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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának 2015. október 28-án, 07.00 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, Szabó Csaba, Albert Pál. 
Távolmaradásukat jelezték.   
   
Az elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, -  4  – tag jelen van.  
 
Javasolja napirendre venni és a 3. napirendi pontként tárgyalni a „TESZ átcsoportosítási 
kérelmét.  
 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat, melyek az alábbiak: 
 
 
Tervezett napirendi pontok:  
 

1. Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
Előterjesztő: Simon Tamás elnök 

 
2. A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 

rendelet 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 
3. TESZ átcsoportosítási kérelme 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

4. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének 
jogkövetkezményeiről 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 
5. Étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
6. Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása 

Előterjesztő: Lenkei György SzB elnök 
 
7. Folyószámla hitelkeret elfogadása 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
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8. Polgárőrségek I. félévi beszámolója, valamint a II. félévi működési támogatás 
felosztása 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 
9. Egyebek 

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

1. napirendi pont tárgyalása: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
 
Simon Tamás: Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Lenkei György 
legyen. 
 
 
A bizottság - 4  – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
 
 

75/2015.(X.28.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy 
dönt, hogy a 2015. október 28-án felvett jegyzőkönyv hitelesítője Lenkei György tag legyen.  
 
Határidő: 15 napon belül 
Felelős: Simon Tamás elnök, Lenkei György tag 
 
 
 

2. napirendi pont tárgyalása: A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének       
                                                     szabályozásáról szóló rendelet  

 
Simon Tamás: Javasolja, hogy a 3.§ (3) bek. és az 5.§ (2) bek. 23 óra után nyitvatartók csak 
zárt térben zenélhessenek.  
 
Dr. Szinay József: Igen arra vonatkoznak, hogy zárt térben tovább szólhat a zene. Külön 
engedéllyel lehetnek tovább nyitva.  
 
Mészáros Tamás: Alkalmi rendezvény tartása esetén.  
 
Simon Tamás: Az 1. sz. mellékletben legyen benne, hogy a kérelemhez csatolni kell a 
tevékenység leírását is.  
 
 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
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76/2015.(X.28.) sz. PEKJB határozat  

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek „A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének 
szabályozásáról” szóló rendelet megalkotását az alábbi módosítással:  
 

• 1.sz. melléklet: a kérelemnél legyen benne a tevékenység leírása.  
 
 
Határidő: a kihirdetés napja 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
 

3. napirendi pont tárgyalása: TESZ átcsoportosítási kérelme 
 
Balogh György: A Németh László iskola esetében két projektor beszerzése szükséges. A 
Köznevelési tv. megváltoztatta a működtető feladatkörét. A projektorok beszerzése a KLIK 
feladata lenne.  
 
Dr. Szinay József: A javítás az önkormányzat feladta, a vásárlás a KLIK feladta. Az 
önkormányzatnak azért veszi meg a projektort, mert a gyermekeknek szükségük van rá.  
 
Balogh György: A KLIK az év elején végigjárta az intézményeket. A munkákat 1,3 millió 
forintból tudják megvalósítani, melyhez 518 eFt hiányzik. A kamerarendszert is fel kellene 
újítani,a képe már régi, elmosódott. Megnövekedett azoknak a fiataloknak a száma, akik 
átmásznak az iskola kerítésén és annak területén italoznak, szórakoznak. Ezért is lenne jó, ha 
a Kisfaludy utcában a kamerarendszer a közterületet nézné, a TESZ, a Közterület-felügyelet a 
rendőrség és a polgárőrség is nézheti a felvételt.  
A Kastély Óvodával kapcsolatos beruházást a hivatal Beruházási Osztálya végzi. Két kéményt 
kell lebontani.  
 
Simon Tamás: A Kastély Óvoda udvari játékainak felülvizsgálata honnan lesz finanszírozva? 
 
Balogh György: A Kastély Óvoda költségvetéséből fogja finanszírozni a játékok 
felülvizsgálatát.  
 
Simon Tamás: A keret megvan rá? 
 
Balogh György: Igen. 
 
Simon Tamás: Mi a helyzet a csapadék-vízelvezető rendszerrel a Németh László iskolánál? 
 
Balogh György: A csapadékvíz elvezető csövet ki kell kicserélni, az épület része, 
karbantartási keretből csoportosít át. Az ereszcsatorna is meghibásodott, balesetveszélyes. A 
fedezet megvan.  
 
Simon Tamás: Kardos Juliska síremlékének felújításával kapcsolatban mi a helyzet? 
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Balogh György: A család adományozta a városnak a temető területét és Polgármester úrral 
egyetértésben úgy gondolják az a minimum, ha a sírhelyet az önkormányzat rendbe teteti. A 
temetőkkel kapcsolatban további feladat, a Nemeskéri úti temetőnél lévő új terület kerítésének 
megépítése.  
A strandra egy darab zagyszivattyú beszerzése vált szükségessé, ennek fedezete a strand 
többletbevétele lenne.  
 
Kovács Krisztina: Többletbevétel felhasználását a Képviselő-testületnek kell jóváhagynia.  
 
Dr. Pintér György: A tárgyieszköz beszerzését jóváhagyásra javasolja.  
 
Simon Tamás: A strand többletbevétele terhére javasolja a strand tárgyieszköz beszerzését 
jóváhagyni. Az iskolai sportfelszerelések tárgyában mi a teendő?  
 
Balogh György: A sportfelszerelések beszerzésére külön előterjesztés fog készülni. Több 
olyan tárgyieszköz tétel is van, amelyeket szeretnének megvenni.  
 
Dr. Preller Zoltán: Van fedezet, csak átcsoportosítás lesz szükséges.  
 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

77/2015.(X.28.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát:  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a./ A Településellátó Szervezet finanszírozását az alábbi tételekre biztosított bruttó összeggel 
megemeli: 

- Németh László Ált. Isk. részére 2 db projektor vásárlása   368.494 Ft 
- Németh László Ált. Isk. balesetveszélyt elhárító munkák  518.947 Ft 
- Összesen:                    887.441 Ft 

Fedezet: feladattal nem terhelt tartalék 
 
b./ Jóváhagyja a  

- Nemeskéri Kiss Miklós úti temetőnél kerítés építését   730.000 Ft 
- Kardos Juliska síremlékének felújítását     213.000 Ft 

nettó összegben. 
Fedezete: temetői szakfeladaton lévő keret 
 
c./ A korábban a 114/2015. (IX. 30) Ök. határozattal jóváhagyott 1 db zagyszivattyú beszerzéséhez 
engedélyezi a Melegvizű Strandnál keletkezett többletbevételt forrásként felhasználni bruttó 407.035 
Ft összegben. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
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4. napirendi pont tárgyalása: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok          
                                                    megszegésének jogkövetkezményeiről  

 
dr. Szinay József: A rendeletbe beépítésre került a PEKJB, illetve Sipos Richárd képviselő úr 
javaslatának nagy része.  
 
Mészáros Tamás: A kutyaugatás elleni fellépés szabályozásra került.  
 
Lenkei György: Nagyon sokan össze fognak fogni egy szomszéd ellen és feljelentik.  
 
Dr. Szinay József: A közvetlen környezetében élők jelenthetik fel.  
 
Simon Tamás: Az éjszakai nyugalomra legyen korlátozva.  
 
Mészáros Tamás: Nem lehetne-e célszerűbb a rendeletben hosszmértékben megadni, hogy pl.: 
500 méteren belül lakók jelenthetik fel azt a lakót, akinek a kutyája hangosan ugat? 
 
Pappné Pattke Mária: Ezt nagyon nehéz szabályozni. Intelligencia kérdése, akinek ugatós a 
kutyája az elzárja valahova. A kutya azért van, hogy jelezzen.  
 
Lenkei György: Alapvetően kertvárosban élnek Gödön az emberek. Van a városnak egy 
lakótelepi és egy falusias része is. A kutyaugatás természetes része az életnek. A rendelet 
generálni fogja a problémákat, meg fognak sokasodni a bejelentések.  
 
Dr. Kármán Gábor: A középutat kellene megtalálni. Ha már öt közvetlen szomszéd mondja 
azt, hogy az egyik lakó kutyája elviselhetetlenül ugat, akkor az valószínűleg úgy is van, azzal 
foglalkozni kell.  
 
Simon Tamás: Benne van az a szó, hogy „tartós ugatás”?  
 
Mészáros Tamás: A „rendszeres” szót használták.  
 
Dr. Szinay József: Javasolja, hogy négy közvetlen szomszéd panasza kelljen a feljelentéshez.  
 
Simon Tamás: Ezzel a módosítással javasolja elfogadni.  
 
Mészáros Tamás: A temetővel kapcsolatban megfogalmazott gépkocsival történő behajtás 
szabályozásra került.  
 
Simon Tamás: Javasolja, hogy ez a rész úgy legyen benne, hogy „A gyalogosan nem, vagy 
nehezen szállítható anyagok és növények, továbbá a mozgásukban korlátozott idős/beteg 
emberek autós beszállítása indokoltnak minősül.”  
 
Mészáros Tamás: 22§ (2) bek. a pénteki égetési időtartam Simon Tamás kérésére este nyolc 
órára van kitolva a rendelet tervezetben. A települési szilárd hulladék kezelésével 
kapcsolatban a 20§ (4) bek. a) pontjában a „közterületen” szót beépítette.  
 
Simon Tamás: 10§ (1) bek. bele kellene venni a kutyafuttatásra kijelölt helyeket és annak 
módját.   
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Dr. Szinay József: Erről már volt szó, másik rendelet fogja szabályozni.  
 
Simon Tamás: Javasolja, hogy a 10§ (3) bek.-ben a kutyaürülékgyűjtő zacskó kihelyezését is 
kellene szabályozni, pl. hogy ilyen zacskókat lehessen kapni a TESZ-ben, vagy a pl. 
forgalmasabb helyeken, vendéglőknél üzleteknél. 
 
Dr. Szinay József: Másik rendeletben kell szabályozni.  
 
Simon Tamás: Kéri, hogy a fenti két kérdést a VKB tárgyalja meg.   
A szabálytanul parkoló autók kérdését, itt nem szükséges szabályozni?  
 
Dr. Sziany József: Ebben a rendeletben nem, mert  a KRESZ szabályozza. 
 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

 
78/2015.(X.28.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
megtárgyalta „A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének 
jogkövetkezményeiről” szóló rendelet megalkotását az alábbi módosítással: 
 

• 10§ (6) bek. „Akinek nagy hangerővel rendszeresen ugató kutyája zavaró  
ugatása ellen 4 közvetlen szomszédja panaszt emel.  

• 15.§ A gyalogosan nem, vagy nehezen szállítható anyagok és növények, 
továbbá a mozgáskorlátozott idős/beteg autós beszállítása indokoltnak 
minősül.  

• 20§ (4) bek. a) pontja egészüljön ki: „…..vagy más ingatlanán, illetve 
közterületen felhalmoz………” 

• 22§ (2) bek. 20-ig lehessen égetni a pénteki napon  
 
Továbbá javasolja a bizottság, hogy a kutyafuttató/kutyafuttatók, illetve a kutyaürülék gyűjtő 
zacskók kihelyezése tekintetében a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tegyen 
lépéseket.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Simon Tamás elnök 
 
 

 
5. napirendi pont tárgyalása: Étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása 

 
Dr. Szinay József: A rendelet módosítása a vendég óvodás gyermekek étkezése miatt vált 
szükségessé.  
 
Dr. Kármán Gábor: Egy magánóvoda jelezte, hogy az iskolák konyháját venné igénybe. 
Kérték, hogy az óvoda konyhája főzzön az intézménynek.  
 
Simon Tamás: Egyén díjak a rendeletben nem változtak. 
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A bizottság – 4  – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
 
 

79/2015.(X.28.) sz. PEKJB határozat 
 

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

 
Göd Város Önkormányzatának …./2015 (X.29.)  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. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

A rendelet 7.§ helyére az alábbi táblázat és szövegrész kerül: 
 
„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 
Óvodai vendég ebéd  156 475 
Óvodai vendég 3x-i étkezés  291 680 
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 a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 Polgármester Jegyző 

 
Határidő: a kihirdetés napja 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
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6. napirendi pont tárgyalása: Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának           
                                                    módosítása 

 
dr. Kármán Gábor: Tartalmi változás miatt kell módosítani az Alapító Okiratot. A régi típusú 
alapító okirat már nem megfelelő. Két fejezet vált feleslegessé. Kevesebb mindent 
szabályoznak az alapító okiratok.  
 
Lenkei György: Folyamatban van egy rendelet-tervezet elfogadása, ami teljesen átalakítja a 
családsegítő szervezetét.  
 
 
A bizottság – 4  – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

80/2015.(X.28.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek az Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának 
módosítását a beterjesztett anyag szerint.   
 
Határidő: Azonnal  
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 

7. napirendi pont tárgyalása: Folyószámla hitelkeret elfogadása 
 
dr. Pintér György: A CIB vezeti az önkormányzat számláját. Az önkormányzat 
folyószámlahitel szerződéssel is rendelkezik a banknál. Minden évben új szerződést kell kötni 
és ilyenkor nyilatkozni kell arról, hogy az önkormányzat továbbra is változatlan feltételekkel 
kívánja adott estben igénybevenni.  
 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 

81/2015.(X.28.) 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 CIB Bankkal 2015. 
január 01. – 2015. december 31. között fennálló folyószámlahitel szerződésben szereplő 
hitelkeret összegén és felhasználási feltételein nem kíván változtatni.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
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8. napirendi pont tárgyalása: Polgárőrségek I. félévi beszámolója, valamint a II.      
                                                    félévi működési támogatás felosztása 

 
Simon Tamás: Elmondja, hogy a két polgárőrség közül a Göd Városi Polgárőrség aktívan 
részt vesz a városi rendezvények biztosításában, illetve saját maguk is szerveznek 
rendezvényeket. A Dunakanyar Polgárőrség főként a járőrözésre koncentrál. A következő 
félévi támogatás felosztását az előző félévihez hasonlóan javasolja, tehát a Göd Városi 
Polgárőrségnek javasolja a nagyobb összeget, mert több feladatot látnak el.   
 
 
A bizottság - 4 -  igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

82/2015.(X.28.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadja a Göd Városi Polgárőrség és a Dunakanyar Polgárőrség 2015. I. félévi szakmai-és 
pénzügyi beszámolóját.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
A bizottság - 4 - igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

83/2015.(X.28.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a, 
Dunakanyar Polgárőrség (képviseli: Babus Gábor elnök, adószáma: 18718537-1-13, 
bankszámlaszáma: 64700069-30100134-00000000) részére 150.000 Ft, a  
Göd Városi Polgárőrség (képviseli: Szeri Mihály elnök, adószáma: 19185837-1-13, 
bankszámlaszáma: 64700052-10001837) részére 350.000 Ft összegű támogatást nyújt, mely 
összeget az egyesületek 2015. év II. félévi működési kiadásaik fedezésére használhatják fel.    
Fedezete: 2015. évi költségvetésben „polgárőrség támogatása” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszönte a bizottság munkáját és 
részvételt, majd az ülést bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 

 
 

 Simon Tamás             Lenkei György 
 elnök                     jegyzőkönyv-hitelesítő 


