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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának 2016. március 29-én, 09.00 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, Lőrincz László, akik távolmaradásukat 
jelezték, illetve nincs jelen Szabó Csaba, távolmaradását nem jelezte.   
 
Az elnök javasolja, hogy az 5. napirendet vegyék le anyag hiányában, továbbá az Egyebek 
napirend közé vegyék fel az „Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása” 
című napirendet. Javasolja, hogy utolsó napirendként tárgyalja a „Közbeszerzési eljárás 
megindítása – „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” című pályázat 
keretében „Meglévő épület átalakítása, felújítása 50 férőhelyes óvodává” című napirendi 
pontot, mivel ennek a napirendnek a megtárgyalása zárt ülést igényel.  
 
Dr. Pintér György jelzi, hogy a 4. napirendi ponthoz írásos anyag nem készült, így azt szóban 
terjeszti elő.     
   
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:   
 
Napirendi pontok:  
 

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

 
2. A 2015. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
3. Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2015. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Szász-Vadász Endre elnök 
 
4. Kamatozó kincstárjegy vásárlása 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 
5. 2016. évi közbeszerzési terv 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési ov.  
 

6. Egyebek: Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor hatósági ov.  
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7. Közbeszerzési eljárás megindítása – „Óvodai kapacitásbővítést célzó 

beruházások támogatása” című pályázat keretében „Meglévő épület átalakítása, 
felújítása 50 férőhelyes óvodává”                                                (zárt) 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési ov.  

 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása:   
 

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

10/2016.(III.29.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy 
dönt, hogy a 2016. március 29-i ülésén felvett jegyzőkönyv hitelesítője Lenkei György tag 
lesz. 
 
Határidő: 15 napon belül 
Felelős: Szász-Vadász Endre, Lenkei György tag 
 
 
 

2. napirendi pont: A 2015. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása 
 
dr. Szinay József: A módosítása megtörtént már korábban. Pénzügyi eseményeket foglal 
magában ez a módosítás. A költségvetés főösszege 3.132.204 eFt.   
 
Kovács Krisztina: A szöveges indoklásban a jogcímek benne vannak, a részletező táblákat 
csatolta az előterjesztéshez. A költségvetés bevételi főösszege 2.917.023 eFt volt, ez az 
októberi főösszeget takarja. Pótelőirányzat módosítások voltak. Az államkincstár ezeket az 
adatokat már véglegesítette. Ezek a számok már nem változnak. Egy rendeletmódosítás 
szükséges.   
 
Dr. Szinay József: A költségvetési főösszeg a nyertes pályázatok miatt nőtt meg.   
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

11/2016.(III.29.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Göd Város Önkormányzatának 2015. évi 
költségvetési rendeletének II. félévi módosítását az alábbiak szerint fogadja el:  

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének      /2016. (   ) rendelete  
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Göd Város Önkormányzat 2015. évi 5/2015. (III. 12.) számú költségvetési rendeletének 
módosításáról  

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint módosítja Göd Város 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 12.) számú rendeletét 
(továbbiakban: R): 

 
1.§ 

 
A R. 2. § (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
 
             A) Költségvetési bevételi főösszegét                2 917 023 ezer forintban 
             B) Költségvetési kiadási főösszegét 3 081 463 ezer forintban 
             C) Költségvetési egyenlegét (A-B) -164 440 ezer forintban 
             D) Belső finanszírozásának bevételi összegét          
                (előző évi pénzmaradványok 2015. évi költségvetési  
                   tervezetben igénybevett összege)                                      215 181 ezer forintban 
             E) Külső finanszírozásának kiadási főösszegét (költs.maradvány visszafizetése) 
              50 741 ezer forintban 

állapítja meg. 
 

(2) A költségvetés főösszege 3 132 204 ezer forint. 
(3) Működési többlet 41 674 ezer forint, a felhalmozási hiány 206 114 ezer forint. 
(4) A belső finanszírozás bevétele 215 181 ezer forint. 
(5) A külső finanszírozás kiadása 50 741 ezer forint. 
(6) A működési többlet, a külső és belső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a 

felhalmozási hiányt és a külső finanszírozás kiadását.. 
 

2. § 
 

 A R 14. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
. 

A R mellékletét képező 1.-14/2. számú mellékletek helyébe e rendelet 1.-14/2. számú 
mellékletei lépnek. 

 
Záró rendelkezések 

 
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től 
kell alkalmazni. 

 
 

 
Markó József 
polgármester 

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

3. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2015. évi               
                                                     tevékenységéről 

 
Szász-Vadász Endre: Elmondja, hogy az előterjesztés a kiküldött anyagban megtalálható.   
 
Dr. Szinay József: A kistérségben jelenleg Göd-Dunakeszi van benne. Az ügyeleti 
egészségügyi ellátás és a szúnyoggyérítés az a feladat amivel foglalkozik.   
 
Szász-Vadász Endre: Ilyen kevés feladatra miért szükséges a társulás?  
 
Dr. Szinay József: Az ügyeleti egészségügyi ellátás olcsóbb így. A szúnyoggyérítés térségi 
szinten történő ellátása kötelező. Fót kilépett a kistérségből, bírósági eljárást kezdeményeztek 
ellene, ahol megállapították, hogy jogszerűtlen volt a kiválása.   
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

12/2016.(III.29.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Dunakeszi Kistérség 2015. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 

4. napirendi pont: Kamatozó kincstárjegy vásárlása 
 
dr. Pintér György: Az írásos anyag még nem készült el. Ha van az önkormányzatnak szabad 
pénzforrása igyekszenek lekötni. A hozam lesett, 1% alatt van a kamat. A Takarékbank előállt 
egy olyan opcióval, hogy vesz kincstárjegyet és azt adja folyószámla betétként el. Ebben a 
formában 2%-os kamatot adna. A lekötéshez nem szükséges testületi döntés. A lekötés több 
évig folyna és az évenként áthúzódó kötelezettségvállaláshoz testületi döntés kell. Testületi 
döntés hiányában minden évben újra le kell kötni. Most az éventúli lekötésre kér engedélyt.   
 
Dr. Szinay József: A bankkal két ütemben tárgyaltak. A Takarékbankon keresztül folyik a 
kamatozó kincstárjegy vásárlás. A Takarékbank forgalmazza. Állami csőd esetén lehet csak 
probléma, de ez bármelyik bank esetében előfordulhat.   
  
Dr. Pintér György: Kéri a polgármestert felhatalmazni, hogy a Takarékbanknál  
értékpapírszámlát nyisson. Illetve kéri a hozzájárulást, hogy éventúli kötelezettséget 
vállalhasson a pénzlekötés tekintetében.  
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A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

13/2016.(III.29.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Göd Város Önkormányzata a TakarékBank-nál 
értékpapírszámlát nyisson, valamint felhatalmazza Polgármestert, hogy az Önkormányzat 
szabad pénzeszközeiért akár éven túli lejáratú Kamatozó Kincstárjegyet, valamint Féléves 
Kincstárjegyet vásároljon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester,  
              Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 

5. napirendi pont: 2016. évi közbeszerzési terv  
 
Popele Julianna: Minden évben el kell készíteni a közbeszerzési tervet. Ez a terv év közben 
módosítható. A tervet az éves költségvetésben foglalt beruházások ismeretében kell 
összeállítani. Jelenleg az óvodaberuházás, útépítés, a Kincsem istálló felújítása, csapadékvíz 
elvezetés, földgáz beszerzés van benne. A Polgármesteri Hivatal tekintetében nem kell 
közbeszerzés.  
 
Albert Pál: Az útépítés tekintetében van konkrétum meghatározva?  
 
Popele Julianna: Igen, a Templom utca. De még várható több útépítés is.  
 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

14/2016.(III.29.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Göd Város Önkormányzata 2016. évi 
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint: 
 

Göd Város Önkormányzata 
2016. évi Közbeszerzési terve 

 
Közbeszerzés 
tárgya 

Közbeszerzés megnevezése Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett eljárási 
típus 

 
Építési 
beruházás 

„Óvodai kapacitásbővítést célzó 
beruházások támogatása”  című 
pályázat keretében „Meglévő épület 
átalakítása, felújítása 50 férőhelyes 
óvodává” 

Nemzeti  Uniós értékhatár 
alatti, közvetlen 
felhívással induló, 
nyílt eljárás 
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Építési 
beruházás 

Útépítés Nemzeti  Uniós értékhatár 
alatti, közvetlen 
felhívással induló, 
nyílt eljárás 

Építési 
beruházás 

Erzsébetliget utca csapadékvíz 
elvezető  zárt rendszer kiépítése 

Nemzeti Uniós értékhatár 
alatti, közvetlen 
felhívással induló, 
nyílt eljárás 

Építési 
beruházás 

"Kincsem istálló és udvarház" 
felújítása, közösségi térré való 
kialakítása 
 

Nemzeti Kbt. 110. § szerinti, 
uniós értékhatár 
alatti,  nyílt eljárás 

Árubeszerzés Földgáz beszerzés Nemzeti Kbt. 110. § szerinti, 
uniós értékhatár 
alatti,  nyílt eljárás 

Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 
  15/2016.(III.29.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Gödi Polgármesteri Hivatal 2016. évi 
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint: 
 
 

Gödi Polgármesteri Hivatal 
2015. évi Közbeszerzési terve 

 
A Gödi Polgármesteri Hivatalnak nincs közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzése! 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 

6. napirendi pont: Egyebek 
 

I.  Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítása 
 
Lenkei György: Az államkincstár sokminden hibát kitalált, hogy miért nem volt jó a korábbi 
alapító okirat. A rendszer bürokratikus. Sok idő elmegy a hivatal részéről is. Reméli, hogy a 
jelenlegi módosítással az államkincstár minden kívánalmának eleget tesz. Javasolja elfogadni 
az elkészített anyagot. A kódok is változtak.   
 
Dr. Kármán Gábor: Háromszor egyeztetett az államkincstárral. Telefonon keresztül bediktálta 
a módosítást, elfogadták. E-mailben nem küldheti el az ügyintézőknek, teljesen elzárkoznak 



 18 

előle, állítólag nem nézhetik meg előre a beküldendő anyagokat. Ez csak a módosító okirat, az 
egységes szerkezetbe foglaltat később készíti el.   
 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

16/2016.(III.29.) 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 melléklet szerint elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
   Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal zárt ülést rendel el a 7. napirendi pont  -
Közbeszerzési eljárás megindítása – „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások 
támogatása” című pályázat keretében „Meglévő épület átalakítása, felújítása 50 férőhelyes 
óvodává” megtárgyalására.  
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Szász-Vadász Endre      Lenkei György 
             elnök       jegyzőkönyv-hitelesítő
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


