JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi
Bizottságának 2015. február 09-én, 09.00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal
nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: a bizottság soron következő ülése
Simon Tamás elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és a hivatal
dolgozóit. Megállapítja, hogy nincs jelen dr. Megyery Csaba.
A bizottság határozatképes – 6 – bizottsági tag jelen van.
Az elnök kéri az Egyebek napirendi pontok között tárgyalni a következőket:
• Dr. Kármán Gábor: A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet
• Lenkei György: A Göd Kártyáról szóló rendelet módosítása
• Lenkei György: Pénzügyi osztály működésével kapcsolatos kérdés
Tervezett napirendi pontok:
1. Jegyzőkönyv-hitelesítő választása
Előterjesztő: Simon Tamás elnök
2. A bizottság 2015. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Simon Tamás elnök
3. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Kovács Krisztina pénzügyi ov.
4. A 2014. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Kovács Krisztina pénzügyi ov.
5. Helyi szociális rendelet elfogadása
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Igazgatási ov.
6. Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
Előterjesztő: Simon Tamás elnök
7. Beszámoló a Közterület-felügyelet 2014. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző
8. Egyebek
• A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Igazgatási ov.
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•
•

A Göd Kártyáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Igazgatási ov.
Pénzügyi osztály működésével kapcsolatos kérdés
Előterjesztő: Lenkei György képviselő

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontokat és azok
sorrendjét.

Napirendi pontok tárgyalása:

1. napirendi pont tárgyalása: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása
Simon Tamás: Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Lenkei György legyen.

1/2015.(II.09.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága Lenkei
György-öt kér fel a bizottság mai ülésén készült jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Határidő: 15 napon belül
Felelős: Lenkei György képviselő, Simon Tamás elnök
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

2. napirendi pont tárgyalása: A bizottság 2015. évi munkatervének elfogadása
Lenkei György elhagyja az üléstermet.
Simon Tamás: A bizottság munkaterve elkészült a Képviselő-testület munkatervéhez
igazodva.
Vidák Árpád: A bizottság munkatervében a december hónapnál a 4. napirendi pontban az
előterjesztő neve hibásan szerepel ezt kéri javítani.

2/2015.(II.09.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága az
alábbiak szerint fogadja el 2015. évi munkatervét:
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 2015.
évre vonatkozó munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

2015. február ….. (hétfő), 9.00 óra
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1. A bizottság 2014. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Simon Tamás elnök
2. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Kovács Krisztina pénzügyi ov.
3. A 2014. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Kovács Krisztina pénzügyi ov.
4. Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2014. évi
működéséről
Előterjesztő: Simon Tamás elnök
5. Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
Előterjesztő: Simon Tamás elnök
6. Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Simon Tamás elnök
7. Beszámoló a Közterület-felügyelet 2014. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző
8. Egyebek

2015. március 16. (hétfő), 9.00 óra
1. Göd Városi Kommunikációs Kft. és a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2015. évi üzleti tervének elfogadása
Előterjesztő:
2. Egyebek

2015. április 20. (hétfő), 9.00 óra
1. 2014. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Kovács Krisztina pénzügyi ov.
2. Tájékoztató a 2014. évben történt pénzügyi-,gazdasági ellenőrzések
tapasztalatairól
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző
3. Göd Városi Kommunikációs Kft. és a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2014. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő:
4. Gazdasági program és Fejlesztési terv elfogadása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
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5. Egyebek

2015. május 18. (hétfő), 9.00 óra

2015. június 15. (hétfő), 9.00 óra

2015. JÚLIUS – AUGUSZTUS – TANÁCSKOZÁSI SZÜNET

2015. szeptember 14. (hétfő) 9.00 óra
1. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének I. félévi
módosítása
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Kovács Krisztina pénzügyi ov.
2. Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Kovács Krisztina pénzügyi ov.
3. Wigner Jenő ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíj pályázaton
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
4. Egyebek

2015. október 19. (hétfő), 9.00 óra

2015. november 16. (hétfő), 9.00 óra
1. Helyi adórendeletek módosítása
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor adóosztály v.
2. Egyebek

2015. december 07. (hétfő) 9.00 óra
1. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének véleményezése
Előterjesztő: Simon Tamás elnök
2. Intézményi térítési díjak módosítása
Előterjesztő: Simon Tamás elnök
3. Közterület-használati díjtételek módosítása
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző
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4. Buszközlekedés viteldíjainak módosítása
Előterjesztő: Simon Tamás elnök
5. 2016. évre szóló éves belső ellenőri terv jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző
6. Egyebek

Határidő: azonnal
Felelős: Simon Tamás elnök

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

Lenkei György visszajön az ülésterembe.

3. napirendi pont tárgyalása: Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési
rendeletének módosítása
Simon Tamás: Felkéri dr. Pintér György alpolgármestert, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr. Pintér György: A szöveges rész, ami érdekesebb lehet véleménye szerint. A költségvetés
főbb paramétereit tartalmazza. A szöveges indokolást is mindenki megkapta. A Samsung
miatt kieső bevétel, központi költségvetés által pótolva lett. Betervezésre került a felépített és
átadott új óvoda. A másik óvoda épületéhez egyelőre nem nyúl hozzá. Megyei szinten két
pályázati területre lehet pályázni az egyik az óvoda a másik a bölcsőde felújítása, építése,
valamint termelésre alkalmas területek kialakítására, fejlesztése. A Kincsem Óvoda esetében
az épület lebontása és újjáépítése a terv. Bíznak benne, hogy nyernek rá pályázati pénzt. A
normatíva változások előnyösen érintették a várost. A költségvetést működési hiánnyal nem
lehet tervezni, működési többlet van benne. A TESZ-el folyamatos volt az együttműködés.
A főösszeg benne van. Az intézményekkel folyamatos volt az egyeztetés.
Lenkei György: Az önkormányzat költségvetésének 14. sorában az ellátottak pénzbeni
támogatása 100 millió forint. Egyrészt az 56 millió forintból, 41 millió forintból áll össze?
Kovács Krisztina: Igen.
Dr. Pintér György: A kiküldött anyag nem a végleges. Kéri a bizottság tagjait, hogy
amennyiben javaslatuk van a költségvetéssel kapcsolatban azt írásban jelezzék a bizottság
elnökének, Neki, illetve a pénzügyi osztály vezetőjének.
Simon Tamás: A TESZ tervezett beruházásai között szerepel egy platós kisteherautó
beszerzése. Új gépjárművet vásárolna?
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Rataj András: Kisméretű teherautó. Kisebb eszközöket szállít vele a TESZ. A régi autó platója
használhatatlanná vált, ezért szeretne újat vásárolni. Használt autót vásárolna, nem teljesen
újat. A plató cseréje több százezer forint lenne.
Simon Tamás: A József Attila Művelődési Ház esetében a vizesblokk beruházás esetében
nulla forint van betervezve.
Popele Julianna: A vizesblokk felújítása szerepel.
Kovács Krisztina: A költségvetésben a Tesz-nél nem került bele. A részletezést nem kapta
meg a TESZ-től, ez ma reggel érkezett meg, ezért is hozta be. A JAMH vizesblokkjának
felújítása az önkormányzat költségvetésében van benne.
Dr. Pintér György: Azért szerepel nulla forinttal, mert az önkormányzat feladata, a beruházást
az önkormányzat hajtja végre.
Simon Tamás: Kincsem Óvoda esetében nem lett tartalék tervezve, az épület felújítása végett?
Popele Julianna: A Kincsem Óvoda felújítása végett pályázat kiírására várnak. A pályázat
megvalósítása 2016-2017 –ben valósulhat meg, amennyiben az önkormányzat nyer azon. Az
idei költségvetésben nem kell tervezni.
Dr. Pintér György: Van egy pályázati tartalék sor a költségvetésben, de ebben az évben nem
várható építkezés.
Simon Tamás: Januárban tárgyaltak egy készülő sportkoncepcióról és egy uszoda
tervezéséről. Lehet-e hozzá tartalékot tervezni?
Dr. Pintér György: Ha a TAO rendelkezésre áll, akkor igen. 100 milliós összeg le van benne
kötve.
Dr. Megyery Csaba megérkezett.
Dr. Pintér György: A feladattal nem terhelt működési tartalék betervezésre került. A két Kft.
esetében több teendő is van. Alaptőke emelést kell csinálni, a TESZ által nyújtott
szolgáltatásokat a szemétszállítási kft.-hez át kell írányitani. A TESZ tulajdonában vannak
olyan eszközök, melyek a szemétszállítási kft. használ. Ezt is rendezni kell. A 12. sz.
mellékletben van benne. Nevelek településrész fejlesztéséhez 20 millió forint összeget
különítettek el. A költségvetés tartalék keretében 25 millió forint, pályázati célra további 23
millió forint került elkülönítésre.
Dr. Pintér György: Írásbeli javaslatokat várnak a bizottság tagjaitól is. A javaslatokat az
elnöknek, a pénzügyi osztály vezetőjének, illetve részére is kéri megküldeni.

4. napirendi pont tárgyalása: A 2014. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása
Kovács Krisztina: A rendelet módosításával még nem készültek el. Az anyag elkészítéséhez
még két hétre van szüksége. A költségvetés végleges számok február 05-re készültek el. Most
kezdi el a feldolgozást.
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Simon Tamás: A következő ülést március 02-ra tervezte.
Kovács Krisztina: A leadási határidő határidő előtt célszerű lenne egy szavazást tartania a
bizottságnak.

5. napirendi pont: Helyi szociális rendelet elfogadása
Lenkei György: A rendelet elfogadására azért van szükség, mert központilag szűkítették a
lehetőségeket. Az elkészült rendelet magas színvonalú, egységesített. A bizottság a rendelet
29.§ - 30.§ -a alapján végzi a munkáját.
Simon Tamás: A rendelet struktúrája jó. nagyon jó a stukrúra.
Dr. Kármán Gábor: A jogalkotó nem kötötte meg a helyi jogalkotó kezét. Teljesen új
rendeletet is hozhat a helyi önkormányzat. A legtöbb esetben az önkormányzatok emellett
döntöttek. Dunakanyar szinten egyeztettek a többi önkormányzattal, így nagyjából hasonló
lesz a Dunakanyarban a szociális rendelet. A rendelet célja és elve az 1.§ (2) bek. c-e pontjai
tartalmazzák. A (3) bek. értelmező rendelkezést tartalmaz. Sokkal egyszerűbb az elején
belerakni a rendelkezéseket. Az eljárási szabályok hasonlóak, mint a régi rendeletben, csak
egységesítve van. A rendelet II. fejezete a települési támogatásokat tartalmazza. A Pest
Megyei Kormányhivataltól kértek állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy mit lehet helyi
szinten szabályozni és mint nem, de azóta sem kaptak választ. A választ megérkezését
követően elképzelhető, hogy módosítani kell a rendeletet. Kötelező a rendkívüli települési
támogatás bevezetése. Az adománycsomag szabályozását átemelte a régi rendeletből.
Dr. Pintér György: Február végétől, március elejétől fogják az rendeletet használni? Hogyan
alakul az átmeneti időszak?
Dr. Kármán Gábor: A folyamatban lévő ügyek esetében is az új rendeletet kell alkalmazni.
Dr. Pintér György: A 14.§ -ban a temetési támogatásról szól. A (3) bek. a – b pontjában
foglaltakat nem kellene megcserélni?
Dr. Kármán Gábor: Arányosítás van benne. Fordított arányban van. Minél nagyobb a temetési
költség és az egy főre jutó jövedelem közti különbség annál több a segély mértéke.
Lenkei György: A bizottság ez alapján dönt, ettől eltérni csak rendkívüli krízis helyzetben
lehet.
Simon Tamás: A szociális rendeletben foglalt támogatások pénzügyi háttere biztosítva van a
költségvetésben? Milyen élethelyzeteket vettek alapul a rendelet kidolgozásakor?
Lenkei György: A lehetőségek megvannak, minden kérvényt megvizsgálnak, ennek alapján
adja a segélyt.
Dr. Kármán Gábor: Modelleztek, rengeteg statisztikája van a szociális osztálynak. Minden
statisztika esetében a középarányt vették alapul.
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Simon Tamás: A 29. § -ban a 90 éves korhatár.
Dr. Kármán Gábor: Szokásjog alapján vette át a régi rendeletből a 90 éveseknek járó étkezési
kedvezményeket. Ekkor került bele az a szabályozás is, hogy a 100 eFt jövedelemmel
rendelkezők esetében ingyenes, a 100 eFt feletti jövedelemmel rendelkezők esetében 50%-os
árat kell fizetni.
Simon Tamás: Egy év múlva megnézik, hogyan alakul a rendelet alkalmazása.
Dr. Kármán Gábor: Igen.
Simon Tamás: A tapasztalatokról kér a bizottság egy év múlva kér egy tájékoztatást.

3/2015.(II.09.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek a melléklet szerint elfogadni Göd Város Önkormányzatának
helyi szociális rendeletét.
A bizottság a rendelet alkalmazása során tapasztaltakról egy év múlva kér beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Simon Tamás PEKJB elnök
A bizottság - 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

Az elnök 5 perc szünetet rendel el.

6. napirendi pont: Tájékoztató a vagyonnyilatkozatok leadásáról
Jónásné Héder Hedvig: Minden képviselő leadta vagyonnyilatkozatát, kivéve Pinczehelyi
Tamást. Pinczehelyi Tamás összeférhetetlenség miatt lemond képviselői tisztségéről. Mivel
nem adta le vagyonnyilatkozatát tiszteletdíját nem kaphatja meg és nem gyakorolhatja
képviselői jogait sem. Lemondó nyilatkozatát ezidáig nem adta le.
4/2015.(II.09.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
elfogadja a vagyonnyilatkozatok leadásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Simon Tamás elnök

A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
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7. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
•

Gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet

Lenkei György: A rendeletben nincs érdemi változás az előzőekhez képest.
egységesítve lett.

A rendelet

Simon Tamás: A költségvetési háttere megvan?
Lenkei György: Igen, megvan. A költségvetési rendelet III/1 sz. mellékletében van biztosítva.
Simon Tamás: Jó a megfogalmazása a rendeletnek. A fogyatékos gyermekek statisztikailag
egyre többen vannak. Távlatilag ezen a téren is gondolkozni kellene.
Lenkei György: Az óvoda és bölcsőde tekintetébe a Szociális Bizottság bekéri az
intézményektől a statisztikájukat, hogy mennyi fogyatékos gyermek van. A hírekben hallani
lehet, hogy a kormány szeretné, ha az étkezés ingyenes lenne a bölcsődékben, óvodákban. A
döntés függvényében módosítani kell majd a rendeletet.
Csányi József: A hírekből úgy hallotta, hogy a magas jövedelemmel rendelkező szülőknek
továbbra is fizetniük kell majd az étkeztetésért.

5/2015.(II.09.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek elfogadni „A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól”
szóló rendeletet az előterjesztés szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester,
Dr. Szinay József címzetes főjegyző,
A bizottság - 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
•

Étkezési nyersanyagnormák és térítési díjak

Simon Tamás: A 7.§ táblázatának utolsó két sorában van változás.
Dr. Kármán Gábor: Párhuzamos szabályozás volt. Két rendeletben van szabályozva az
étkezési térítési díj és mindkettőben más díjtételek szerepelnek, ezt kell egyensúlyba hozni. A
térítési díjak ugyanazok, mint eddig. A jelenlegi rendeletmódosítással a két rendeletben
azonos díjtételek fognak szerepelni.
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Kovács Krisztina: A két rendelet nem volt összhangban, ezért szükségessé vált a módosítás. A
jelenleg megállapított összegek nem megfelelőek. Az önköltség alá mentek az árak, a
különbözetet miből finanszírozza az önkormányzat.
Dr. Kármán Gábor: Az önköltség számítását elvégezték. Lefelé lehet csökkenteni az árakat.
Simon Tamás: Az önköltség alá nem mehet az ár?
Dr. Kármán Gábor: Nem.
Kovács Krisztina: Nem ért egyet a számítási móddal. Az önköltség nagyon magas az
Alapszolgáltatási Központnál. Magasabb, mint a TESZ esetében.
Simon Tamás: Miért ilyen magas az önköltség?
Lenkei György: A TESZ újraszámolta az árakat. Nettó 500 Ft/nettó az önköltség.
Pappné Pattke Mária: A korábbi gyakorlat szerint a záráskor állapítják meg a díjakat.
Lenkei György: A TESZ rezsiköltsége egy adag esetében 171 Ft, a Huzella Iskolánál 183 Ft, a
szociális étkezésnél ….. Egy étkezés összesen 525 Ft.
Kovács Krisztina: Ezekre az összegekre jön rá az Áfa.
Lenkei György: 222 Ft körül van az Alapszolgáltatási Központ esetében. A kapott összeget
elosztotta a lefőzött adagokkal, így kapta meg a 222 Ft-os összeget.
Kovács Krisztina: A rendeletben szereplő adatokkal kell megegyeznie.
Dr. Kármán Gábor: széleskörű egyeztetés kellene. Egyik mozzanata a gyersanyagnorma
meghatározása, a másik, hogy mennyi egy adag összesen. Kérdés, hogy mennyivel
csökkentse. Nem muszáj adni, de ha adnak annak kell a fedezete.
Simon Tamás: Február 23-i ülésen ezt a napirendi pontot újratárgyalja.
Dr. Kármán Gábor: A két rendeletben át kell vezetni a díjakat.
Dr. Pintér György: Ha önköltség alatt van, akkor annak a fedezete kell.

6/2015.(II.09.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy
dönt, hogy az étkezési nyersanyagnormák és térítési díjakról szóló módosítást a február 23-i
ülésen újratárgyalja.
Felelős: dr. Kármán Gábor ov.
Simon Tamás elnök
Határidő: 2015. február 19.
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A bizottság - 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

9. napirendi pont: Beszámoló a Közterület-felügyelet 2014. évi munkájáról
dr. Nagy Atilla: Az elmúlt év végén érkezett a kolléga. A heti jelentések alapján állította össze
beszámolóját. A Képviselő-testület az idei évben havonta kér beszámolót a Közterületfelügyelettől. Egyelőre egyedül van, tanulja a szakmát, illetve ismerkedik a várossal.
Kovács Gergely: Teljes átalakítás van folyamatban. Több kolléga távozott az elmúlt
időszakban. A személyi állományban újabb változás lesz, hiszen márciustól új kolléga
érkezik. Ezáltal egy kétfős csapat fog kialakulni. Gépkocsis, kerékpáros, illetve gyalogos
szolgálatot is tervez. A város területét három részre osztotta: alsó- felső- és középgödre.
Mindennap más területet fog ellenőrizni. Természetes az kiemelt területeket, mint a iskolák és
óvodák környékét mindennap ellenőrzi. A katasztrófavédelmi szervekkel is folyamatos
kapcsolatos tart, valamint a polgárőrökkel, a Dunakeszi és a Váci Közterület-felügyelettel.
Dr. Nagy Atilla: A közterület foglalási engedélyek kiadása Gergely Mártánál van, hogy egy
kézben legyen kezelve. A bírságolásra kisebb figyelmet fordítanak, nem ez az elsődleges cél.
A bírságolás az utolsó előtti eszköz. Háromszintű felderítési eljárás van. Általában
szakügyintézőhöz kerül az ügy. A legjellemzőbb, hogy a környezetvédelmi ügyintézőhöz
kerül a feladat. Helyszíni bírság is van. A közterületi rend fenntartása a cél. Polgármester úr
azt kéri, hogy inkább állandó figyelmeztetés legyen, mint pénzbírság. Mindent kell jelezniük,
akkor is ha nem az Ő feladatuk.
Csányi József: Szeretné felhívni a figyelmet a közterületen hagyott kutyapiszokra. Egész Göd
területén problémát jelent. Kéri, hogy szigorúan büntessék azokat, akik nem szedik össze a
kutyájuk után a kutyapiszkot, vagy olyan helyre viszik a kutyát ahová nem lehet bevinni őket,
esetleg póráz nélkül sétáltatják Őket. Kéri, hogy a Gödi Körképben jelenjen meg ezzel
kapcsolatban egy cikk.
Lenkei György: További probléma, hogy illegális fakereskedők járják a várost. Segítenek
behordani a megvett fát és közben ellopnak dolgokat az emberektől. Minden autót meg kell
állítani, aki fát szállít és igazoltatni.
Csányi József: Naponta történik ilyen dolog. Időseket keresnek meg és szintén két-háromezer
forintot kérnek tőlük. Felkínálnak nekik ágyneműt stb. további pár ezer forint fejében. A Gödi
Körképben erről is írni kell.
Kovács Gergely: Folyamatos cikk megjelentetést tervez ezekkel kapcsolatban a Gödi
Körképben. A várost is járni fogják folyamatosan és ellenőrzik ezeket a személyeket.
Vidák Árpád: Nem működik jól a Közterület-felügyelet.
Szabó Csaba: A felügyelet vezetője csak nemrég kezdte meg a munkáját.
Vidák Árpád: Nem a felügyelet vezetőjének hibája miatt nem működik.
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Simon Tamás: A beszámolót jónak találja. A közúti balesetek biztosítása nem a rendőrség
feladata?
Kovács Gergely: Segített a baleset biztosításában a jó kapcsolat érdekében.
Simon Tamás: Roncsautó elszállítása is egy jó dolog. Sok az illegális szemétlerakás,
rendszeres ellenőrzése lenne jó. Erről is tájékoztatni kell a lakókat. A lakosságot is be kell
vonni a bejelentésbe. Anonim alapon hogyan lehet bejelenteni?
Dr. Nagy Atilla: Az ilyen ügyet hivatalból is lehet intézni. A nevet nem kell szerepeltetni. Aki
tudatosan szabálytalankodik, azokat büntetik.

7/2015.(II.09.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
elfogadni javasolja a Közterület-felügyelet 2014. évi munkájáról szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

7. napirendi pont: Egyebek
•

Pénzügyi Osztállyal kapcsolatos kérdés

Lenkei György: Elmondja, hogy az idei évben kétszer volt már zárva a pénztár. Az volt a
pénztáros kolléga kérése, hogy a segélyeket úgy ütemezzék, hogy azok kifizetése a hétfői
napokra essen többségében. Pont egy hétfői napon volt zárva a pénztár, sok segélyt kapott
embernek kellett visszafordulnia, mert a pénztárt zárva találta. A segélyek kiutalásánál a
gyorsaság a legfontosabb. Mi az oka annak, hogy a pénztár zárva volt? A korábban kapott
információ szerint a pénztárban Balatoni Györgyi helyettesít.
Kovács Krisztina: A jegyzővel történt egyeztetést követően került kiírásra a pénztár
zárvatartása. Nem egyedül döntötte ezt el. Előtte pár nappal ki lett függesztve. A pénztáros
kolléganő betegség miatt nem volt bent.
Lenkei György: Javasolja, hogy még valaki helyettesítsen a pénztárban. A jövőben ilyen ne
forduljon elő, illetve szóljanak időben neki is, ha mégis ilyen történik.
Kovács Krisztina: A szociális osztályon lévő kollégákkal egyeztettek.
Lenkei: Kéri, hogy legközelebb neki is jelezzék.
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7. napirendi pont: Egyebek
•

A Gödi Kártyáról szóló rendelet módosításáról

Dr. Kármán Gábor: A Gödi Kártyáról szóló rendelet módosításáról van szó. A Gödi Strand
belépésére jogosító un. VIP kártyákat visszavonja és helyette Gödi Kártyát ad.
Dr. Pintér György: A strand belépő árait is módosítani kell, ezt a kettőt egyszerre kellene
módosítani. A TESZ adott egy javaslatot a belépőárakra. A nem gödieknek külön belépőjegy
árat javasol. A gödiek részére nem lenne emelés. A nem gödieknek lenne egy 100-150
forinttal drágább a belépő. A gödi lakosok kapjanak kedvezményt.
Simon Tamás: A díjváltoztatás nem kerül a bizottság elé?
Dr. Pintér György: Még nem, de azt tartalmazza, hogy 100-150 Ft-tal emeli.
Lenkei György: Gödi kártyával mennyibe fog kerülni?
Dr. Pintér György: A belépő árának a felét javasolja, kb. 450 Ft-ot.
Pappné Pattke Mária: Ez egy régi kérdés. A strandra járok 80%-a nem gödi lakos. Ha
mindenkitől elkéri a lakcímkártyát az sok időt vesz igénybe. A nem gödi lakosú strandolok
tartják fenn a strandot, és pont őket fogják büntetni az emeléssel.
Szabó Csaba: Egyetért az alpolgármester javaslatával, aki gödi lakos az kapjon kedvezményt.
Lenkei György: Támogatja alpolgármester úr javaslatát. Adva van egy ár ez a nem gödiek, a
gödiek kapjanak kedvezményt.
Vidák Árpád: Bogácson csak szórúpróbaszerűen ellenőrzik a kedvezményes kártyák
érvényességét.
Dr. Pintér György: A városi kártya kétfokozatúvá válik. Van az alapár, a gödi lakosoknak
szóló kedvezményes ár, illetve a Göd Kártyával kedvezményre jogosult látogatok. A strandon
szauna építését tervezik, ennek ára a költségvetésben szerepel. A belépőárakról szóló
javaslatot előkészíti és a bizottság elé terjeszti.
Popele Julianna: Jelzi a bizottságnak, hogy a közterület fenntartása és a közbeszerzési tervvel
kapcsolatban két előterjesztése lesz a következő bizottsági ülésre.
Simon Tamás: Március 02-i ülésén a bizottság megtárgyalja a Gödi Kártya módosításáról és a
Strand belépőárainak módosításáról szóló előterjesztést.
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8/2015.(II.09.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy
dönt, hogy a március 02-i ülésén a bizottság megtárgyalja a Gödi Kártya módosításáról és a
Strand belépőárainak módosításáról szóló előterjesztést.
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester,
Simon Tamás elnök
Határidő: 2015. március 02.

A bizottság - 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

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

K.m.f.

Simon Tamás
elnök

Lenkei György
jkv.hitelesítő

14

