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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának 2015. május 27-én, 08.00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság rendes ülése 
 
Simon Tamás elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és a hivatal 
dolgozóit.  
Megállapítja, hogy nincs jelen dr. Megyery Csaba, aki távolmaradását nem jelezte, valamint 
Szabó Csaba, aki távolmaradását előre jelezte.  
   
Az elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, - 4 – tag jelen van.  
 

 
Tervezett napirendi pontok:  
 
 

1. Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
Előterjesztő: Simon Tamás elnök 

 
2. Helyi vagyongazdálkodási rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
3. Kastély Óvoda, Kincsem Óvoda Alapító Okirat módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
4. Újabb korlátozott időtartamú várakozásra kijelölt területek megállapítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
5. 2014. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
6. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
7. Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadása 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 
8. A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tőkeemelése, a tagi kölcsön és a 

TESZ-nél lévő eszközök átkerülésének rendezése 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és városüzemeltetési ov.  

 
9. A 2014. évben megvalósult kiszolgáló utak költségeinek áthárításáról szóló Ök. 

rendelet 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és városüzemeltetési ov.  
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10. Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása – pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és városüzemeltetési ov. 

 
11. Kompok, révek felújítása, fejlesztése – pályázat 

Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és városüzemeltetési ov.  
 

12. Nyertes kiválasztása „Göd belterületi utak javítása, kátyúzása 2015-2016-2017. 
években” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és városüzemeltetési ov.  

 
13. Egyebek 
 

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

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

 
 

47/2015.(V.27.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy 
dönt, hogy a 2015. május 27-i ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Lenkei György legyen.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Simon Tamás elnök, Lenkei György tag 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 
 

2. napirendi pont tárgyalása: Helyi vagyongazdálkodási rendelet módosítás 
 
 
Simon Tamás: A szemétszállító autók átkerülnek a Nonprofit Kft.-hez. Emiatt módosítani kell 
a vagyonrendeletet. Ez történt meg a 17.§ (2) bek. kiegészítésével. A költségvetési szerv 
eladhatja a tulajdonában lévő eszközöket a testület hozzájárulásával a kft-nek.  
 
Dr. Pintér György: Csak a vagyonrendeletben meghatározottak szerint lehet eladni az 
eszközöket (licit stb.).   
 



 75

Lenkei György: Forrása van a Kft.-nek az eszközök megvásárlására?  
 
Dr. Pintér György: Tőkeemelése lesz a Kft.-nek, abból fogja tudni megvásárolni az 
eszközöket.  
 

 
 

48/2015.(V.27.) sz. PEKJB határozat 
 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és 
forgalmának rendjéről szóló 18/1999.(VI.22.) sz. Ök. rendelet módosítását az alábbiak szerint:  
 
 
Göd Város Önkormányzatának …/2015. (…………..) sz. rendelete az az önkormányzati vagyon 

hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. 
rendeletet módosításáról 

 
1.§ 

 
(1) A rendelet 17.§-ának módosítás előtti szövegezése az (1) bekezdés számozást kapja. 
(2) A rendelet 17.§-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 
„17. § (2) Az önkormányzati költségvetési szervek tulajdonában lévő vagyontárgyakat a 
költségvetési szerv a Képviselő-testület egyedi döntése – hozzájárulása – alapján, kizárólag 
közszolgáltatás ellátása céljából, önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság részére 
értékesítheti, a bevétel felhasználásának egyidejű meghatározásával.” 
 

2.§ 
 
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 

Markó József       Dr. Szinay József 
    polgármester         címzetes főjegyző 

 
 
 

Kihirdetési záradék: 
 
A rendeletet kihirdettem:………. Év…….   Hó …… napján 
 

 
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.  
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3. napirendi pont tárgyalása: Kastély Óvoda, Kincsem Óvoda Alapító Okiratának   
                                                     módosítása 

 
 
dr. Nagy Atilla: Az egységes okiratokat elkészítette, a bizottságnak nem került kiosztásra, aki 
szeretné, az megnézheti. A munkaanyagban látszik minden. A Kastély Óvoda esetében 
érdemi módosítás nincs, az SNI gyermekeknél van változás a 9. pontban, a többi pedig az 
állandó jogszabályváltozás miatt, illetve Nevelek csatlakozása végett módosul. A KOSB 
tárgyalta, egy észrevétele volt, mely a jelenlegi anyagban már módosításra került. A 
módosítás az SNI gyermekek miatt van.    
 
Simon Tamás: Egy szó került kiemelésre a szövegben, ezt Ő is javasolta volna. Ezekkel a 
gyermekekkel másképpen kell foglalkozni, speciális ellátásra van szükségük.   
 
Dr. Nagy Atilla: Nem az értelmi fogyatékos gyermekeket takarja a szöveg.   
 
Simon Tamás: A két óvoda alapító okirata szinkronban van?  
 
Dr. Nagy Atilla: Igen. A Kastély Óvoda alapító okirata módosítva lett többször az új egység 
miatt.  
 
 

49/2015.(V.27.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek a Kastély Központi Óvoda és a Kincsem Óvoda Alapító 
Okiratának módosítását a beterjesztett anyag szerint.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
              Intézményvezetők 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

4. napirendi pont tárgyalása: Újabb korlátozott időtartamú várakozásra kijelölt   
                                                     területek megállapítása 

 
dr. Nagy Atilla: A város két központjának túlterheltsége miatt nehéz a parkolás. A 
legértékesebb városközponti területeket, sokan elfoglalják és egésznap ott parkolnak. Hosszú 
távú elképzelések vannak. Ennek az első lépcsője, hogy a Felsőgödi vasútátjáró a 
kerékpártároló, illetve a Kisfaludy utcában a párhuzamos parkolóhelyet kijelölt 
várakozóhelynek jelöli meg legfeljebb 2 órás időtartamra. Parkolókat kellene létesíteni. A 
vasútállomás közelében a parkolás 45 perc - 2 óra lesz a korlátozás.   
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Lenkei György: Két órás a tilalom az orvosi rendelőknél. Nem lehet ezt kiterjeszteni a 
patikára is? Az emberek oda fognak beállni, ha kint nem tudnak, ezért kellene praktikusan oda 
is kiterjeszteni.   
 
Dr. Nagy Atilla: A terület köztulajdon, de oda is ki lehet terjeszteni a tilalmat. Azt ott 
dolgozóknak megvan a parkolóhelye.  
 
Lenkei György: Javasolja beépíteni, hogy az ott dolgozók a szabály alól kivételt 
élvezhessenek.   
 
Dr. Nagy Atilla: A határozat egy negyedik bekezdéssel egészülne ki, mely a következő: A 
Felsőgödi Kisfaludy utcai egészségház és orvosi rendelő gépkocsi várakozóhelyeit kijelölt 
várakozóhelynek jelöli meg személygépkocsi részére, legfeljebb 2 óra időtartamra, 
lehetőséget teremtve az ott dolgozok részére a korlátlan várakozásra.  
 
Dr. Pintér György: Javasolja, hogy a 3. pontba építse be a fenti javaslatot. A négyes pontban 
csak az állandó parkolást jelölje meg.   
 
Albert Pál: A gépkocsikat a környező utcákra fogják kényszeríteni? A kerékpártárolónál is 
vannak autók.  
 
Dr. Nagy Atilla: 4-5 autónyi parkoló lesz a kis öbölben a kerékpártárolónál.  
 
Pappné Pattke Mária: Hogyan fogja ellenőrizni, hogy ki mennyi ideje áll ott az autójával? Mi 
a szankciója? Parkolójegy lesz?  
 
Lenkei György: Alsógödön is parkolóórával működik. Így ellenőrizni is lehet.   
 
Simon Tamás: Meg kell hirdetni, hogy ez a változás életbe lép.   
 
Dr. Szinay József: Az órát ingyen kapja meg az autós.   
 
Pappné Pattke Mária: Az órára bármilyen időpontot be tud állítani.   
 
Dr. Nagy Atilla: Igen. A Közterület-felügyelet ellenőrzi.   
 
Simon Tamás: Mikor bővül a parkolóhelyek száma a felsőgödi vasútállomás közelében? Van-
e erre ütemezés? 
 
Popele Julianna: P+R Pályázaton nem nyertek, illetve hely sincs nagyon, hogy növelni tudja a 
parkolóhelyek számát.   
 
Dr. Pintér György: Aki Pestre megy, az kicsit messzebb fog parkolni, aki vásárol az az üzlete 
közelében is meg tud majd állni.  
 
Albert Pál: Felsőgödön az Ady Endre úton a parkolás hogyan fog alakulni? Jelenleg 
katasztrofális a helyzet.   
 
Dr. Nagy Atilla: Az Ady Endre út állami tulajdonban van. Az Önkormányzat nem is jelezte 
még feléjük, hogy parkolót kíván létesíteni. A hozzájárulásuk nélkül nem teheti meg. Műszaki 
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probléma is van, az út profilja nem igazán teszi lehetővé a parkolók kialakítását. Nyílt árok is 
van.   
 
Dr. Pintér György: Foglalkoznak vele, de sokba fog kerül a parkoló kialakítása.   
 
Lenkei György: A parkolás előtt meg kellene csinálni a vízelvezetést és a járdát.  
 
Popele Julianna: Ez a Magyar Közút tulajdona. Az engedélyük nélkül nem lehet semmit sem 
csinálni az úttal. Ha engedélyt kapnak az úton történő változtatásokra, akkor a szükséges 
pénzt át kell adniuk az út kezelőjének és a munkát Ők fogják elvégezni. A legnagyobb gond a 
csapadékvíz elvezetése. Az árkokat ki kell bővíteni. A parkoló kialakítása komoly anyagi 
forrást igényel.   
 
Dr. Nagy Atilla: Az út profiljába belefér a parkoló kialakítása.  
  
 

50/2015.(V.27.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületének, hogy 

1. A felsőgödi vasúti átjárótól dél-nyugatra található kőburkolatú gépkocsi várakozóhelyet 
kijelölt várakozóhelynek jelöli meg, személygépkocsik részére és legfeljebb 45 percnyi 
várakozás időtartamára. 

2. A felsőgödi vasúti átjárótól észak-keletre található kerékpártárolók melletti aszfaltburkolatú 
gépkocsi várakozóhelyet kijelölt várakozóhelynek jelöli meg, személygépkocsik részére és 
legfeljebb 45 percnyi várakozás időtartamára. 

3. A felsőgödi Kisfaludy utca északi oldalán a Honvéd sori csatlakozástól kezdve a Madách utcai 
kereszteződésig - ameddig műszakilag megoldható – a párhuzamos gépkocsi várakozóhelyet 
kijelölt várakozóhelynek jelöli meg - ideértve az Egészségház és az orvosi rendelő meglévő 
várakozóhelyeit is - személygépkocsik részére és legfeljebb 2 órányi várakozás időtartamára. 

4. Az Egészségház és az orvosi rendelő dolgozói részére elegendő számú, korlátlan várakozásra 
jogosító várakozóhelyet különít el.  

 
Felkéri a Polgármestert, hogy a hivatal útján gondoskodjon a KRESZ-nek mindenben megfelelő 
részlet-tervezésről, egyeztetésekről, lehatárolásról, kitáblázásról és más szükséges teendőkről. 
 
Felelős: Markó József polgármester 
Határidő: 2015. augusztus 31. 
 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 

5. napirendi pont tárgyalása: 2014. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 
 
dr. Szinay József: A beszámoló és a rendelet megalkotásra került. Feladatelmaradás nem 
történt. A feladatellátáshoz 119 millió forintot kapott az önkormányzat az államtól. Amikor 
kiderült, hogy a Samsung abbahagyja működését, az önkormányzat egy takarékossági 
csomagot léptetett életben. Visszafogták a beruházásokat, később az állami segítség után volt 
olyan beruházás amit megvalósítottak és volt amit nem. A tavalyi évet biztonságban zárta. A 
Tesz beszámolója megérkezett, kiderült, hogy a tavalyi év végi intézményi és a 
bérkiegészítésre rendelkezésre álló pénz, illetve az előirányzatok könyvelése miatt a TESZ 
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beszámolójához hozzá kell később nyúlni, valamint ennek következményeként az 
önkormányzat beszámolójához is. Ettől függetlenül javasolja elfogadni a zárszámadást.   
 
Dr. Pintér György: El kell fogadni a beszámolót, határidős. A 3. sz. mellékletben az iparűzési 
adó tekintetében látszik a kiesés. A telekadó tekintetében volt bizonytalanság.   
 
Simon Tamás: A 2. oldalon a pénzmaradvány esetében, pozitív a helyzet. 158 millió forint a 
pénzmaradvány. A TESZ-nél is van 44 millió forint pénzmaradvány.  
 
Kovács Krisztina: Csak a pénzkészletet lehetett figyelembe venni.  
 
Simon Tamás: A védőnőkre nem kapott támogatást?  
 
Kovács Krisztina: Megkapta, a TESZ-nél van másik jogcímen.  
 
Simon Tamás: A martaszfaltos utak lakossági hozzájárulásainak összegével mi a helyzet?   
 
Kovács Krisztina: Előirányzatosítani kellett. Szerződés lett kötve az Önkormányzat és az 
érintett lakosság között. Ez alapján lett az összeg előirányzatosítva.   
 
Dr. Pintér György: A 8 sz. mellékletben a könyvtár kimaradt. Összességében jól zárta az évet 
az önkormányzat.  
 
Kovács Krisztina: A tavalyi évben az adósságkonszolidáció következtében az 
önkormányzatnak nincsen hitelállománya.   
 
Dr. Pintér György: Sőt, a Hulladékgazdálkodási Kft.-nek az önkormányzat ad kölcsön.   
 
 

51/2015.(V.27.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja 
a Képviselő-testületnek a 2014. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadását az előterjesztett 
anyag szerint.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

6. napirendi pont tárgyalása: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési   
                                                    Szabályzatának módosítása  

 
Dr. Szinay József: Vidák Árpád úr halála után a bizottsági mozgásokat követi és vezeti át a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban. A VKB nem képviselő tagjára jelen pillanatban nincs 
meg az ember. Gyöngyösi Kálmán a DK-tól ígérte, hogy a testületi ülésig jelzi, ez idáig nem 
érkezett név.   
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52/2015.(V.27.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
 
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviselő tagjának Simon Tamás-t, 
a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság képviselő tagjának Lőrincz László-t, 
a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság nem képviselő tagjának Szekeres Máté-t  
a Városfejlesztés és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagjának ………………. –t  
választja meg. 
Simon Tamás Közművelődési, Oktatás és Sport Bizottsági, Szekeres Máté Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottsági tagságát megszünteti, Lőrincz László Közművelődési, Oktatás 
és Sport Bizottsági nem képviselői tagságát képviselő tagsággá módosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

7. napirendi pont tárgyalása: Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi          
                                                     beszámolójának elfogadása 

 
dr. Pintér György: A 19. oldalon az első mondatban lévő megnevezést az „a 
Hulladékgazdálkodási Kft”.-re kell módosítani. A 21. oldalon lévő anyag csak tervezet. A 
FEB megtárgyalta a beszámolót és jelentése az anyagban megtalálható. Ennek hiányában a 
testület nem dönthet. A Kft. tavaly pozitív eredménnyel gazdálkodott. A díjtételek rögzítésre 
kerültek. Ronthatja a kintlévőségek kezelése. A Kft. folyószámláján rajta van még a tavalyi 
kölcsön. A bevételek nem teszik lehetővé gépjármű beszerzését.  
 
Simon Tamás: A könyvvizsgáló is megvizsgálta az anyagot és jónak ítélte. Nem kötelező a 
könyvvizsgálói vélemény.   
 
Dr. Pintér György: Nem köteles könyvvizsgálatot végeztetni. Ez nem is jelentés, hanem 
átvilágítás.  
 
 

53/2015.(V.27.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadni javasolja a Képviselő-testületnek az alábbiak szerint a Gödi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
(cím: 2131. Göd, Duna út 5., adószáma: 24384135-2-13,  
cégjegyzék száma: 13-09-164566) 
 
2014. évi beszámolóját:  
 

Mérleg főösszeg:      40 470 eFt 
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Adózott eredmény:           247 eFt 
Eredménytartalék:               0 eFt 
Mérleg szerinti eredmény:          247 eFt 

 
A mérleg szerinti eredmény 2015. évben eredménytartalékot képez.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ügyvezetők 

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

8. napirendi pont tárgyalása: A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
tőkeemelése, a tagi kölcsön és a TESZ-nél lévő eszközök átkerülésének rendezése 

 
dr. Pintér György: A 44.  oldalon ABC pontban vannak a felmerülő kérdések és az arra 
javasolt megoldások. Forrásbiztosítás, tőkeemelés és az eszközök átadása, valamint a tagi 
kölcsön a kérdés. Állásfoglalást kérnek arra vonatkozóan, hogy a Kft-nek milyen formában 
tudnak átadni pénzt. Az eszköz helyzetét rendezni kell. Az első lépés az, hogy a testület 
hozzájáruljon a melléklet szerinti eszközlista megvételéhez. Dönteni kell a bevétel sorsáról. A 
jegyzett tőke megemelése szükséges. A tőkét 12 millió forinttal emelné meg. A TESZ-től a 
cég megveszi az eszközöket. A TESZ-nél többlet keletkezik, ezt elvonja egy finanszírozásra. 
Az Áfát is vissza tudja igényelni. A TESZ visszaadhatta volna az önkormányzatnak az 
eszközöket és az önkormányzat adhatta volna el, de így az Áfát nem tudja visszaigényelni.  A 
tagi kölcsön tárgyában állásfoglalást kérnek. Az önkormányzat azt javasolta, hogy a tavalyi 
kölcsönből egy keveset fizessen vissza a többit pedig jövőre.   
 
Simon Tamás: Lesznek a szemétszállítással kapcsolatban intézkedések? 
 
Dr. Pintér György: Központi szinten lesz változás, ebben bíznak. Olyan áron van, ami a 
működés szintjén van. A lerakói díjakat megemelte és rezsit csökkentett, nem változott a 
helyzet, csak annyiban, hogy a kiadás megnőtt. Száz településen vannak gondok.  
  
Dr. Hetényi Tamás: A hulladékgazdálkodási egység összesen 100 partnere van. Árat nem 
emelhet, mert így is magasak. Kevés a közüzem.   
 
Pappné Pattke Mária: Szükséges-e a nem térítés nélküli átadás? Az Áfát valakinek így is úgy 
is be kell fizetnie. Vagy a TESZ-nek vagy a Hulladékgazdálkodási Kft.-nek be kell fizetnie. A 
tőkeemelése így elkerülhető lenne.   
 
Dr. Pintér György: Elsőre Ő is ezt javasolta. A másik megoldás olcsóbb, mert az Áfát vissza 
lehet igényelni.  
 
Pappné Pattke Mária: Az önkormányzat vissza tudja igényelni.   
 
Dr. Hetényi Tamás: A TESZ kiszámlázza az értékét bruttó 12 millió Ft + Áfa értékben. A 
Nav-nak így kevesebbet kell befizetni, de a Kft. vissza tudja igényelni.   
 
Dr. Pintér György: Van egy befizetés és egy visszaigénylés.   
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Pappné Pattke Mária: ha a TESZ, beszerzi, utána vissza tudja igényelni az áfát.  
 
Dr. Pintér György: Ez a legjobb megoldás. A tőkét később is lehet csökkenteni.   
 
Simon Tamás: Jelentős kockázat nincs?   
 
Dr. Pintér György: Nincs. Ez egy technikai dolog. Mindenképpen lenne tőkeemelés. Rendszer 
szinten ez az olcsóbbik megoldás.   
 
 

54/2015.(V.27.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hozzájárulását adja a melléklet szerinti, jelenleg a 
Településellátó Szervezet tulajdonában lévő, a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
által bérelt eszközöknek a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére történő 
értékesítéséhez.  
 
Az értékesítésből a TESZ-hez befolyt bevétel összegével egyrészt a 2015. évi költségvetés 
TESZ finanszírozási sorban szereplő összeg csökkentésre, másrészt a Gödi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. - finanszírozási keret sora megemelésre kerül. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző, TESZ igazgató, a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői  
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

55/2015.(V.27.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát:  
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gödi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság                        (cg:13-09-164566., székhelye: 2131 
Göd, Duna út 5.)  alapítója az alábbi határozatot hozza: 
a. Megállapítja, hogy a társaság egyedüli tagja teljes egészében szolgáltatta a törzsbetétjét, így 
a törzstőke újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történő felemelésének akadálya 
nincsen.  
 
b. A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjét 
3.000.000.-Ft-ról 15 000 000.-, azaz Tizenötmillió forintra emeli fel, így a tőkeemelés 
mértéke: 12 000 000.-, azaz Tizenkettőmillió forint. 
 
c. A tőkeemelést teljes egészében (100 %-ban) pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésére 
bocsátásával kell teljesíteni a 12 000 000.-, azaz Tizenkettőmillió forint összegű pénzbeli 
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vagyoni hozzájárulás teljesítésével.      A vagyoni hozzájárulás teljesítésének ideje: a változás 
cégbírósági bejegyzésétől számított 8 napon belül.  
 
d. Göd Város Önkormányzata kijelenti, hogy a tőkeemelésben 100 %-ban részt kíván venni, 
kötelezettséget vállal arra, hogy a tőkeemeléshez szükséges vagyoni hozzájárulást a Göd 
Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében szereplő „Gödi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. – finanszírozási keret” költségvetési sor terhére biztosítja. A vagyoni 
hozzájárulás teljesítésére a változásbejegyzésre irányuló kérelem cégbírósági bejegyzésétől 
számított 8 napon belül kerül sor a társaság bankszámlájára történő átutalással. 
 
e. A társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint kíván 
működni, ennek megfelelően létesítő okirata módosításra kerül.  
A társaság elektronikus kézbesítési címeként a szelektiv@god.hu e-mail cím kerül a 
cégnyilvántartásban feltüntetésre. 
 
f. Elfogadja a létesítő okirat fenti módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett változatát 
és kijelenti, hogy a létesítő okirat rendelkezéseit az Önkormányzat magára nézve kötelezőnek 
ismeri el.  
 
g. Felhatalmazza a társaság ügyvezetőit a módosított létesítő okirat aláírására és arra, hogy a 
fenti változások bejegyzése érdekében a cégbíróságon kérelmet terjesszenek elő. 
 
Forrás: a 2015. évi költségvetés „Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.   – 
finanszírozási keret” sora 
 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester, jegyző, a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 

 
56/2015.(V.27.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát:  
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gödi 
Hulladékgazdálkodási Kft-vel 2014. augusztus 25-én kötött kölcsönadási szerződést oly 
módon változtatja meg, hogy a Gödi Hulladékgazdálkodási Kft. a tagi kölcsönből 2015-ben 
kettőmillió forintot fizessen vissza, míg a hátralévő összeg visszafizetésének határidejét 
egységesen 2016. december 15-ben határozza meg. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester, jegyző, a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői 
 

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

 



 84

 
 
 

 
9. napirendi pont tárgyalása: A 2014. évben megvalósult kiszolgáló utak     
                                                    költségeinek áthárításáról szóló Ök. rendelet  

 
Popele Julianna: Az eddigieknek megfelelően készült el a rendelet, ami az önkormányzat által 
leaszfaltozott utak után fizetendő lakossági hozzájárulás mértékét szabályozza. Az 
önkormányzat átháríthatja a lakosságra a költség egy bizonyos százalékát, korábban is ez volt 
a gyakorlat. A helyi rendeletben %-os formában kell meghatározni a költséget. A fizetési 
feltételekben van változás. A Szociális Bizottság már nem lehet döntéshozó, részletfizetést is 
biztosítanak, háromhavi bontásban kilenc részletet lehet kérni. Ezekről mérlegelési jogkörben 
a polgármester dönt. Egy főre jutó jövedelem alapján, az öregségi nyugdíj esetében, 
egyedülálló esetén lehet igényelni, így minimálisan 3 ezer forintot kell befizetni. A tulajdoni 
hányad tekintetében fizetendő részlet mértéke minimálisan 5 ezer forint.   
 
Simon Tamás: Saroktelek esetén a kocsi kijáró felé eső út díját kell megfizetni. 
 
 

57/2015.(V.27.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évben megvalósult kiszolgáló utak költségeinek 
áthárításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását a beterjesztett anyag szerint.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester,  
   Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

10. napirendi pont tárgyalása: Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések   
                                                     támogatása - pályázat 

 
Popele Julianna: Ez a pályázati kiírás a gyermekétkeztetés feltételeinek javítása érdekében 
került kiírásra. A Huzella Iskola konyhájával pályáznának, a Németh László iskola konyhája 
nemrégiben felújításra került. Felújításra kerül a szennyvízelvezető rendszer, a zsírfogó 
rendszer, az elektromos hálózat, a szellőzés és eszközbeszerzésre is sor kerül. A teljes költség 
összesen 26 millió forint. Az önerő mértéke: 1.344.113 Ft. Fedezete a működési tartalékban a 
pályázatok önrésze.  
 
Simon Tamás: A Németh László Iskola konyhája azért nem kerül felújításra, mert már 
egyszer nyertek arra pénzt?  
 
Popele Julianna: Választani kellett egyet és az üzemeltető ezt javasolta.   
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58/2015.(V.27.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek, 
 
a Nemzetgazdasági Minisztérium „Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” c. 
pályázatán a Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola konyhájának az e) alcél szerinti, 
azaz a már működő konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével történő 
megvalósításra pályázat benyújtását.  
 
Projekt teljes költsége:     26 882 258 Ft 
Igényelhető támogatás (95%):    25 538 145 Ft 
Szükséges saját erő (5%)      1 344 113 Ft 
 
A pályázathoz szükséges önrészt, 1 344 113 Ft-ot  a 2015. évi költségvetésben tervezett pályázati 
önrészek tartalékkeretből biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
A bizottság - 4 –igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 
 

11. napirendi pont tárgyalása: Kompok, révek felújítása, fejlesztése - pályázat 
 
 
Popele Julianna: Évek óta minden évben van ez a pályázat. Hosszú évek óta nyernek rajta. A 
tavalyi évben is minimális volt a támogatás, de azért most is előkészítették. Alsógödön a 
Jávorka S. utcai járdaszakaszt, Felsőgödön a gáton lévő járdát szeretnék kiépíteni a Bocskai 
utca és a rév között. Feltétele, hogy az üzemeltetővel megállapodást tudjanak kötni. Jelen 
pillanatban még nincs megkötve, így majd hiánypótlásként lesz benyújtva. Alsógödön az 
üzemeltetési támogatásra is pályáznak, a fejlesztési költségek 30%-át az önkormányzat fizeti.  
Ez bruttó 3.209.324,- Ft. Fedezete a pályázatok önrésze tartalék keret.  
  
 

59/2015.(V.27.) sz. PEKJB határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek, 
 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KIF/8007/2015-NFM pályázati kódszámú ”Kompok, révek 
fenntartásának, felújításának támogatására” pályázaton való részvételét. A benyújtást és a 
kapcsolódó önrész biztosítását az alábbiak szerint vállalja: 
 
Alsógöd-Szigetmonostor révátkelőhöz  vezető járda felújítása a Jávorka utcában: 
Felújítás összes költsége (bruttó): 6 953 023 Ft 
Igényelt támogatás 70%:  4 867 116 Ft 
Önkormányzati önrész 30%  2 085 907 Ft 
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Felsőgöd- Surány révátkelőhöz vezető járda  felújítása (a Bocskai utca és a révátkelőhely lépcsője 
közötti szakaszon): 
Összes felújítási költség (bruttó):  3 744 722 Ft  
Igényelt támogatás 70%:   2 621 305 Ft 
Önrész összesen 30%:    1 123 417 Ft 
 
 
„Rudas és Társa” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.  
Működtetési költség:      6.500.000 Ft 
 Ebből   - igényelhető támogatás 80 %:   5.200.000 Ft 

 - önrész 20% (Üzemeltető vállalja):  1.300.000 Ft 
 

 
A részvételhez szükséges működtetési költségek 20%-os önrészét bruttó 1.300.000 Ft-ot a rév 
üzemeltetője, „Rudas és Társa” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (1203 Budapest, Lajta László u. 
26., 3. em.22.) vállalja. 
 
Göd Város Önkormányzata a felújítási költségek 30%-os önrészét, bruttó 3.209.324 Ft-ot a 2015. évi 
költségvetés pályázatok önrésze tartalék kerete terhére vállalja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, a támogatási szerződés megkötésére, valamint 
a révátkelő Üzemeltetőjével megkötendő szerződés aláírására. 
 
Felelős: Beruházási osztály 
Határidő: folyamatos 
 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

13. Egyebek napirendi pont tárgyalása: Alpolgármester részére idegennyelv-tudási         
                                                                    pótlék megállapítása 

 
dr. Szinay József: Jelezte a problémát, a fennálló helyzetet külső szakértőkkel 
megvizsgáltatták. Összesen az alpolgármesternek 2015. januárjától visszamenőleg, éves 
szinten 2 millió forint idegennyelv-pótlék jár. A másik probléma, hogy a hivatal dolgozói 
közül 6-7 főnek visszamenőlegesen jár nyelvpótlék, illetve bérpótlék. Belső jogszabályok 
teszik ezt lehetővé, ezek a jogszabályok 15 évvel ezelőtt készültek. Figyelmetlenség, valamint 
jogszabály értelmezési probléma miatt nem kerültek kifizetésre. A köztisztviselőknek 
összesen 5 millió forint jár, visszamenőlegesen 3 évre.   
 
Lenkei György: Tényleges munka van mögötte.   
 
Simon Tamás: Fontos, hogy a hivatal dolgozói rendelkezzenek nyelvtudással.   
 
 

60/2015.(V.27.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek,  
 
a 117/2014. (X. 21.) sz. Ök. határozatot az alábbiak szerint módosítani: 
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Dr. Pintér György alpolgármester részére illetményének változatlanul hagyása mellett, 2015. január 1-
től az alábbi idegennyelv-tudási pótlékot állapítja meg:  

- angol középfokú idegennyelv-tudási pótlék 23.190 Ft/hó 
- orosz felsőfokú idegennyelv-tudási pótlék 38.650 Ft/hó 

mindösszesen: 61.840 Ft/hó összegben. 
Felkéri a Polgármestert, hogy az angol középfokú idegennyelv-tudási pótlék 2012. január 1-ig történő 
visszamenőleges kifizetéséről intézkedjen. 
Felkéri a Jegyzőt, hogy az alpolgármester kinevezési okmányának módosításáról, a költségvetésen 
belüli átcsoportosításról - melynek összege összesen munkáltatói járulékkal együtt 2.002.688 Ft - és 
ennek megfelelően a 2015. évi költségvetés módosításáról intézkedjen. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Alpolgármester kinevezési okmányának módosítását aláírja. 
Forrása: a 2015. évi költségvetés feladattal nem terhelt működési tartalék sora 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
  Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
 

61/2015.(V.27.) sz. PEKJB határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, 
 
hogy a Polgármesteri Hivatal 7 fő köztisztviselője részére bruttó 5.416.578 Ft forrást biztosít a 
korábban ki nem fizetett, valamint a 2015. évben esedékes képzettségi és idegennyelv-tudási pótlékok 
fedezetére.  
Felkéri a Jegyzőt  

a) költségvetési rendelet módosításának elkészítésére és a Képviselő-testület elé történő 
beterjesztésre, 

b) a pótlékok köztisztviselők részére 2014. december 31-től 2012. január 1-ig – vagy ha az 
későbbi időpont, akkor a jogviszony kezdetéig - történő, visszamenőleges kifizetésére, 

c) a kinevezési okiratok módosításának elkészítésére, továbbá intézkedjen a megállapított 
pótlékok 2015. január 1-től történő folyósításáról. 

Forrás: a 2015. évi költségvetés feladattal nem terhelt működési tartalék sora 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 

K.m.f. 
 

 
 Simon Tamás         Lenkei György 
      Elnök                      jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


