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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának 2015. február 23-án, 09.00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság rendkívüli nyílt ülése 
 
Simon Tamás elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és a hivatal 
dolgozóit. Megállapítja, hogy nincs jelen dr. Megyery Csaba, Albert Pál, Szabó Csaba. 
Távolmaradásukat nem jelezték.  
 
A bizottság határozatképes – 4  – bizottsági tag jelen van.    
 
 
Tervezett napirendi pontok:  
 

1. Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
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. Kármán Gábor Hatósági ov.  

 
4. Étkezési nyersanyagnormák és az étkezési térítési díjakról szóló rendelet 

módosítása 
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hatósági ov.  

 
5. Közbeszerzési eljárás megindítása „Göd Város Önkormányzat tulajdonában és 

kezelésében lévő helyszíneken közterület fenntartási, parkgondozási, hó-
eltakarítási munkák”  
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és városüzemeltetési ov.  

 
Simon Tamás elnök elmondja, hogy az 5. napirendi pontot zárt ülésen kéri tárgyalni.  
 
A bizottsági a napirendi pontokat és azok sorrendjét – 4 – igen, egyhangú szavazattal 
elfogadta.  
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal úgy dönt, hogy az 5. napirendi pontot zárt ülés 
keretében tárgyalja.  
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Napirendi pontok tárgyalása:  
 
 
 

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

9/2015.(II.23.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a 2015. 
február 23-i ülésén készült jegyzőkönyv hitelesítésére Lenkei György-öt kéri fel.  
 
Határidő: 15 napon belül 
Felelős: Simon Tamás elnök, Lenkei György tag 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

2. napirendi pont tárgyalása: Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési   
                                                     rendeletének megalkotása 

 
dr. Szinay József: Elmondja, hogy a 2015. évi költségvetés, illetve a 3. napirendi pont anyaga 
„A 2014. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása” című napirend a bizottság 2015. 
március 02-i ülésére készül el. A 2015. évi költségvetésben a korábban tárgyalt anyaghoz 
képest érdemi változás nincsen. Egy-két nyitott kérdés van, amit még tisztázni kell a TESZ 
tekintetében.   
 
Simon Tamás: Elmondja, hogy az előző héten a TESZ-nél volt, ahol bemutatták neki az 
intézmény működését. Két kérdésről beszéltek bővebben, az egyik a strand belépő díjainak 
módosítása, a másik a karbantartási lista. A strand belépő díjainak módosítása a bizottság 
következő ülésén esedékes. A karbantartási listát megkapta, minden intézmény tekintetében 
megvan, hogy milyen munkákat kellene elvégezni. Erre a költségvetésben be van tervezve 
egy keret. A költségvetés jóváhagyása után lesz tartalékkeret is. Ezt követően javasolja, hogy 
a TESZ az intézményvezetőkkel állítson fel prioritási sorrendet a teendők között, hogy 
melyek azok a munkák, amelyek elvégzése nem várhat tovább. Egyeztetést követően a 
bizottság elé kerüljön vissza a lista. Az lenne a cél, hogy az abszolút halaszthatatlan munkák 
elvégzése ne hiúsuljon meg költségvetési okok miatt. 
 
 

3. napirendi pont tárgyalása: A 2014. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása  
 
dr. Szinay József: Mint a korábbiakban elmondta ez a napirendi pont anyag is a bizottság 
2015. március 02-i ülésére készül el.   
 
Simon Tamás: Elnapolja a napirendi pont megtárgyalását a március 02-i ülésre.   
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4. napirendi pont tárgyalása: Étkezési nyersanyagnormák és az étkezési térítési             
                                                    díjakról szóló rendelet módosítása  

 
dr. Kármán Gábor: Az új rendelet megalkotása az étkezési nyersanyagnormáról szóló rendelet 
módosítását vonja maga után. Sok díjtétel változott. Az előterjesztésben lévő táblázat utolsó 
négy sorában van változás, illetve az 5. sor teljesen új. Ezen rendelet megalkotása véget 
szükséges a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. A térítési díjak közti 
különbözetének fedezetét a 2015. évi költségvetésben a szociális előirányzatok keret között 
biztosítja.   
 
 

10/2015.(II.23.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadni javasolja a Képviselő-testületnek az „Alapszolgáltatási Központ által nyújtott 
szolgáltatások, valamint a Konyhák által nyújtott étkezési nyersanyagnormák és étkezési 
térítési díjakról” szóló 38/2006.(XII.14.) sz. rendeletének módosítását az alábbiak szerint:  
  

 
Göd Város Önkormányzatának …/2015. (II.26.) sz. rendelete 

az Alapszolgáltatási Központ által nyújtott szolgáltatások, valamint a Konyhák által 
nyújtott étkezési nyersanyagnormák és étkezési térítési díjakról szóló 

38/2006.(XII.14.) sz. rendeletének módosításáról 
 

1.§ 
 

A rendelet 7.§ helyére az alábbiak kerülnek: 
„A Németh László és Huzella Tivadar Általános Iskola Konyhái által az oktatási 
intézményben, valamint az Alapszolgáltatási Központban nyújtott gyermek és felnőtt étkezés 
nyersanyagnormái és térítési díjai 

Megnevezés Nyersanyag norma 
Ft/nap 

Bruttó díj Ft/nap 

Óvodai gyermekétkeztetés 291 370 
Napközis gyermekétkeztetés, alsó 
tagozat 

350 445 

Napközis gyermekétkeztetés, felső 
tagozat 

370 470 

Bölcsődei étkezés (napi 4x-i étkezés) 295 375 
Menza alsó tagozat 181 230 
Menza felső tagozat 200 255 
Vendég étkezés (felnőtt menza)  220 554 Ft/adag 
Vendég étkezés (tízórai+ebéd) 305 662 Ft/adag 
Idősek klubja (napi 3x-i étkezés) 390 762 
Szociális étkezés (ebéd) 220 546 
Szociális étkezés (hétvégi, 
kiszállítással) 

330 880 

 
2.§ 

 
Ezen rendelet 2015. március 1-én lép hatályba. 
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 Polgármester  Jegyző 

 

 

Továbbá javasolja a módosítás miatt, a megalkotandó helyi szociális ellátásokról szóló új 
rendelet 1. sz. mellékletét egy mondattal kiegészíteni: 

 

Göd Város Önkormányzat szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletének  

1. sz. mellékletéhez 

 

A rendelet 1. sz. melléklete az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

„A Képviselő-testület a tényleges igénybevétel alapján ezen mellékletben foglalt térítési 
díjak, valamint a 38/2006.(XII.14.) sz. rendelet 7.§-ban foglalt  szociális étkezés térítési 
díja közötti különbözetet a központi támogatás összegéből, valamint az Önkormányzat 
szociális előirányzat kereteiből biztosítja.” 

 
Határidő: 2015. március 01.  

    Felelős: Markó József polgármester, 
      Dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
 

A bizottság zárt ülés keretében folytatja a tárgyalást. 
 
 
 

K.m.f.  
 
 
 
 

 Simon Tamás       Lenkei György 
 elnök        jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


