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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának 2014. május 21-én, 07.30 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság rendkívüli ülése 
 
Forró Gábor elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és a hivatal dolgozóit.  
Az elnök megállapítja, hogy nincs jelen Rakaczki István, dr. Megyery Csaba, Simon Tamás. 
Távolmaradásukat előre jelezték. A bizottság határozatképes – 4 – bizottsági tag jelen van.    
 
Forró Gábor elmondja, hogy amennyiben a bizottság ideje engedi szóban visszatérnek a 
korábban tárgyalt reklámtábla rendelet megtárgyalásához.  
 
 
Tervezett napirendi pontok: 
 

1. Jegyzőkönyv-hitelesítő választása  
Előterjesztő: Forró Gábor elnök 

 
2. Szakáts-kert 2014. évi bérleti díjának módosítása 

Előterjesztő: Forró Gábor elnök 
 
3. 2013. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
4. Nevelek csatlakozása kapcsán felmerülő földmérési munkák költségeiről 

Előterjesztő: Forró Gábor elnök 
 
5. Kastély Óvoda Alapító Okirat módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
6. Tájékoztató a Kastély Óvoda 2014. évi bérgazdálkodásával kapcsolatban 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 
7. Döntés a Kastély Óvoda 2014. évi engedélyezett közalkalmazotti létszámával 

kapcsolatban 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

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

1. napirendi pont tárgyalása: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása  
 

 
56/2014.(V.21.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 2014. 
május 21-i ülésén készült jegyzőkönyvének hitelesítésére Hlavács Judit-ot kéri felé.  
 
Határidő: 15 napon belül 
Felelős: Forró Gábor, Hlavács Judit 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 
 

2. napirendi pont tárgyalása: Szakáts-kert 2014. évi bérleti díjának módosítása 
 
Forró Gábor: A kft. befizetését, tartozását tartalmazó táblázat benne van az anyagban. Fizetik 
a bérleti díjakat. Tavaly is kérték, hogy a 2010. szeptember - május időszakban befizetett 
bérleti díjak fejében 8 hónapnyi díjat engedjen el az önkormányzat, mivel a területet nem 
tudták használni. A kihasználatlan időszakot írja jóvá az önkormányzat. Ezt a kedvezményt 
javasolja megadni. A kedvezmény összesen 210 eFt lenne. A területet ápolt, gondozott.   
 
Hlavács Judit: Korábban is megtárgyalta, de akkor a költségvetés még nem volt elfogadva, 
így nem támogatta a kérelmet.   
 

57/2014.(V.21.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Szakáts-kert Kft. 2014. évi bérleti díjából 8 hónapot 
elengedjen a 2010. szeptember – 2011. május időszak kiesése miatt.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Forró Gábor elnök 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

3. napirendi pont tárgyalása: 2013. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása  
 
dr. Szinay József: A zárszámadás határidőn kívül készült el. A jogszabályi módosulások miatt 
nem készült el időben. Közben az önkormányzat egy MÁK és egy ÁSZ ellenőrzést is kapott, 
ami szintén lassította a zárszámadás elkészítését.   
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Hlavács Judit: Az anyagot tegnap este kapta meg, nem tudta átnézni ezért tartózkodni fog a 
szavazáskor.   
 

58/2014.(V.21.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek a 2013. évi zárszámadási rendelet elfogadását  
 
Határozat: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
A bizottság - 3 -  igen, - 1 – tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta a határozatot.   
 
 
 

4. napirendi pont tárgyalása: Nevelek csatlakozása kapcsán felmerülő földmérési   
                                                    munkák költségeiről 

 
dr. Szinay József: A 2014. évi költségvetésben nem számoltak Nevelek átcsatolása során 
felmerülő költségekkel. Nagy volt a bizonytalanság, hogy létrejön-e a megállapodás. Nem 
ismerték a költségeket. A megállapodás aláírása után a Dunakeszi és a Váci földhivatalt is 
megkeresték. Sződ-Nevelek Váchoz, Göd viszont Dunakeszihez tartozik, ezért keresték meg 
mindkét földhivatalt. Mindkettő elhárította a munkát. Cégeket ajánlottak, akik ezzel 
foglalkoznak. Három cég közül választották ki az árban legkedvezőbbet. A cég az 
átcsatolással jár munkákat 10 millió forintért végzi el. További költség lesz az adatkikérés 
díja, ami 3 millió forint, illetve az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés díja, ami 6,6 
millió forint. Jelenleg csak 14 millió forintot kell biztosítani, mert remélik, hogy az ingatlan-
nyilvántartási díjat, ami 6.600,- Ft azt elengedik. Az önkormányzat méltánytalannak tartja 
ebben az esetben a díj kifizetését és ez ügyben írt a KIM-nek. A KIM egyetérttet az 
önkormányzattal és továbbították a kérést a jogalkotónak. A költségvetésben  a Jegenye utcai 
kártérítésre betervezett pénzből kéri átcsoportosítani ezt az összeget.   
 
 

59/2014.(V.21.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  

1. Göd Város Önkormányzata 0 2014. évi költségvetés 8. számú melléklet felhalmozási 
tartalékok között megtervezett Jegenye utcai előirányzatból 14.000.000,- Ft-ot 
átcsoportosít működési tartalékba azzal, hogy ezen összeg csak Sződ-Nevelek 
településrész Gödhöz való csatlakozásához fölmérési munkadíj és földhivatali díjak, 
illetékek és öltségek fedezetét képezze 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sződ-Nevelek településrész csatlakozáshoz 
szükséges földmérési munkák elvégzésével a Geo-Ikon Bt-vel a szerződést kösse meg.  

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sződ-Nevelek településrész Gödhöz való 
csatlakozás további feladatainak költségeihez szükséges előirányzatot a működési 
tartalék soráról átcsoportosítsa.  

Forrás: 2014. évi költségvetés 8. számú melléklet felhalmozási tartalék – Jegenye utcai 
előirányzatból 
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Felelős: Markó József polgármester 
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

5. napirendi pont tárgyalása: Kastély Óvoda Alapító Okirat módosítása 
 
dr. Nagy Atilla: Két dolog miatt kell módosítani az alapító okiratot. A jogszabályváltozás 
miatt kell módosítani. A kormányzati funkciók megváltoztak, nyelvezeti különbségek vannak.  
A másik az óvoda bővítése. Május végéig lehet csak módosítani az alapító okiratokat. Az 
előzetes alapító okiratot megküldte az óvodavezetőnek és az államkincstárnak is. Az 
államkincstár kérte, hogy a 7. pont kerüljön törlésre.   
 
 

60/2014.(V.21.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek a Kastély Központi Óvoda Alapító Okiratának 2014. 
szeptember 1-i hatállyal az alábbiak szerinti módosítását:  
 
1. Az Alapító Okirat címében a jogszabályi hivatkozás a következőre változik: 
 „a köznevelési tv. 21. § (3) bekezdése, az Államháztartási tv. 8. §-a, az Ávr. 5. §-a 
szerint” 
 
2. Az Alapító Okirat 2. pontjának szövege a következőre változik: 
 „2. A költségvetési szerv feladatellátási helyei:15 

  Székhelye:   2131 Göd, Béke u. 3.   „Kastély Óvodaegység” 
  Telephelyei:3     2131 Göd, Jávorka S. u. 12.  „Hétszínvilág 
Óvodaegység" 
    102132 Göd, Rákóczi u. 23. „Fácán Óvodaegység”” 
 
3. Az Alapító Okirat 5. pontjában a „tanulókat” szó „gyermekeket” szóra változik. 
 
4. Az Alapító Okirat 6. pontjában a „közoktatási” szó „köznevelési” szóra változik. 
 
5. Az Alapító Okirat 5. pontja bevezetőjében az első mondat változik: 
 „Az óvoda nevelési feladatok ellátására létesített, 16 csoporttal (székhelyén 7, 
Hétszínvilág  telephelyén 2 , Fácán telephelyén 7) működő intézmény.” 
 
6. Az Alapító Okirat 9. pontja a) alpontjában a cím hatályát veszti és helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 „091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai:” 
 
7. Az Alapító Okirat 9. pontja b) alpontjául a következő rendelkezés lép hatályba: 
 „b.) 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: A három óvodai
 feladatellátási hely  teljes szakmai működéséhez szükséges dologi, személyi és 
egyéb feltételek kialakítása és  folyamatos fenntartása.” 
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8. Az Alapító Okirat 9. pontja c) alpontjában a cím hatályát veszti és helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 „091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátásának szakmai 
 feladatai:” 
 
9. Az Alapító Okirat 9. pontja d) és e) alpontjának helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 „d.) 096010 Óvodai intézményi étkeztetés: a gyermekek részére. 
 e.) 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás: óvoda-egészségügyi 
 (védőnői,  orvosi és fogorvosi) ellátás.” 

 
10. Az Alapító Okirat 10. pontjában a maximális gyermeklétszám 369 főre változik. 
 
11. Az Alapító Okiratban a 11. pont utolsó mondata a következőre változik: 
 „A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését és működésének rendjét 
a  szervezeti és  működési szabályzat és a házirend határozza meg.” 
 
12. Az Alapító Okirat 14. pontjában az utolsó mondat a következőre módosul:  
 „A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Köznevelési törvény 
mindenkor  hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
  
13. Az Alapító Okirat 7. pontjának szövege hatályát veszti. 
 
Felkéri a polgármestert az alapító okirat kiadmányozására, a törzskönyvi bejegyzési kérelem 
benyújtására, a jegyzőt ennek előkészítésére. 
 
Határidő: azonnal, ill. 2014. szeptember 1. 
Felelős:  Markó József polgármester 
  dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 

6. napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a Kastély Óvoda 2014. évi   
                                                     bérgazdálkodásával kapcsolatban  

 
dr. Pintér György: Jelezte, hogy a pszichológia ellátás megoldották. Forrást ehhez nem fog 
kérni. Megbízási szerződést köt a pszichológussal. A költségvetést nem érinti, de 
tájékoztatásul elmondja.  
 
Hlavács Judit: Milyen időtartamra köti? Heti rendszerességgel fog járni a pszichológus? 
 
Dr. Pintér György: Igen.  
 
Forró Gábor: Miért nem érinti a költségvetést?  
 
Dr. Pintér György: Belefér az intézmény költségvetésébe. Saját keretéből megoldja, 
fölöslegesen nem kér pénzt.   
 
Hlavács Judit: Eddig nem volt?  
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Dr. Pintér György: Az összes funkció bajban van.  
 
Forró Gábor: Nem tudja hogyan alakulnak a funkciók.   
 
Dr. Szinay József: A szakszolgálatot kifelejtették a költségvetésből.  
 
Napirenden kívül: 
 
Dr. Nagy Atilla: A VKB is tárgyalta és ők már megkapták a táblákról készült rajzokat is. Azt 
javasolta, hogy a 9.§ (5) bekezdése maradjon ki.  
 
Hlavács Judit: A megállító táblák készítését a Piarista Iskola elvállalhatná.   
 
Forró Gábor: Egy éves meghosszabbítás a VKB-n is előkerült. 
 
 

7. napirendi pont tárgyalása: Döntés a Kastély Óvoda 2014. évi engedélyezett   
                                                    közalkalmazotti létszámával kapcsolatban  

 
Forró Gábor: Az előző ülésen ezt is tárgyalta. Két fél állás van, adminisztratív munkakörben. 
Ezt a munkát egy hölgy látja el. Négy órában nem tudja ellátni munkáját. Ezért kéri az 
intézményvezetője, hogy a két négy órás munkakörből egy nyolc órás munkakör legyen.  
 
Hlavács Judit: Egy nyolc órás fizetése olcsóbb, mint két négy órás. A gyakorlatban hogyan 
lesz megoldva.  
 
Dr. Pintér György: Érdemben nem fog változni a munka.   
 

61/2014.(V.21.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kastély Óvodában jelenleg 
meglévő két négy órás adminisztratív álláshely egy nyolc órás, teljes munkaidős álláshellyé 
alakuljon.  
 
Határidő: 2014. augusztus 01.  
Felelős: Karaszek Ernőné intézményvezető 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 Forró Gábor        Hlavács Judit 
 Elnök        jkv.-hitelesítő 
 


