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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2016. 
február 24-én, 10.30 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság rendes ülése 
 
Szász-Vadász Endre megbízott levezető elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és a 
hivatal dolgozóit.  
Megállapítja, hogy nincs jelen Pappné Pattke Mária, dr. Megyery Csaba távolmaradásukat nem 
jelezték.   
 
A megbízott levezető elnök javasolja a 3. napirendi pont levételét, mivel az anyag nem készült el.    
   
A megbízott levezető elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, - 5  -  tag jelen van.  
 
 
Tervezett napirendi pontok:  
 

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

 
2. Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

3. Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2015. évi működéséről 
Előterjesztő: Tóth Csaba rendőrkapitány 
 

4. Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

5. Beszámoló a Közterület-felügyelet 2015. évi munkájáról 
Előterjesztő: Kovács Gergely Közterület-f. v., dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

6. Egyebek 
 
 
A napirendi pontokat és azok sorrendjét a bizottság – 5  – igen, egyhangú szavazattal elfogadta.  
 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 

1. napirendi pont tárgyalása: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
 
Szász-Vadász Endre: Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Szabó Csaba legyen. 
 
A bizottság - 5  – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

1/2016.(II.24.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt, hogy 
a 2016. február 24-én felvett jegyzőkönyv hitelesítője Szabó Csaba tag lesz.  
 
Határidő: 15 napon belül 
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Felelős: Szász-Vadász Endre megbízott levezető elnök, Lenkei György tag 
 
 
 
 

2. napirendi pont tárgyalása: Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési      
                                              rendeletének megtárgyalása 
 

dr. Megyei Csaba tag megérkezett.   
 
dr. Szinay József: Elmondja, hogy az önkormányzat az idei évben magasabb összeggel tud 
gazdálkodni, mint a tavalyi évben. A költségvetési rendelet kiküldése határidőben történt. A 
Képviselő-testület március 08-án fogadja elfogadni a költségvetést. A költségvetés végleges verziója 
akkor fog elkészülni. Költségvetési módosító javaslatot nyújt be a bérek tekintetében. A 
megbeszélések során a TESZ kezdeményeztet 10 millió forint + járulékok összeg jóváhagyását, 
melyet cafetéria keretén belüli fizetnének ki a munkavállalóknak. Ezt javasolja elfogadni. Javasolja 
továbbá, hogy ne csak a TESZ tekintetében történjen ilyen juttatás, hanem a többi intézmény esetében 
is, így 3 millió forintot + járulék a hivatalban, 10 millió forint + járulék a TESZ-nek kerüljön átadásra. 
A közalkalmazottaknak a cafetériája jelenleg 110,- Ft + járulékok, ha a TESZ-nek átadja az összeget, 
akkor a többi intézményben dolgozó közalkalmazottak és a TESZ-ben lévő közalkalmazottak 
cafeteriája között az egyensúly megborul. A TESZ-nél 8 millió Ft bérkorrekciót engedélyez, ennek 
fele azokban a munkakörökben kerül kifizetésre, ahol a minimálbérhez közeli a fizetés, a fennmaradó 
része pedig a vezetőknél kerül kifizetésre. Annak érdekében, hogy ne sérüljön a közalkalmazottaknál 
plusz két milliót adnak. A köztisztviselők is kapnak bérkorrekciót, így a közszférában összesen 5 
millió forint kifizetést fog megvalósulni. Márciusban kifizetnek egy bérelemet, ami áll a 
bankszámlavezetési hozzájárulásból és 18 eFt bérkorrekcióból. Nem cafeteria elemként kerül 
kifizetésre, mivel éves szintre lebontva ez az összeg havi 2 eFt lenne, így egyösszegben kerül 
kifizetésre. Összesen 20 millió forint kerül kifizetésre, amelynek forrása a költségvetés 12. sz. 
mellékletében 3. pontban „feladattal nem terhelt működési tartalék” sorból 5 millió forint, 9. pontban 
„Intézmények működési tartalékkerete” 7 millió forint, „pályázatok önrésze” 3 millió forint, 
„intézményi beruházási tartalék” sorról a fennmaradó összeg kerül kifizetésre. A tartalék keret így 
lecsökken 261 millió forintra.  
 
Szász-Vadász Endre: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Feneketlen-tó 
rekultivációjára szeretne a költségvetésben 1,5 millió forintot elkülöníteni. Kéri, hogy Szabó Csaba 
ismertesse részletesen a kérelmet.   
 
Szabó Csaba: A tegnapi nap folyamán kihelyezett ülést tartott a VKB, melyek keretében 
megtekintették a Feneketlen-tó jelenlegi állapotát. 2 milliós forintos összeg merült fel annak 
érdekében, hogy rendbehozzák. Magasnak találja ezt az összeget. Kérdés, hogy a tóba bejutnak e 
források, amik táplálják a vizét. Ennek feltárására lenne szükség 1,5 millió forintra. Forrása a 
környezetvédelmi alap lenne.   
 
Simon Tamás: A Beruházási Osztály és a TESZ egyaránt foglalkozik karbantartással. Az évek során 
felülvizsgálta a kialakult gyakorlatot. A nagyobb tételekkel a beruházási osztály foglalkozik. Az 
intézményekhez kapcsolódó beruházások a TESZ-nél vannak. Kéri Rataj Andrást, hogy ismertesse a 
TESZ beruházási feladatait. Ezek a tételek nincsenek a költségvetésben.  
 
dr. Szinay József: A költségvetésben karbantartásként a tavalyi összeg van?  
 
Rataj András: Igen, de felmerültek új tételek. Eddig a TESZ karbantartása egy finanszírozási alapú 
tervezés volt. Sok olyan feladat volt, amit nem tudott elvégezni. Megvizsgálta ezeket a tételeket és 3 
csoportba sorolta őket. Az 1. csoportban vannak az üzembiztonságot veszélyeztető karbantartások, a 2. 
csoportban a színvonalat érintő, a 3. csoportban a fejlesztési karbantartások.  Azokat a beruházásokat 
emelte be, ami a feladatrendszerüket lefedi. A TESZ az egyik, az önkormányzat a másik, aki 
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karbantartást elvégzi. Van egy határterület, hogy mi az amit a TESZ és mi az amit az önkormányzat 
végez el. Sokminden olyan beruházás van amit se a TESZ, se az Önkormányzat nem lát el. Ezeket a 
hiányosságokat feltárták. Kijelölték, hogy mi a TESZ feladta. Újabb összeg merült fel. Az 
üzembiztonságot veszélyeztető kategóriában 20 milliós forrásra van szükség. Kéri a támogatást, hogy 
mik legyenek amiket ellátnak?  
 
Simon Tamás: Ezek a feladatok nagy volumenűek, pl.: a tantermek világítása mindkét iskolában meg 
kell oldani. Iskolánkként 5-10 tanteremben a világítás teljes cseréje szükséges. Ezen  belül sok apró 
beruházásra lenne szükség. Ezeket a feladatokat muszáj ellátni.   
 
dr. Pintér György: A beterjesztett költségvetést, ha megemeli, akkor máshonnan el kell vennie.  
Megpróbálnak forráshoz jutni. Április elejére már látszódni fog az adóbevételekből, hogy hogyan 
alakulnak a bevételek. A világítás cseréjét a nyári szünetben tudnák csak kivitelezni. Nem kell most 
dönteni menet közben is lehet a költségvetésben módosítani.   
 
Simon Tamás: Át kell nézni melyek azok a beruházások, amik nem várhatnak, amiket el kell végezni.   
 
dr. Pintér György: Van tartalék a költségvetésben, ha addig nem jó olyan igény rá, ami fontosabb, 
akkor onnan is lehet használni.   
 
Rataj András: Szükség lenne ezekre a beruházásokra, alpolgármester úr kértre, hogy nézzék meg. 
Több száz tételes feladatrendszer van. Tételesen el kell végezniük ezeket a feladatokat. A felmérés 
során azt tapasztalta, hogy jóval nagyobb összeg szükséges, annál ami betervezésre került a 
költségvetésben. Folyamatosan romlani fog a város és az intézmények állapota. Fontos lenne a város 
folyamatos finanszírozását átértékelni, több forrásra lenne szükség, 30 millió helyett 60 millió forintra.   
 
Simon Tamás: Egyetért, viszont az előbb ismertetett, az üzembiztonság érdekében elvégzendő 
feladatokra 20 milliós összeg szükséges.   
 
Rataj András: 30 milliót tervez, ez az üzembiztonságra elegendő.  
 
Simon Tamás: A 20 milliós összegből nagyon sokmindent meg tudnak valósítani. A 20 millió forintos 
plusz forrásigény még kezelhető.   
 
dr. Pintér György: Április-májusban már többet fognak tudni. Jelezzék, amikor már a folyamat odaért, 
és szükség van az összegre.  
 
Rataj András: Szeretné, ha a függő tételek között tervezné ezeket a kiadásokat.   
 
dr. Pintér György: Simon Tamás alpolgármester úrral folyamatosan egyeztessenek.   
 
Simon Tamás: Jövőhét végére kér pontos adatokat.   
 
dr. Szinay József: A bérkorrekcióra 20 milliót, a Feneketlen-tó rekultivációjára 1,5 milliót kérnek 
elkülöníteni. A Feneketlen-tóra a környezetvédelmi alapból címzetten különítsenek el, vagy azon felüli 
összegre van szükség? 
 
Kovács Krisztina: Nem, korábban már jelezték, hogy 1,5 milliós összegre van szükség. Nem kell 
külön soron elfogadni, a kifizetése nem egyszerre fog történni, hanem folyamatosan.  
 
dr. Szinay József: A bérkorrekcióra 20 milliót építsen be. A bérekkel kapcsolatban elmondja, hogy 
nem nettó, hanem bruttó 8 millió forint összegről van szó a TESZ esetében.  
 
Szabó Csaba: A 1,5 millióra nem egyszerre van szükség. A munkát folyamatosan kell elvégezni, így a 
kifizetés is folyamatos lesz.   
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Dr. Pintér György: A szöveges részben annyit kell megjelölni, hogy 1,5 millió forint kerül 
felhasználásra a környezetvédelmi alap keret terhére.   
 

 
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

2/2016.(II.24.) sz. PEKJB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy a 2016. évi költségvetésben külön soron kerüljön beépítésre 20 millió 
forint az „önkormányzat és az intézményei bérkorrekciója” jogcímen.    
Forrása: 12. sz. mellékletében 3. pontban „feladattal nem terhelt működési tartalék” sorból 5 millió 
forint, 9. pontban „Intézmények működési tartalékkerete” 7 millió forint, „pályázatok önrésze” 3 
millió forint, „intézményi beruházási tartalék” sorról a fennmaradó összeg kerül kifizetésre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

3/2016.(II.24.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a 2016. évi 
költségvetés irányelveit megfelelőnek ítéli meg.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 

3. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi            
                                               Rendőrőrs 2015. évi működéséről 

 
Nagy Attila őrsparancsnok: Elmondja, hogy a rendőrség alapvetően sikeres évet zárt 2015-ben. A 
rendőrőrs létszáma 17 fő. Teljes létszámmal működnek. Az egyik rendőr úr Tóth Richárd leszerelt, 
helyette Gödöllőről egy fiatal kolléga foglalta el a helyét. Iskolarendőrként a két iskolában már 
tartottak előadást. Beszámolójukat a Dunakeszi Rendőrkapitányság még nem hagyta jóvá, azonban 
változás abban nem várható. Az elfogások száma emelkedett. Sok ittas járművezető került elfogásra. 
Helyszíni birságban jelentős az emelkedés, mint az esetek, mint az összegek tekintetében. A 
közigazgatási bírságok kevesebbek, ami az új traffipax   miatt van. A körzeti megbízottak elkezdték a 
munkát. Nőtt a közúti balesetek száma. Két halálos baleset volt idén. A bűnügyi tevékenységgel 
kapcsolatban elmondja, hogy 2015-ben Göd lett a legbiztonságosabb város. Vagyoni 
bűncselekmények száma 3-al nőtt. Közlekedési biztonsága elleni elkövetett bűncselekmények 
esetében 50%-os emelkedés látható. Az önkormányzattal, hivatallal folyamatosan egyeztetnek, 
próbálják megoldani a problémákat. A munkájukat segíti a két polgárőr szervezet és a Közterület-
felügyelet is. Tegnapi napon a polgárőrségekkel volt egy egyeztetés, mely keretében megállapodtak, 
hogy minden hónapban egy alkalommal megbeszélik a teendőket a még hatékonyabb együttműködés 
érdekében.  
 
Szász-Vadász Endre: Köszöni a beszámolót.   
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Simon Tamás: A Nemeskéri út, Béke út Pest felé menő szakaszán sok a gyorshajtás. A Gödi 
Körképben meg fog jelenni erről egy cikk. Kéri, hogy ezeken a szakaszokon a sebességmérést 
sűrűbben végezzék el.  
 
Nagy Attila: Az új traffipax GPS koordináták alapján működnek. Engedélyeztetni kell a traffipax 
kihelyezését, ami egy hosszadalmasabb folyamat, akár egy hónap is lehet.  
 
Szász-Vadász Endre: A kerékpár útról hogyan lehetne leterelni a motorosokat?   
 
Nagy Atilla: A kerékpárutakat szokták ellenőrizni. Két robogóval rendelkezik a rendőrőrs. Nehéz 
fellépni ellenük. Megpróbál motoros rendőrkollégákat kikérni a Dunakeszi Rendőrkapitányságról.   
 
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

4/2016.(II.24.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja 
elfogadni a Képviselő-testületnek a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2015. évi 
működéséről szóló beszámolót.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szász-Vadász Endre megbízott levezető elnök 
 
 
 

4. napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok        
                                               leadásáról 

 
dr. Szinay József: Elmondja, hogy a képviselők, bizottsági tagok határidőben leadták 
vagyonnyilatkozatukat. Kéri a bizottságot, hogy vegye nyilvántartásba a vagyonnyilatkozatokat.   
 
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

5/2016.(II.24.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a képviselők és 
a bizottsági tagok vagyonnyilatkozatát nyilvántartásba vette.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 

5. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Közterület-felügyelet 2015. évi   
                                              munkájáról 

 
Kovács Gergely: Elmondja, hogy első alkalommal kötött együttműködést a Közterület-felügyelet és a 
rendőrség. A tavalyi évben alakult egy akciócsoport az illegális hulladéklerakás megakadályozására. 
Közbiztonsági referensi feladatokat is ellát. A feladatellátás során jó kapcsolatot alakított ki a 
katasztrófavédelem munkatársaival. Két fő a Közterület-felügyelet létszáma. A nyári időszakban 
lehetőség szerint este, illetve szombaton is dolgoznak. Megszaporodtak a kóbor kutyák. 2016. január 
01-től állandó jelleggel nem lehet a kutyákat megkötve tartani. Erről cikk is jelent meg a Gödi 
Körképben. A téli időszakban a zöldhulladéklerakó zárva van, nem tudnak mit kezdeni a 
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zöldhulladékkal. A parkolással vannak gondok a Kincsem Óvodánál, illetve azzal, hogy a biciklisek 
nem tartják be az egyirányú utcára vonatkozó szabályokat. Március 15-től van mód a hulladék 
elégetésére.   
 
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

6/2016.(II.24.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja 
elfogadni a Képviselő-testületnek a Közterület-felügyelet 2015. évi munkájáról szóló beszámolót.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szász-Vadász Endre megbízott levezető elnök 
 
 
 
Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszönte a bizottság munkáját és részvételt, majd 
az ülést bezárta.  
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 Szász-Vadász Endre                Szabó Csaba 
          megbízott levezető elnök                   jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


