
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2016. március 2-i 
ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Bizottság rendkívüli ülése 
 
Lenkei György nincs jelen. 
 
Szász-Vadász Endre köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést 
megnyitja. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. 
 
A Bizottság 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el. 
 
1./ Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre elnök 
 
2./ Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
1./ Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre elnök 
 
Szász-Vadász Endre felkéri Szabó Csabát jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
 
A Bizottság 6 igen szavazattal elfogadja. 
 

7/2016. (III. 02.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  
 
 
A 2016. március 2-i rendkívüli Bizottsági ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Szabó Csabát választja 
meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szász-Vadász Endre elnök 
 
 
 
2./ Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a költségvetés-tervezet átdolgozott változata kiküldésre került a 
bizottsági tagok részére. Nincs változás abban, hogy nem ismernek nagy mennyiségű fejlesztési 
pályázatot, így azok saját forrásból fognak megtörténni. Vélhetően a napokban be fognak jelenteni 
pályázatokat, amiken már részt vehet a város is. A likviditás biztosítása volt a cél. Az ellátott 
szolgáltatások megőrzése is cél volt. Ezek azonban a fejlesztésektől vonnak el forrásokat. A szociális 
szférában változott a támogatások formája. Az Alapszolgáltatási Központtól is kerültek át feladatok a 
Járáshoz. Érdekes lesz a CSOK bevezetése is. Vélhetően ez lakosságszám növekedést fog 



eredményezni, ami további gondokat fog okozni a városnak. Április 1-től át fog alakulni a 
hulladékszállítás rendszere is. Ennek részleteit azonban még nem látják pontosan. A költségvetés a 
jelenlegi számok ismeretében tartható lesz. Kiemeli, hogy műszaki, karbantartások tekintetében 
elkészült egy teljes körű felmérés a Hivatal és a TESZ bevonásával, ennek teljes körűen a költségvetés 
nem tud eleget tenni, de több lett tervezve a korábbi időszakhoz képest. Írásos javaslat érkezett a 
költségvetéshez Sipos Richárd képviselő úrtól. A magánóvodákra elkülönített összeg havária helyzetre 
van félre rakva. A polgárőrségekkel tárgyalás van folyamatban, melynek célja, hogy egy polgárőrség 
legyen a városban. Javasolja, hogy ne emeljék meg a működési keretet, de ha előáll az új helyzet, 
akkor később biztosítsák a szükséges összeget. Az Ady Klub környezetének rendezésével 
kapcsolatban elmondja, hogy az alapvetően a tavalyi évben megváltozott, ezért most nem javasol 
újabb munkákat. Tervezési költség van betervezve és először a kerítést kellene rendbe hozni. A másik 
igény Dr. Megyery Csabától érkezett a Templom utca aszfaltozására vonatkozóan. 
 
Simon Tamás elmondja, hogy a közlekedési lámpa már régi igény, ami tavaly is megfogalmazásra 
került. Kéri, hogy Popele Julianna adjon részletes tájékoztatást.  
 
Popele Julianna elmondja, hogy már a tavalyi évben megkeresték a Magyar Közutat és kérték a 
probléma rendezését és a forgalom szabályozását. A válasz szerint csak csomóponti szabályozásra van 
lehetőség, de nem tartják indokoltnak és a költségeket sem tudják vállalni. Ha önálló nyomógombos 
gyalogátkelőt építenek, akkor a Nemzeti Közlekedési Hatóságot kell megkeresni, ami azzal jár, hogy a 
jelenlegi gyalogos átkelő nem maradhat a mostani helyén. Ez azt eredményezheti, hogy az üzletek 
megközelítését megnehezíti. A csomóponti kialakítás 20-30 milliós összeget jelent, amihez még 
hozzájön a tervezési költség is. A vizsgálat eredményét a bizottságok és a testület elé fogják 
terjeszteni. 
 
Simon Tamás szerint a zebra újrafestését meg lehetne igényelni és a megvilágítást is lehet javítani. 
 
Szabó Csaba szerint a sárga villogó lámpa megoldaná a figyelemfelkeltést. Erre gondoltak már? 
 
Popele Julianna erre még nem gondoltak, de rá fognak kérdezni. 
 
Simon Tamás elmondja, hogy a Bölcsőde körüli út megépítésével kapcsolatban az intézmények 
felújítása jelentős összeget emészt fel, ami az útépítéstől lett elvonva. A Komlókert utca építése 
viszont be van tervezve és a Huzella utcai rész felszórásra kerülne kővel, ami be lenne hengerelve. 
Elmondja, hogy Kovacsik Tamás is javasolta a Templom utca aszfaltozását, ami ebben az évben a 
legnagyobb beruházás lenne. 
 
Sipos Richárd örül annak, hogy a Komlókert utca be lett tervezve. Ugyanez a helyzet a lámpás 
gyalogátkelővel kapcsolatos fejlesztésnek. Kérdése, hogy a közútkezelőt már megkeresték? 
 
Popele Julianna elmondja, hogy újra indul a projekt. 
 
Lenkei György megérkezett. 
 
Sipos Richárd az Ady klubbal kapcsolatban elmondja, hogy ő is a kerítésre gondolt fejlesztésként. 
Véleménye szerint a polgárőrség támogatásának nincs akadálya, hiszen nem kötelező azonnal átutalni. 
 
Kovács Krisztina elmondja, hogy a tegnap kiküldött anyagban már szerepel a részletes útépítési 
bontás. A magánóvodák támogatására tavaly évben kötöttek szerződést egy gyermekkel kapcsolatban. 
 
Simon Tamás elmondja, hogy mivel több közmunkást kaptak az idei évre, ezért most azon dolgoznak, 
hogy hol tudnának dolgozni. 
 
Dr. Pintér György a magánóvodákkal kapcsolatban elmondja, hogy sajnos egyre növekszik azon 
gyerekek száma, akik speciális ellátást igényelnek, melyet csak magánintézmény tud biztosítani. 



Ennek biztosításához szükséges a költségvetési fedezet. Az Ady klubbal kapcsolatban elmondja, hogy 
amennyiben szabályosan készítik el a rámpát, akkor teljesen tönkreteszik az udvart.  
 
Lenkei György elmondja, hogy az óvodáknak jelenleg van szabad kapacitása, ahova gyermekeket 
lehet felvenni. A speciális ellátást igénylő gyermeket csak a Kastély óvodába lehet felvenni, ahol már 
viszont teltház van. 
 
Albert Pál elmondja, tavalyi évben kérte, hogy a kerékpár utat kiegészítsék a temetőig. Erre van 
lehetőség? 
 
Simon Tamás elmondja, hogy pályázatra vártak, de eddig nincs róla hír.  
 
Lenkei György szerint is meg kell valósítani a beruházást, de meg kell vizsgálni az építés lehetőségeit.  
 
Popele Julianna elmondja, hogy van önkormányzati terület, ahol meg lehet valósítani, de előtte 
terveztetni kell. A beruházás költsége több, mint 12 millió Ft lenne, de be kell tervezni a 
költségvetésbe, mivel jelenleg nem szerepel. 
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy várják meg a bevételek alakulását és amennyiben úgy alakul, akkor 
még lehet rá forrást biztosítani.  
 
Simon Tamás kéri, hogy vizsgálják meg a minimális és még megfelelő feltételeket a kerékpárút 
építéséhez. 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a költségvetés elfogadásakor az azévi létszámokat is jóváhagyják. 
Erre vonatozóan kiosztásra került egy előterjesztés, melyet most kiegészítene azzal, hogy az 
Alapszolgáltatási Központ létszámadatát 19 főben határozzák meg. Korábban a testület már hozott egy 
18,5 fős határozatot, melyet javasol hatályon kívül helyezni. 
 
Popele Julianna ismereti a tervezett kerékpárút-építés műszaki tartalmát. 
 
A létszám előterjesztést a kiegészítéssel együtt: 7 igen szavazattal elfogadja a bizottság és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

8/2016. (III. 02.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  
 
Az alábbi javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé elfogadásra: 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településellátó Szervezetnél 2016. április 1. napjától 
az alábbi takarítói álláshelyeket szünteti meg: 
Szervezeti egység  megszűntetésre kerülő létszám maradvány létszám (fő) 
Pedagógiai Szakszolgálat  0,5 fő      0 
Gondnokság    2 fő      0 
 
A Településellátó Szervezet részére 2016. március 1. napjától a következő szervezeti egységeken az 
alábbiak szerint biztosítja az álláshelyeket: 
Szervezeti egység            Létszám (fő) 
Huzella Tivadar Általános Iskola      12,5 
Huzella Tivadar Konyha       13 
Az Alapszolgáltatási Központ részére 2016. január 1. napjától az alábbiak szerint biztosítja az 
álláshelyeket:  

  



Szolgáltatás Létszám (fő)  2016.  

Szociális étkeztetés 3 

Házi segítségnyújtás 6 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   

Idősek Klubja (nappali ellátás) 3 
Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás 6 

Intézményvezető 1 
Összesen: 19 

 
A 159/2015. (XII. 16.) sz. Ök. határozatot 2016. január 1-i határidőre visszamenőlegesen hatályon 
kívül helyezi. 
 
Határidő: 2016. március 1. 
Felelős: Rataj András TESZ igazgató 
  Füle Jánosné intézmény vezető 
 
 
 
Popele Julianna javasolja, hogy a közvilágítás bővítésének áthúzódó tételeit a dologi kiadások közül a 
beruházási kiadások közé történő átcsoportosítását hagyja jóvá a bizottság. 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy Sipos Richárd képviselő módosító javaslatai közül a polgárőrségre 
vonatkozót, mint előterjesztő befogadja, ezzel egyidejűleg a magánóvodák támogatása sor 
megszüntetésre kerül. 
 
Popele Julianna a most kiküldött anyagban változás, hogy a TESZ részére kiegészítő karbantartási 
igény érkezett, melyre 10 millió Ft-ot csoportosítottak át a beruházási keretből a TESZ és intézményei 
részére. Az átvezetés már megtörtént.  
 
Simon Tamás elmondja, hogy a felújítások között jelenleg a legfontosabb feladatok szerepelnek.  
 
Dr. Pintér György kérdése, hogy az Ady Klub felújítására vonatkozó javaslatot fenntartja a képviselő 
 úr?  
 
Sipos Richárd elmondja, hogy igen, fenntartja. 
 
Lenkei György kimegy 
 
A bizottság az Ady Klub felújítására vonatkozó módosító javaslatot 2 tartózkodó, 4 nem szavazattal 
nem javasolja elfogadásra. 
 
Sipos Richárd elmondja, hogy a 4. számú javaslatot visszavonja. 
 
Dr. Pintér György azt javasolja, hogy a 3. javaslatról most ne döntsenek, hanem várják meg a 
közlekedési hatóság véleményét. 
 
Sipos Richárd nem ért egyet a javaslattal és kéri, hogy a Bizottság szavazzon a módosító javaslatról. 
 
A Köztársaság utcai lámpára vonatkozó javaslatot a bizottság 1 igen, 2 tartózkodás, 3 nem szavazattal 
nem javasolja elfogadásra. 
 
A Bizottság a módosítással együtt a költségvetés tervezetét a képviselő-testületnek 6 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja. 



 
9/2016. (III. 02.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  
 
Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot az alábbi módosítással 
együtt elfogadásra javasolja: 

- a polgárőrség részére a 2 millió forint támogatás, ezzel egyidejűleg a magánóvodák 
támogatása sor megszüntetése. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Mivel több hozzászólás nem érkezik Szász-Vadász Endre megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
               
 

Szász-Vadász Endre      Szabó Csaba 
     elnök            jkv. hitelesítő 


