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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának 2016. április 26-án, 10.00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság rendes – nyílt - ülése 
 
Szász-Vadász Endre elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és a hivatal 
dolgozóit.  
 
Az elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes – 4 – tag jelen van és az ülést 
megnyitja.  
Megállapítja, hogy nincs jelen Pappné Pattke Mária, Albert Pál akik távolmaradásukat 
jelezték, illetve nincs jelen dr. Megyery Csaba távolmaradását nem jelezte.   
 
Dr. Pintér György kéri a bizottságot, hogy a 3.,6.,7.,8., napirendi pontokat vegyék előre, 
azokat a napirendi pontokat tárgyalják először, amiben a megjelent vendégek érintettek.  
 
Az elnök a kérésnek megfelelően ismerteti a napirendi pontokat és azok sorrendjét.      
   
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:   
 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre elnök 
 

2. Gödi Rendőrőrs kérelme 
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre elnök  
 

3. Polgárőrségek 2015. II. félévi elszámolása, valamint a 2016. évi támogatási összeg 
felosztása 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

4. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester  
 

5. Döntés a helyi telekadó számításának módjáról (zárt ülés)  
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

6. Kincsem Óvoda bővítésének közbeszerzési eljárása – nyertes pályázó kiválasztása 
(zárt ülés)  
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzem. ov.  
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7. Beszámoló a Váci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről 
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre elnök 
 

8. Buszközlekedési szerződés meghosszabbítása 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

9. Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 

 
10.  Egyebek 

 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 

1. napirendi pont tárgyalása: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
 
Szász-Vadász Endre: Javasolja, hogy a mai ülésen készült jegyzőkönyv hitelesítője Szabó 
Csaba legyen.  
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

18/2016.(IV.26.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy 
dönt, hogy a 2016. április 26-i ülésén készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Szabó Csaba tagot 
választja.  
 
Határidő: 15 napon belül 
Felelős: Szabó Csaba tag, Szász-Vadász Endre elnök  
 
 
 
 

2. napirendi pont tárgyalása: Gödi Rendőrőrs kérelme 
 
dr. Pintér György: Határozati javaslat nem készült. A rendőrőrs számítógépet és egy 
iratmegsemmisítőt szeretne vásárolni az önkormányzat támogatásával. A bizottság ilyen 
esetekben korábban mindig segítette. A beküldött anyag nem egyértelmű. Az 
iratmegsemmisítőre nem volt árajánlat, nem drága. Kérdés, hogy a bizottság szeretné-e 
támogatni vagy nem? Az önkormányzat tulajdonában maradnak a gépek vagy a rendőrség 
tulajdona lesz?   
 
Nagy Atilla: Meg kell érdeklődnie, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő gépre fel lehet-e 
telepíteni a rendőrségi programokat.   
 
dr. Pintér György: Az iratmegsemmisítő kell?   
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Nagy Atilla: Két számítógépre és egy iratmegsemmisítőre lenne szükség.   
 
dr. Pintér György: Az egyik árajánlatban 105.000,- Ft/db, a másikban 125.000,- eFt/ db áron 
került meghatározásra a számítógép. Az egyik lehetőség, hogy később újra tárgyalja a 
bizottság, a másik, hogy a bizottság a keretéből elkülönít 230.000,- eFt-ot. A hivatal szerezzen 
be árajánlatokat, folytassák le az egyeztetéseket és ennek alapján kerüljön megvásárlásra vagy 
átadásba/használatba adásba az eszközök.   
 
Nagy Atilla: Adományként vagy támogatásként szokták átadni.   
 
Lenkei György: A gépeket adjuk át a rendőrségnek, az a legtisztább megoldás.   
 
dr. Pintér György: A bizottság 3 gépet adományoz a rendőrségnek.   
 
Lenkei György: 250 eFt keretet különítsen el.   
 
dr. Pintér György: Az iratmegsemmisítő mennyibe kerül?  
 
Nagy Atilla: Az iratmegsemmisítő maximum 19 eFt-ba kerül. A 250 eFt-os keret bőven 
elegendő.   
 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

19/2016.(IV.26.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy 
dönt, hogy a Gödi Rendőrőrs részére 250 eFt-os keretet különít el 2 db számítógép és 1 db 
iratmegsemmisítő beszerzésére és átadására.  
A bizottság felhatalmazza az elnököt az egyeztetések lefolytatására.  
Felkéri a címzetes főjegyzőt a támogatási szerződés elkészítésére, továbbá felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
  Nagy Atilla őrsparancsnok, Szász-Vadász Endre elnök  
 
 
dr. Megyery Csaba megérkezett.  
 
 

3. napirendi pont tárgyalása: Polgárőrségek 2015. II. félévi elszámolása, valamint a           
                                               2016. évi támogatási összeg felosztása  

 
dr. Pintér György: Évek óta támogatást adnak a polgárőr szervezeteknek. Az előző években 
70-30 arányban kaptak támogatást. Az összeget két részletben kapják meg. A második félévi 
összeg kifizetésének feltétele az első félévre kapott támogatási összeg elszámolása után 
történik. A számlák ki lettek küldve, az anyagba papírtakarékossági szempontok miatt nem 
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kerültek be. Az elszámolást a hivatal átnézte és rendben találta. A bizottság feladata a II. 
félévi elszámolás elfogadása, illetve az idei évi támogatási összeg jóváhagyása.    
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

20/2016.(IV.26.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadja a Göd 
Városi Polgárőrség és a Dunakanyar Polgárőrség Göd 2015. II. félévről szóló szakmai-és pénzügyi 
beszámolóját.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester 
 
 
dr. Pintér György: Az idei évben is fel kell osztani a két egyesület között a támogatási 
összeget. A költségvetésben 2 millió forint kerete határoztak meg. Alapesetben 70-30 
arányban osztják fel a kerete. A Göd Városi Polgárőrség pótigényt adott be. Javasolja, hogy 
hallgassa meg a bizottság az elnököt, hogy pontosan mire kérik a plusz forrást. Ennek 
tekintetében javasolja, hogy a Göd Városi Polgárőrség 1.500.000,- Ft-ot, a Dunakanyar 
Polgárőrség 300.000,- eFt-ot kapjon. A költségvetési soron így 200.000,- eFt tartalék marad.  
 
Szeri Mihály: Felmerült a Duna-part folyamatos ellenőrzése. Mindennap este 21 órától reggel 
06 óráig ellenőrzik egy fő polgárőr bevonásával a nyaralóházak területét, illetve a duna-parti 
részt. Az ott rendezett rendezvények biztosításában is részt vesznek. A plusz költségvetést 
ennek ellátásra kérte.   
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

21/2016.(IV.26.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a  
Dunakanyar Polgárőrség Göd (képviseli: Babus Gábor elnök, adószáma: 18718537-1-13, 
bankszámlaszáma: 64700069-30100134-00000000) részére 300.000,- Ft, a  
Göd Városi Polgárőrség (képviseli: Szeri Mihály elnök, adószáma: 19185837-1-13, 
bankszámlaszáma: 64700052-10001837) részére 1.500.000,- Ft. összegű támogatást nyújt, mely 
összeget az egyesületek 2016. évi működési kiadásaik fedezésére használhatják fel. A támogatási 
összeg kifizetése két egyenlő részletben történik. A II. félévre járó támogatás kifizetésének feltétele a 
I. félévre nyújtott támogatási összegről szóló elszámolás benyújtása, valamint annak a bizottság általi 
elfogadása.     
Fedezete: 2016. évi költségvetésben „polgárőrség támogatása” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester 
 
 
 

4. napirendi pont tárgyalása: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés     
                                               módosítása  
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dr. Pintér György: Április 01-től átalakul  a hulladékgazdálkodási rendszer. Nem kiszámítható 
a rendszer. Április 01-től a kintlévőségeket nem a cég szedi. Az ittlakók adatait kiadja a 
Holdingnak. Nem tudják, hogy pontosan mi lesz az elkövetkező fél  - 1,5 évben. Vannak 
negatív és pozitív korrekciós tényezők. Az új rendszerrel kapcsolatos anyagokban szerepel, 
hogy alapvetően olyan cégekben gondolkoznak, amik 200 e fő lakosságszámú körben 
gondolkoznak. A környező településekkel egyeztetniük kell, hogy más településsel együtt 
tudnak e ellátni szemétszállítást. A cég korábban  3 havonta számlázott, nem számlázott előre 
a csekkeken a határidő későbbi befizetési dátumú volt, de sokan egyszerre befizették, így volt 
forrása a cégnek. Az átfutási idő nagyon sok. Negyedéves likviditási hiány keletkezik. Nem 
látja mennyi pénz fog befolyni. Módosításokat kell átvezetni a szerződésben ezt kellene a 
bizottságnak, majd a testületnek jóváhagynia. A 29. oldalon a határozati javaslat 2. pontjában 
nem az önkormányzat jogászát, hanem a címzetes főjegyzőt kellene felkéri. A végrehajtásért 
felelős a két ügyvezető.   
 
Szász-Vadász Endre: Sokan fizették előre a számlát. Az utólagosan befizetett összegek és a 
teljes összegek különbözete mennyi?   
 
dr. Pintér György: Egyelőre azt még nem látja. A következő vagy a júniusi ülésre hívja el az 
ügyvezetőket és kérjenek Tőlük tájékoztatást. Ha finanszírozni kell a céget az igényük a 
bizottság elé fog kerülni.  
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

22/2016.(IV.26.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  
 
1./ A 2014. január 24-én kelt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést az alábbiak 
szerint módosítja: 
4.2. helyébe lép „ A Közszolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a Hgt. 32/A. § (1) bekezdés f) 
pontja szerinti megfelelőségi véleményt 2016. október 1-jéig beszerzi.” 
6.1. helyébe lép „A Kormány a Hgt. 32/A. § (1) bekezdésben meghatározott feladatokra 
Koordináló szervként az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki. A Koordináló szerv szedi be 2016. április 1-
jét követően a lakosoktól a közszolgáltatási díjat, és a Koordináló szerv a közszolgáltatónak a 
közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizeti. Fent említett 
határnapot követően a Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező 
kintlévőségeket.” 
6.2. helyébe lép 
„a, 2016. július 1. napjától a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes 
közvetlen költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv 
gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló 
szerv által kijelölt szervezetnek átadni. 2016. július 1. napjától a haszonanyag-értékesítésből 
eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg.  
b, A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. (III. 31.) 
Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.  
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c, A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a 
nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv 
által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben 
keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így 
keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a 
közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.  
d, A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv 
által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi 
következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.  
c, A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti 
adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs 
közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, 
hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult 
ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) 
bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása 
érdekében.  
d, Az előző bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a 
közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett 
szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) 
bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.  
e, Az előző bekezdés szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása 
hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.  
f, A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem 
fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.  
 
6.3. szerződéspont törlésre kerül 
. 
7.1. pont c, rész helyébe lép: „nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási engedéllyel, valamint megfelelőségi engedéllyel.” 
 
2./ Felkéri az Önkormányzat a jegyzőt a szerződésmódosítás elkészítésére, valamint 
felhatalmazza a Polgármestert a módosított szerződés aláírására. 
 
3./ Felhatalmazza Dr. Pintér György alpolgármestert és Jakab Júlia környezetvédelmi előadót, 
hogy a Koordináló szervezet (NKHV Zrt.) honlapján az önkormányzat nevében 
regisztráljanak és a település hulladékgazdálkodásával kapcsolatos információszolgáltatási 
kötelezettségnek eleget tegyenek. 
 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző, Markó József polgármester, dr. Hetényi Tamás     
             ügyvezető, Sillóné Kőműves Mónika ügyvezető 
Határidő: 2016. április 30. 
 
 
Az elnök az 5.-és 6. napirendi pontok tekintetében zárt ülés elrendelését javasolja.  
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal zárt ülést rendel el a fenti két napirendi 
pont megtárgyalására.  
 

7. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Váci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság    
                                              2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről  
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Szabó Csaba: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta a tűzoltóság 
beszámolóját és elfogadta.  
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
25/2016.(IV.26.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek a Váci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi 
tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 

8. napirendi pont tárgyalása: Buszközlekedési szerződés meghosszabbítása:  
 
dr. Pintér György: Egyeztetve lett a céggel. A közbeszerzési eljárás hogyan áll jelenleg? A 
határozat szövegében a „hosszabbítási szerződés” helyett „szerződésmódosítás” A 
meghirdetett közbeszerzés nem zárul le addig, amikor a szerződés már lejár, ezért van szükség 
a szerződés meghosszabbítására. Többletforrást nem igényel.   
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

26/2016.(IV.26.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja 
a Képviselő-testületnek, hogy  
 
A Dunamenti 2011 Kft. autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatási szerződését 2016. május 31-ig meghosszabbítsa.  
A meghosszabbított időre járó díjazás: 1.125.000 Ft.  
Felkéri a Címzetes Főjegyzőt a szerződésmódosítás elkészítésére.  
Felhatalmazza a Polgármestert az elkészült szerződés aláírására.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 

9. napirendi pont tárgyalása: Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának  
                                              módosítása  
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Lenkei György: Az államkincstár újból hiánypótlásra hívta fel az önkormányzatot az 
Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosításá kapcsán. Sajnos az államkincstárral 
telefonon, e-mailen nem tudnak egyeztetni, csak a beérkezett iratokkal foglalkoznak.  
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

27/2016.(IV.26.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
 
Az Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítását és egységes szerkezetbe 
foglalását – a Magyar Államkincstár által jelzett kiegészítésekkel együtt – a melléklet szerint 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Kármán Gábor Hatósági ov.  
 
 
 
Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszönte a részvételt, a bizottság 
munkáját és az ülést bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

  
Szász-Vadász Endre              Szabó Csaba 
 elnök         jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 


