, hogy javasolja a testületnek, hogy az 
ajánlatok közül válasszon a bizottság véleménye nélkül is.   
 
Hlavács Judit: Mennyibe kerül?  
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Popele Julianna: Több milliós eltérés van az ajánlatok között. Külön van ár az engedélyes és 
külön a kivitelezési tervre. Azt lehet mondani, hogy 2 millió eltérés van az ajánlatok között 
pluszban és mínuszban egyaránt.   
 
Bertáné Tarjányi Judit: A 100%-os tervezési díjnak 40%-a az engedélyes terv költsége, a 
többi a kivitelezési díj költsége.   
 
Popele Julianna: Ha a bizottság engedélyezi, hogy nélküle döntsön a testület a tervező 
kiválasztásáról, akkor az a szerdai napon eldőlhet. Egyébként a VKB tárgyalta az 
előterjesztést és azt javasolták, hogy mielőbb intézkedjenek és tárgyaljanak a szomszédokkal. 
A szomszédok elképzelhető, hogy örülni fognak annak, hogy az épület megújul. A 
hasznosítási pályázatra benyújtott pályamű benyújtójával is egyeztettek, a vele kapcsolatos 
tárgyalásokat lefolytatták, hogy az Ő igényeinek is megfeleljen. A költségeket is megoszthatja 
az önkormányzat és a hasznosítási pályázat nyertese. A pályázatról ne döntsenek 
elhamarkodottan.   
 
Forró Gábor: Lehet közösen fizetni a tervezést? A szomszédokkal előtte egyeztessenek. A 
tervezői ajánlat kiválasztását javasolja a testületnek.  
 
Dr. Pintér György: A testület szerdán szavazna a tervezői ajánlatokról?  
 
Popele Julianna: Vannak előírások, nem tervpályázatot ír ki.   
 
Hlavács Judit: Meg van határozva, hogy mit kell megcsinálni.   
 
Bertáné Tarjányi Judit: Mindhárom tervező ismert. Vannak jó referenciái.   
 
Hlavács Judit: Mennyit kell elbontani az épületből?  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Azt a statikus megnézi.   
 
Dr. Pintér György: Tudja milyen összeg várható?  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az eddig beérkezett árajánlatok alapján egy-két millió forint körüli 
összeg lesz.  
 
Popele Julianna: Plusz a pályázatírás költsége. A pályázat benyújtása már megkezdődött.   
 
Forró Gábor: A pályázaton történő indulással több a nyereség, mint a veszteség.  
 
 

25/2014.(III.17.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
 
„Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása – Vidéki kulturális és természeti 
örökség megőrzése” pályázaton észt kíván venni a „Kincsem istálló rehabilitációja, funkció 
bővítése” projekttel.  
Felkéri a Főépítészt és a Beruházási és Városüzemeltetési Osztályt a pályázat előkészítésére.  
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Javasolja továbbá a Testületnek, hogy az addig beérkezett tervezői ajánlat alapján a tervezőt 
kiválassza.   
A tervezői költségek a „pályázatok önrésze” költségvetési sor terhére kerüljön kifizetésre.    
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Főépítész, Beruházási és Városüzemeltetési Osztály 
 
A bizottság - 4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Mivel el kell menni az ülésről, ezért a 6. napirendhez kapcsolódva 
elmondja, hogy az érintett terület északi része kilóg az ÖKO hálózatból. Azon a területen a 
tervezett iskola épülete nem férne el, így sem akadálya a teniszpálya létesítésének.   
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal úgy dönt, hogy a 3. – és 4. napirendi pontokat 
egy napirendi pontként tárgyalja.   
 
A napirendi pontok tárgyalását – 4 – igen, egyhangú szavazattal zárt ülés keretében tárgyalja.  
 
 

3. napirendi pont tárgyalása: „Kastély Központi Óvoda bővítése 100 férőhellyel” 
elnevezésű (KMOP-4.6.1.-11-2012-0040) projekt keretében bútorok beszerzése – 
közbeszerzési eljárás megindítása 

 
4. napirendi pont tárgyalása: „Kastély Központi Óvoda bővítése 100 férőhellyel” 

elnevezésű (KMOP-4.6.1.-11-2012-0040) projekt keretében játékok beszerzése 
szállítási szerződés keretében – közbeszerzési eljárás megindítása 

 
Popele Julianna: A bútorok, játékok beszerzésének nagy része pályázati pénzből valósul meg.  
Az elnyerhető támogatás összege maximalizálva volt. Néhány eszközt a nem támogatottak 
közé kellett besorolni, ez saját forrásból kerül kifizetésre. A benti és a kinti játékok külön lett 
választva. A kiírással kapcsolatban elmondja, hogy az alkalmassági követelménynél a becsült 
értéket is figyelembe vették. A beltéri játékokra 3 millió forintot, a kültéri játékokra 4 millió 
forintot becsültek. Az ajánlattevőktől 2 darab referenciát kértek. Az eljárás tárgyalásos lesz. 
Lehetőség lesz a konzultációra. Az óvoda vezetőjét is bevonta. Az eszközök egy rész 
közbeszerzés keretében kerül beszerzésre. A tányérok, bögrék, textíliák értéke nem érik el a 
közbeszerzési értékhatárt, de legalább 3 ajánlatot kell bekérni ebben az esetben is. Ezen 
eszközök beszerzése esetében is tárgyalásos eljárást szeretnének. A szerződés aláírásától 
számított 60 napon belül kérik az eszközök szállítását. A szerződéskötésre április végén kerül 
sor.   
 
Hlavács Judit: Az anyagban 71 darab kültéri játék beszerzése szerepel. Ez mit takar? 580 
darab beltéri játék beszerzése is.  
 
Popele Julianna: Elmondja, hogy az ajánlattételi felhívásban a játékok alá kerülő 
gumiszőnyegeket is egyesével beleszámolták, ami 55 darab. Ezt kijavítják.   
 
Simon Tamás: A műszaki mellékletben szerepelnek a játékok. Van-e kitétel arra vonatkozóan, 
hogy milyen tanúsítvánnyal rendelkezzenek a játékok? 
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Dr. Pintér György: A játékok szabvány alapján készülnek, mindegyik minősítve van.   
 
Popele Julianna: Az eszközöket minősíteni kell.   
 
Forró Gábor: Van egy 120 perces tárgyalás, amin minden ajánlattevő részt vesz. Ez a 
szokásos eljárás? A tárgyalást követően két munkanapjuk van az ajánlattevőknek arra, hogy 
módosítsák ajánlatukat.   
 
Popele Julianna: Azért van a tárgyalás, hogy pontosítsák a műszaki tartalmat. Nem az árakról, 
hanem a műszaki tartalomról tárgyalnak.  
 
 

26/2014.(III.17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a 
 
„Kastély Központi Óvoda bővítése 100 férőhellyel” elnevezésű (KMOP-4.6.1.-11-2012-0040) 
projekt keretében bútorok beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívását  (1 
sz. melléklet). 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: Popele Julianna 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 

27/2014.(III.17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a 
 
„Kastély Központi Óvoda bővítése 100 férőhellyel” elnevezésű (KMOP-4.6.1.-11-2012-0040) 
projekt keretében játékok beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívását  (2 
sz. melléklet) 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: Popele Julianna 
 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
 
 

5. napirendi pont tárgyalása: 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 
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Kovács Krisztina: A rendelet módosítása a TESZ költségvetése miatt vált szükségessé. A 
TESZ esetében 3000,- Ft-tal többet terveztek be, mint amennyire szükségük lesz, ezt úgy 
oldották meg, hogy megemelték a pénzmaradványt és csökkentették a saját bevétel összegét. 
További módosítás, hogy a finanszírozás összeg is megváltozott, több soron történ így 
változás a rendeletben, két táblázatot érintett. Az önkormányzati mérleg változása is ezért 
került módosításra. A felhalmozási táblázatban a Bozóky Alapítvány támogatása mellett 
szerepel a Bozóky tér felújításának támogatási összege, ez a 3. sz. mellékletben látható.  
 
Dr. Pintér György: Az alapítvány azért van, hogy az egyházi területet támogassa. Hozzá tud 
járulni, pont ezért nem kap az alapítvány ebből az összegből.  
 
 

28/2014.(III.17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek Göd Város Önkormányzata 2014. évi 2/2014.(III.06.) sz. 
költségvetési rendeletének módosítását az alábbiak szerint:  
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének  /2014.() rendelete  
Göd Város Önkormányzat 2014. évi 2/2014. (III. 06.) számú költségvetési rendeletének 

módosításáról  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint módosítja Göd Város 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 06.) számú rendeletét 
(továbbiakban: R): 
 

1.§ 
 
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
 
             A) Költségvetési bevételi főösszegét          2 473 376 ezer forintban 
             B) Költségvetési kiadási főösszegét 2 750 802 ezer forintban 
             C) Költségvetési egyenlegét (A-B) -277 426 ezer forintban 
             D) Belső finanszírozásának bevételi összegét          
                (előző évi pénzmaradványok 2014. évi költségvetési  
                   tervezetben igénybevett összege)                                      277 426 ezer forintban 
             E) Külső finanszírozásának bevételi főösszegét (hitelfelvétel)         0 ezer forintban  
             F) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összegét  
                      (hitelek és kötvény tőketörlesztése)                                         0 ezer forintban 

 
állapítja meg. 
 

(2) A költségvetés főösszege 2 750 802 ezer forint. 
(3) Működési többlet 41 221 ezer forint, a felhalmozási hiány 318 647 ezer forint. 
(4) A belső finanszírozás bevétele 277 426 ezer forint. 
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2. § 
 

 A R 14. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
. 

A R mellékletét képező 1. és 3. és 7. számú mellékletek helyébe e rendelet 1. és 2. és 3. 
számú mellékletei lépnek. 

 
Záró rendelkezések 

 
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től 
kell alkalmazni. 

 
 

 
Markó József 
polgármester 

Dr. Szinay József 
címzetes főjegyző 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző   
       
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
Az elnök javasolja, hogy az Egyebek napirendi pontban szereplő „Magzati szívhang vizsgáló 
kézi készülék vásárlása” című napirendi pontot tárgyalja következőnek.  
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a módosítást.  
 
 
 

5. Egyebek napirendi pont tárgyalása: Magzati szívhang vizsgáló kézi készülék                       
                                                                          vásárlása 
 
Hlavács Judit: 50 eFt értékű eszközbeszerzést miért kell a testületnek jóváhagynia?  
 
Kovács Krisztina: Nem minden kiadás volt megindokolva, ezért tartalék sorra lettek tervezve 
az összegek.  Ahogy megérkeznek az igények és a hozzá kapcsolódó dokumentáció, az 
indokoltság, akkor jóváhagyja a kifizetést.   
 
Dr. Pintér György: Van olyan amiről korábban döntött, ahol volt dokumentáció. Ezek a 
beszerzések tételesen tervezve vannak. A többi esetben az indokoltság beérkezéséig nem 
jóváhagyni a beszerzést.   
 
Hlavács Judit: Nyomtató vásárlását is jóvá kell hagyni?  
 
Kovács Krisztina: Nem, ez csak egy költségvetési sor felhasználására vonatkozik.   
 
Hlavács Judit: Mennyi van ezen a soron?   
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Kovács Krisztina: 21 millió forint.  
 
Hlavács Judit: Minden beszerzésnél szükséges a jóváhagyás?   
 
Kovács Krisztina: A költségvetéskor beérkezett az igény, de nem volt benne az adott eszközre 
vonatkozó indokoltság. Ha hamarabb benyújtja az indokoltságot, akkor beépíti a 
költségvetésbe. A TESZ előterjesztésében forrásmeghatározás is szerepel, de a forrás 
megnevezése nem helyes. Fedezet megjelölésének a költségvetésben szereplő „TESZ és 
intézmények beruházási és felújítási feladatainak tartaléka” szerepeljen.   
 
 

29/2014.(III.17.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  a Településellátó Szervezet, a védőnői munkához 
szükséges magzati szívhang vizsgáló kézi készüléket 52.415,- Ft beszerzési áron történő 
megvásárlásához hozzájáruljon.  
Fedezete: „TESZ és intézmények beruházási és felújítási feladatainak tartaléka” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mucsi László TESZ igazgató 

 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
Az elnök javasolja, hogy a 6. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a bizottság.  
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 

6. napirendi pont tárgyalása: 6324/2 hrsz. alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó                          
                                                    javaslat 

 
Forró Gábor: A Pólus Palace területén Makai Viktor teniszpályát hozna létre és üzemeltetne.  
A terület mindenki által ismert. A teniszpálya tájolása észak-déli lenne. Főépítész elmondta, 
hogy a területen lévő tavat, illetve a láprétet nem érinti a teniszpálya. A teniszpálya területén 
nem férne el az iskola, így semmi akadálya a hasznosításnak.   
 
Hlavács Judit: A VKB és KOSB is támogatta. A bérleti díjról, hogy hány évre adja bérbe a 
területet arról beszélni kell. Számszerűsíteni kell, hogy 100 + 50 óra edzést ingyenes biztosít 
az iskolás gyermekek részére. Érdemes számszerűsíteni, hogy ezzel mennyi haszna lesz a 
vállalkozónak. Alacsonyabb árat szeretne biztosítani, mint a környékbéliek, hogy 
hozzámenjenek többen. Nem szeretné, ha bárki azt mondaná, hogy az önkormányzat rejtetten 
támogatja a vállalkozót annak érdekében, hogy olcsóbb legyen a tenisz. Miért adja az 
önkormányzat csak 700.000 eFt-ért bérbe a pályázat. Nem kifogásolja, de a konkrét 
szerződést érdemes átgondolni. 1.040 millió forint támogatást biztosít a városnak azzal, hogy 
az iskolában tanuló gyermekeknek biztosítja a 150 óra tenisz lehetőségét. Szükség van-e 
ennyi órára vagy inkább több bérleti díjat kér.   
 
Forró Gábor: Van egy kimutatás a környékbeli díjakról. Az nem gond, hogy olcsóbban 
biztosítja, mint a környékbéli teniszpályák.   
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Hlavács Judit: Nem akarja, hogy belekössenek. Annyival valóban nem olcsóbb, mint a 
környékbeli pályák.   
 
Forró Gábor: A vállalkozó által biztosított 100 + 50 óra nem tudja, hogy sok vagy kevés lesz. 
Véleménye szerint a férőhelyeket csak alultervezni lehet. Az első két évben javasolja ezt az 
óraszámot megtartani, később lehet módosítani. Az elején nem lehet tudni, hogy sok vagy 
kevés lesz-e ez az óraszám.   
 
Hlavács Judit: A GSE-nek van tenisz szakosztálya.   
 
Dr. Pintér György: Ingyenes adja az órákat olyan gyerekeknek, akik így életükben így egyszer 
biztosan teniszezhetnek. Az órák aránya és a bérleti díj arány finomítható. Mivel cég fogja 
üzemeltetni, ide fizeti az adót. Ez egy lehetőség.  
 
Hlavács Judit: Az önkormányzatnak plusz bevételt fog jelenteni, a terület rendezve lesz.   
 
Dr. Pintér György: Bárki más is tehetett volna ajánlatot a terület hasznosítására.   
 
Hlavács Judit: A kerítés csak a teniszpálya területét védené?  
 
Makai Viktor: Igen, de ebben a kérdésben is rugalmas.   
 
Hlavács Judit: A terület sokkal védettebb lesz.   
 
Makai Viktor: A pálya felől átjárható a terület.  
 
Popele Julianna: Az előterjesztésben benne van a 70 köbméter termálvíz felhasználása és az, 
hogy gondoskodik az elhasznált és lehűtött termálvíz jogszabályi előírásainak megfelelő 
kezeléséről. A víz hasznosítása az önkormányzat joga, ezt javasolja belevenni a határozatba. 
A víz zárt rendszerben fog haladni. Ezt a vizet később hasznosítani tudja az önkormányzat.   
 
Simon Tamás: 70 m3/nap mennyiségű vizet el fog használni?  
 
Popele Julianna: Éves szinten a strand 70 ezer m3 vizet használ fel a medencék feltöltésére, 
utántöltésére. A víz egy zárt rendszeren keresztül halad. Ezeknek a vizeknek a kezelésére 
nincs előírás. A teniszpálya vízfelhasználása ugyanoda kerül, mint a strandé. Ha később 
hasznosítani szeretné az önkormányzat a vizet, akkor érdemes a hasznosítást megtartani 
magának. 144 ezer m3/év víz kivétele van engedélyezve.   
 
Makai Viktor: A vizet a téli időszakban a légtartásos sátor fűtésére is felhasználná.   
 
Hlavács Judit: Vízvezetékrendszer kiépítése szükséges? 
 
Popele Julianna: Nem, a Pólus hotel miatt a vezeték megvan csak a leágazást kell megoldani.   
 
Forró Gábor: A vízmennyiség fűtési célú felhasználásának ellenértékét tartalmazza a bérleti 
díj.   
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Popele Julianna: A hasznosítás jogát az önkormányzat fenntartja. Amíg nincsen vevő a vízre 
addig nem jelent problémát, hogy hogyan kerül vissza az adott helyre.   
 
Hlavács Judit: Olyan vizet akarunk eladni a vállalkozónak, ami neki nem kell, az 
önkormányzat viszont értékesíteni tudja.  
 
 

30/2014.(III.17.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  
 
Elvi hozzájárulását adja a kizárólagos tulajdonát képező  a Dunakeszi Járási Hivatal Járási 
Földhivatala nyilvántartásába Göd belterület 6324/2 hrsz. alatt felvett „kivett közterület” 
megjelölésű, 1 ha 0105 m2 területű, természetben 2131 Göd, Névtelen tér 6324/2 hrsz. 
ingatlanból 4000 m2 terület 20 év határozott időre történő bérbeadására Makai Viktor (2600 
Vác, Bimbó u. 5. szám alatti lakos) részére abból a célból, hogy ezen ingatlanon a vállalkozó  
a saját teniszpályát létesítsen és azt üzemeltesse. A Testület tudomásul vesz, hogy ezen elvi 
hozzájárulás alapján a vállalkozó külön gazdasági társaságot alapít és a beruházás 
előkészületei érdekében szükséges eljárásokat a saját költségén megindítja.  
A bérleti szerződés megkötésére Makai Viktor által alapított cég és Göd Város 
Önkormányzata között kerül majd sor nettó 750 000 Ft/év bérleti díj ellenében.  
 
Hozzájárul ahhoz, hogy a bérleti jogviszony időtartamára, de legfeljebb 5 év határozott 
időtartamra Göd Város Önkormányzata birtokában lévő Termálfürdő vízjogi üzemeltetési 
engedély alapján engedélyezett 144.000 m3/év kitermelhető vízmennyiségből a bérlő a téli 
fedett pályás szezonban (októbertől – márciusig) a légtartásos sátor fűtése céljából cca 70 
m3/nap, 12.600 m3/év termálvizet felhasználjon azzal, hogy az elhasznált és lehűtött 
termálvizet bérlő az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. A bérleti díj 
a termálvíz fűtési célú felhasználásának ellenértékét is tartalmazza.  
 
 
Melléklet: Üzleti terv Göd – Teniszközpont építésére 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester   
 
A bizottság - 4 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta 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             Hlavács Judit 
    elnök              jegyzőkönyv-hitelesítő 


