JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi
Bizottságának 2014. szeptember 16-án, 09.00 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 dr. Megyery Csaba, Szabó Csaba akik
távolmaradásukat előre jelezték.
A bizottság határozatképes – 5 – bizottsági tag jelen van.
Az elnök javasolja, hogy a 2.-3 napirendi pontokat levegye napirendről, és a következő
bizottsági ülésen tárgyalja. A bizottság -5- igen, egyhangú szavazattal leveszi naprendről a 2.3. napirendi pontokat.

Tervezett napirendi pontok:
1. Jegyzőkönyv-hitelesítő választása
Előterjesztő: Forró Gábor elnök
2. A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázaton történő részvétel, illetve az
ösztöndíjprogram pénzügyi fedezetének biztosítása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
3. Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat kiírása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
4. Váci Piarista Gimnázium, Kollégium és Rendház támogatása
Előterjesztő: Forró Gábor elnök
5. Alapszolgáltatási Központ, Kincsem Óvoda pótelőirányzat igénye
Előterjesztő: Kovács Krisztina pénzügyi ov.
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

Napirendi pontok tárgyalása:
1. napirendi pont tárgyalása: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása
Forró Gábor: Javasolja, hogy a bizottság mai ülésén készült jegyzőkönyvének hitelesítésére
Hlavács Juditot választja.
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82/2014.(IX.16.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 2014.
szeptember 16-i ülésén készült jegyzőkönyvének hitelesítésére Hlavács Juditot kéri fel.
Határidő: azonnal
Felelős: Forró Gábor, Hlavács Judit

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

2. napirendi pont tárgyalása: A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázaton történő
részvétel, illetve az ösztöndíjprogram pénzügyi
fedezetének biztosítása
Forró Gábor: Az önkormányzat már régóta vesz részt a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázaton.
Arról kell dönteni a bizottságnak, hogy részt kíván-e venni a pályázaton, illetve hogy a 2015.
év költségvetésben tervezésre kerüljön 3 millió forint.
83/2014.(IX.16.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa az önkormányzat részvételét az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton.
Egyúttal javasolja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz a 2015. évi
költségvetésben 3 millió forint betervezését.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző, alpolgármester
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

3. napirendi pont tárgyalása: Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai
Ösztöndíjpályázat kiírása
Forró Gábor: Az önkormányzat szintén évek óta veszt részt ezen a pályázaton. A bizottságnak
itt is a pályázaton történő indulás, illetve a következő évben 3 millió forint elkülönítéséről kell
döntenie.
84/2014.(IX.16.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2014/2015-ös tanévre meghirdesse a Wigner Jenő
Középiskolai Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, a mellékelt pályázati kiírás szerint.
Egyúttal javasolja, hogy a Wigner Jenő Középiskolai Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz a
2015. évi költségvetésben 3 millió forint betervezését.
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Határidő: folyamatos
Felelős: alpolgármester
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

4. napirendi pont tárgyalása: Váci Piarista Gimnázium, Kollégium és Rendház
támogatása
Forró Gábor: Elmondja, hogy az iskola 300 éve alakult meg. A homlokzata igen rossz
állapotban van. Ennek felújításához kének támogatást. Az egyház támogatását Rábai Zita
képviselő asszony kezdeményezte, mivel az intézménybe sok gödi gyermek jár. Az oktatási
bizottság szintén tárgyalta a kérelmet és 220.000,- Ft támogatást ítélt meg saját keretéből.
Javasolja, hogy a pénzügyi bizottság is támogassa saját keretéből 500.000,- Ft-tal.
Hlavács Judit: 100 milliós beruházás.
Dr. Bognár László: Az oktatási bizottság keretében már csak 220.000,- Ft marad, így több
támogatást nem tudtak adni. A bizottság ezért kérte fel a pénzügyi bizottságot, hogy
támogassa.
Forró Gábor: A bizottság keretében több pénz van, de úgy gondolja ez az összeg elegendő. A
következő ciklusra is tartalékolnia kell.
85/2014.(IX.16.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
500.000,- Ft-tal támogatja a 300 éves Váci Piarista Gimnázium, Kollégium és Rendház
(képviseli: Futó Béla igazgató, számlaszáma: 11742094-20164681)
homlokzatának
felújítását, melynek forrása a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság pénzügyi
kerete.
A bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a támogatásai megállapodást készíttesse el, és
felhatalmazza a polgármester annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Markó József polgármester
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

5. napirendi pont tárgyalása: Alapszolgáltatási Központ, Kincsem Óvoda
pótelőirányzat igénye
Forró Gábor: Kincsem Óvoda igényét nem kapta meg, az Alapszolgáltatási Központ igénye
megérkezett. A gépjárművásárlás indokolása benne van az anyagban. Egyszer már tárgyalta
ezt az anyagot, de információ hiányában nem döntött. A költségvetésben tervezésre került erre
az évre a gépjármű beszerzése. Az idősek szállítását a busz kft. végezte. Velük a szerződés
szeptember végén lejár.

123

Hlavács Judit: Hány személyes a busz?
Mucsi László: Kilenc.
Hlavács Judit: Ha az üzemeltetési költséget nézi és a beszerzési árat és azt hogy hat éves buszt
vesz meg, akkor három év múlva ugyanott fog tartani ahol most. A gépkocsihoz
gépkocsivezetőre is szükség van. Az ehhez kapcsolódó bérigényt nem látja az anyagban.
Mucsi László: A gépkocsit közmunkás vezetné, aki egy minimális költségért végezné a
munkát. Hároméves megtérüléssel is jó lenne a kisbusz. Az Alapszolgáltatási Központ más
szolgáltatást is tudna végezni.
Hlavács Judit: Akárki nem vezethet egy kisbuszt. Nem lenne célszerű közmunkással
végeztetni a munkát. Az önkormányzat nevében személyszállítást ne végezzen. Ezzel a
megoldással nem jön ki olcsóbban, úgy gondolja. Nem látja megtérülni a befektetést. Plusz
munkaerő is kell, így bérköltség is keletkezik.
Forró Gábor: A szállítás napi két órát vehet igénybe. Teljes munkaidőt nem igényel. A
gépkocsit vezetőnek nem ez lenne a fő feladata, csak részmunkája. Jelenleg is van egy
kisteherautója. Az a kocsi hány személyes? Akár étel szállítására is alkalmas, ha a másik
autóval valami történik.
Mucsi László: Hét személyes.
Pappné Pattke Mária: A vásárolandó kisbusszal ételt nem lehet szállítani.
Forró Gábor: Az idősek napközbeni szállítására igény lenne. A helyi buszszolgáltatás hagy
kívánnivalót maga után.
Hlavács Judit: Négy év alatt nem tudta elérni, hogy legyen kitéve menetrend a
buszmegállókban.
Forró Gábor: Vízilabdás gyerekek szállítására is lehetne használni, illetve olyan célokra is
amivel bevételt lehet termelni. Egy busz vezetése nem igényel teljes foglalkoztatást.
Hlavács Judit: Szükség van egy buszra. Fura, hogy mindent közmunkával oldanak meg.
Megszűnnek az álláshelyek és közmunkásokkal pótolják őket. Kell egy gépkocsivezetői
álláshely lenne a jó megoldás, hogy kell egy gépkocsivezetői álláshely. Indokolt lehet.
Pappné Pattke Mária: Most is van, aki vezeti és szállítja az étel. Akkor lehetne olyan autóval
szállítani, ha lenne utánfutó és abba tennék az ételt. Az alapszolgáltatási központ vezetője egy
gondozói álláshelyből szeretne gépkocsivezetői álláshelyet létrehozni. A jelenlegi konstrukció
olcsóbb. 20 idős ember szállításáról van szó, ez a valóságban 10-12 fő.
Hlavács Judit: Teljes álláshely a gépkocsivezető? A gépkocsi vezetése nem igényel nyolc órás
elfoglaltságot, a köztes időben mit csinál?
Dr. Pintér György: Egyéb feladatokat lát el.
Hlavács Judit: Csak gépkocsivezetést kellene, hogy csináljon, de ki kellene tölteni az időt.
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Pappné Pattke Mária: A házgondozói álláshely nincs betöltve, mivel nincs annyi gondozott.
Forró Gábor: Megfelelő gondozói végzettséggel is vezetheti a buszt.
Dr. Pintér György: Az autó a Tesz-e volt korábban, most az Alapszolgáltatási Központé?
Pappné Pattke Mária: A TESZ átadta az autóját.
Dr. Pintér György: A gépjármű beszerzése soha nem gazdaságos, de meg kell nézni, hogy
szükséges-e a feladat ellátásához. Vannak olyan idős emberek, akik nem tudnak felszállni a
buszra. Külön létszámigénnyel nem élhet az alapszolgáltatási központ.
Hlavács Judit: Kérdés, hogy szükség van-e az autó beszerzésére.
Kovács Krisztina: Az álláshellyel van gond. Ha a testület kiköti, hogy nem élhet
létszámigénnyel és nem lesz közmunkás, akkor hogyan tudja megoldani. Az átminősítéshez is
kell a testület jóváhagyása. Ez folyamatos probléma. Nincs előkészített anyag.
Forró Gábor: Vannak olyan önkormányzati feladatok aminek ellátásában az autó
megvásárlása után részt tudnak venni, pl.: mozgáskorlátozottak szállítása. A Lámpás 92’
Alapítvánnyal van az önkormányzatnak megállapodása. A szociális ellátásban, ha vannak
ilyen feladatok, akkor az önkormányzat ellátja ezeket és bevétel is jöhet be belőle. Vannak
nem kötelez feladatok, amiket meg tudna oldani. A pontos levezetését, költségét látnia kell a
bizottságnak. A gépjármű beszerzése soha nem gazdaságos. A költségvetésben is be volt
tervezve a gépjármű beszerzése.
Kovács Krisztina: Azt kell meghatározni, hogy többletlétszámigény nem jelentkezhet.
Rakaczki István: Javasolja, hogy most ne döntsön, csak a következő ülésen.
Forró Gábor: A pontos összeget sem tudják.
Rakaczki István: Meg kell nézni, hogy milyen autót lehet venni.
Mucsi László: Megnézte, Ford Tranzit-ot lehet venni.
Forró Gábor: Az Alapszolgáltatási Központnak van még két pótigénye, számítógép, illetve a
hívórendszer. Ez a következő ülés anyaga lesz. Javasolja, hogy a gépjármű beszerzésének
kérdése is a következő ülés anyaga legyen.
Kovács Krisztina: A következő ülésre tud választ adni.
Rakaczki István: A német piacon is körbe lehetne nézni. Több autóból lehet válogatni.
Forró Gábor: Dízel gépjárművet kell vásárolnia. Az alapszolgáltatási központ vezetője úgy
tájékoztatta, hogy ha támogatási összeget kapnak, ha dízel autót vesznek. Milyen támogatást
ezt kell megtudni. Néhány gépjárművet meg kell tekinteni, hogy milyen paraméterekkel
rendelkeznek és milyen áron vannak?
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Simon Tamás: Egy benzines autó olcsóbb lehet.
Forró Gábor: A felmerülő kérdésekre kéri a válaszokat. Elnapolja a következő ülésre.
Az elnök tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a következő ülés jövőhéten várható, amelyen
nem tud részt venni. Az ülés levezetésére dr. Bognár László bizottsági tagot kéri fel. A
bizottság tagjai – 4 – igen, - 1 – tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta a javaslatot.

Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszönte a bizottság munkáját és az ülést
bezárta.

K.m.f.

Forró Gábor
elnök

Hlavács Judit
jkv.hitelesítő
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