JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2017. január
23-án, 10.00 órakor kezdődő nyílt ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: a bizottság rendes –nyílt - ülése
Szabó Csaba elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és a hivatal dolgozóit.
Az elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes – 5 – tag jelen van, és az ülést megnyitja. Megállapítja,
hogy nincs jelen dr. Megyery Csaba tag és Lőrincz László tag, akik távolmaradásukat jelezték.
Az elnök elmondja, hogy az 5. napirendi pontot előterjesztés hiányában javasolja levenni a napirendről, illetve
tájékoztatja a bizottságot, hogy a meghívó szerinti 10. és a 12. napirendi pont felcserélődik. A meghívó szerinti
10. napirendi pont tárgyalásához zárt ülés elrendelése szükséges. Az Egyebek napirendi pont a zárt ülés előtt
kerül megtárgyalásra.
Egyebek I. napirendi pontként dr. Pintér György alpolgármester kéri felvenni az alábbi témát: „Tagi kölcsön
keret biztosítása a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére”. Előterjesztés szóban történik.
Egyebek II. napirendi pontként Simon Tamás alpolgármester kéri felvenni az alábbi témát: „Képviselők
intézkedési jogköre és azonosító igazolványa”. Előterjesztés szóban történik.
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Napirendi pontok:
1. Jegyzőkönyv-hitelesítő választása
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök
2. A bizottság 2017. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök
3. A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló 36/2002. (XII.30.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
4. A polgármester, az alpolgármesterek illetményének, az önkormányzati képviselők és bizottsági
tagok tiszteletdíjának, valamint a köztisztviselők illetményének rendezése
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök
5. Tájékoztatás az adóbevételek állásáról, a kintlévőségek és azok behajtásának aktuális helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor Hatósági osztályvezető
6. Tájékoztatás a pályázatok állásáról
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és városüzemeltetési osztályvezető
7. Göd 6324/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök
8. Göd 4374/2/A/5 hrsz.-ú gyermekorvosi rendelőre vonatkozó vételi szándék
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök
9. Gödi Kincsem Óvoda Csalogány Óvoda egységének megnyitása
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Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
10. Óvodai preventív tartásjavító és mozgásfejlesztő torna 2017-2018. évi biztosítása
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
11. Egyebek I.: Tagi kölcsön keret biztosítása a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
12. Egyebek II.: Képviselők intézkedési jogköre és azonosító igazolványa
Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester
13. Döntés magántulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele tárgyában (zárt ülés)
Előterjesztő: Lenkei György Szociális Bizottság elnöke
14. Lakásvásárlási támogatás iránti kérelem (zárt ülés)
Előterjesztő: Lenkei György Szociális Bizottság elnöke

Napirendi pontok tárgyalása:

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

1/2017.(I.23.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt, hogy a 2017.
január 23-i ülésén felvett jegyzőkönyv hitelesítője Lenkei György tag lesz.
Határidő: 15 napon belül
Felelős: Szabó Csaba elnök, Lenkei György tag

2. napirendi pont: A bizottság 2017. évi munkatervének elfogadása
dr. Pintér György: Javasolja a bizottságnak, hogy célszerű a korábban például a tavalyi évben hozott bizottsági
határozatok végrehajtását áttekinteni.
Szabó Csaba: Az elnök kéri, hogy a februári ülésen az elmúlt évi határozatok végrehajtása áttekintésre kerüljön.
Lenkei György elhagyta a Tanácstermet.
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

2/2017.(I.23.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 2017. évre vonatkozó
munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

2017. január 23. (hétfő), 10.00 óra
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1. A bizottság 2017. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök
2. 4. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet betöltésére vonatkozó pályázati kiírás
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök
3. Tájékoztatás az adóbevételek állásáról, a kintlévőségek és azok behajtásának aktuális helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor Hatósági osztályvezető
4. Tájékoztatás a pályázatok állásáról
Előterjesztő: Popele Julianna Popele Julianna Beruházási és városüzemeltetési osztályvezető
5. Egyebek

2017. február 20. (hétfő), 9.00 óra
1. Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök
2. Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző, dr. Pintér György alpolgármester
3. A 2016. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző, dr. Pintér György alpolgármester
4. Tájékoztatás a 2017. évi közbeszerzési tervről
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
5. Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2016. évi működéséről
Előterjesztő: rendőrkapitány
6. Beszámoló a Közterület-felügyelet 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző, Kovács Gergely közterület felügyelet vezető
7. Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
8. Egyebek

2017. március 20. (hétfő), 9.00 óra
1. A Településellátó Szervezet műszaki (fenntartási, felújítási, karbantartási) tevékenységéről szóló
beszámoló
Előterjesztő: TESZ igazgató
2. Tájékoztató az Önkormányzat peres ügyeinek állásáról
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző (zárt ülés)
3. Egyebek

2017. április 24. (hétfő), 9.00 óra
1. 2016. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
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2. Tájékoztató a 2016. évben történt pénzügyi, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző, dr. Pintér György alpolgármester
3. A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. és Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2016. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: ügyvezetők
4. Tájékoztatás az adóbevételek állásáról, a kintlévőségek és azok behajtásának aktuális helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor Hatósági osztályvezető
5. Egyebek

2017. május 22. (hétfő), 9.00 óra
1. Egyebek

2017. június 19. (hétfő), 9.00 óra
1. Tájékoztatás az adóbevételek állásáról, a kintlévőségek és azok behajtásának aktuális helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor Hatósági osztályvezető
2. Egyebek

2017. JÚLIUS - AUGUSZTUS – TANÁCSKOZÁSI SZÜNET

2017. szeptember 25. (hétfő) 9.00 óra
1. Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző, dr. Pintér György alpolgármester
2. Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző, dr. Pintér György alpolgármester
3. Wigner Jenő Ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázaton
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
4. A közterület-felügyelet 2017. első félévi tevékenységéről szóló beszámolója
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző, Kovács Gergely közterület felügyelet vezető
5. A Településellátó Szervezet kormányzati funkció szerinti alaptevékenységeiről szóló beszámoló
Előterjesztő: TESZ igazgató
6. Tájékoztatás a pályázatok állásáról
Előterjesztő: Popele Julianna Popele Julianna Beruházási és városüzemeltetési osztályvezető
7. Egyebek

2017. október 18. (szerda), 9.00 óra
1. A lakás- és helyiséggazdálkodás során alkalmazott bérletidíj-tételek felülvizsgálata
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Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
2. Tájékoztató az Önkormányzat peres ügyeinek állásáról
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző (zárt ülés)
3. Egyebek

2017. november 20. (hétfő), 9.00 óra
1. Helyi adórendeletek módosítása
Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor Hatósági osztályvezető
2. 2018. évi létszámadatok meghatározása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző, dr. Pintér György alpolgármester
3. Tájékoztatás az adóbevételek állásáról, a kintlévőségek és azok behajtásának aktuális helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor Hatósági osztályvezető
4. Egyebek

2017. december 11. (hétfő) 9.00 óra
1. A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök
2. Közterülethasználati díjtételek módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
3. Helyi buszközlekedés viteldíjainak módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
4. 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
5. Egyebek

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Csaba elnök

3. napirendi pont: A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló
36/2002.(XII.30.) önkormányzati rendeletének módosítása
dr. Pintér György: Jogszabályi rendelkezés alapján az üdülő besorolású ingatlanoknál a vegyes hulladék
elszállításának az időszaka nem lehet kevesebb, mint 6 hónap. Az üdülőkre vonatkozó kedvezmény rendszert is
szabályozni kell. Ebben a témakörben nincs mozgástere sem a Képviselő-testületnek, sem a Pénzügyi
Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságnak. Kéri a rendeletmódosítás elfogadását.
Lenkei György visszajött a Tanácsterembe.
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

3/2017.(I.23.) sz. PEKJB határozat
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Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el:
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2017. (I. ….) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló 36/2002. (XII. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a települési szilárd
hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló 36/2002. (XII. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §
A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló 36/2002. (XII. 30.)
önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az üdülőtulajdonosok számára is kötelező egy darab gyűjtőtartály után hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat fizetni, melynek mértéke az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-a. Az
üdülők részére rendszeresített gyűjtőtartályok eltérő matricával rendelkeznek, amely matricával ellátott
gyűjtőtartályokat csak minden év április 1-től szeptember 30-ig üríti a szolgáltató. A fenti időtartamon túli
időszakban, a gödi gazdaboltokban (2132 Göd, Duna út 4.; 2131 Göd, Pesti út 82/A) kapható egyedi zsákban,
az ingatlanok elé kirakott hulladékot szállítja el a közszolgáltató, a körzetre érvényes hulladékbegyűjtési
napon.”
2. §
E rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. január ... napján
kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző
Göd, 2017. január 17.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző
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4. napirendi pont: A polgármester, az alpolgármesterek illetményének, az önkormányzati
képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának, valamint a köztisztviselők illetményének rendezése
dr. Pintér György: Az előterjesztésben szerepel 4 kategória. Polgármester és Alpolgármesterek. Képviselők,
bizottsági elnök és bizottsági tagok. Közalkalmazottak. Hivatali dolgozók. A polgármester fizetését a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályozza, amelyben szabályozzák még az
államtitkárok, helyettes államtitkárok, a Kormány tagok, miniszterek és a minisztériumi alkalmazottak
bérilletményét. Sávosan, lakosságszám alapján határozzák meg a polgármesterek fizetését. Göd a 10001-30000
lakosságú település sávba tartozik, ez alapján kapja Göd Város polgármestere a fizetését. Nincs elfogultság, ez
így van meghatározva. A Képviselő-testület korábban úgy határozott, hogy az alpolgármesterek fizetése a
polgármester fizetése alapján kerül meghatározásra, mégpedig a polgármesteri fizetés 90 %-a. Módosítani kell,
ha kell, ha nem, mindenféleképpen kötelező. A képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok fizetésénél is
jelentős emelés következett be. Képviselői tiszteletdíj 120.000 forint, bizottsági elnökök díja 90.000 forint,
bizottsági tagok tiszteletdíja egy bizottsági tagság esetén 45.000 forint, bizottsági tagság második tagság esetén
22.500 forint. Ehhez szükséges forrásigény körülbelül 6 millió forint. A Gödi Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak legalább 8 éve nem volt bérrendezése. A ruhapénz és a 13. havi fizetés is elvételre került. A
központi bérilletmény meghatározást eltörölték így helyi viszonylatban lehet a béreken változtatni. 20 %-os
alapilletmény emelés következne be a közalkalmazottak és a köztisztviselőknek egyaránt. Önmagában a
béremelés körülbelül 10-11 millió forint többletigényt vonz maga után. A Településellátó Szervezettel
konzultálva a közalkalmazottak is jelentős fejlesztésben részesülnek. Egészségügyi szféra és a szociális szféra
igaz a garantált bérminimum összegével nem kapnak emelést, ezt az összeget majd megkapják pluszban.
Összetorlódott a bértábla, összecsúszás van ez látható az előterjesztésben. Az előterjesztés 5. pontja a cafetéria
rendszerről szól, az eddigi rendszer a mérvadó. Köztisztviselők esetében 200.000 Ft, közalkalmazottak esetében
az Erzsébet utalvány helyett új utalvány rendszer lesz, a készpénz cafetéria a központi költségvetés miatt kicsit
háttérbe szorul, a cafetéria a közalkalmazottak esetében 100.000 Ft. Ezek bruttó összegek, nem ennyi a
tényleges összeg. A határozati javaslat több részből áll, van egy határozat és van két rendeletmódosítás. Egyben
szavazhatunk, a Képviselő-testület majd külön szavaz.
Lenkei György: Ez visszamenőleg 2017. január 1-től érvényes?
dr. Pintér György: Igen.
Kovács Krisztina: Annyit kiegészítésként elmond, hogy a 4/2015. (III. 12.) önkormányzati rendelet
módosításába szükséges beleírni, hogy a 4/2015.(III.12.) számú határozat 1 § 2. bekezdése hatályát veszti. Kéri
ennek a módosítását.
dr. Pintér György: Javasolja elfogadásra az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot és a rendelet
módosítást.
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

4/2017.(I.23.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztett határozatot és a két rendelet módosítást az alábbi
módosításokkal fogadja el:

……………………….Ök határozat

Göd Város Képviselőtestülete Göd Város Önkormányzatának 2017. évi bértervezése tárgyában úgy dönt,
hogy
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1. a polgármester és alpolgármesterek illetményét,
2017. január 1-től az alábbiak szerint határozza meg:
Polgármester illetménye/hó
Polgármester költségtérítése/hó
Alpolgármesterek illetménye/hó
Alpolgármesterek költségtérítése/hó

valamint

illetve

költségtérítését

698 000 Ft
104 700 Ft
628 200 Ft
94 200 Ft

2. a képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok 2017. január 1-től hatályos tiszteletdíját az alábbiak
szerint elfogadja, továbbá megalkotja az ehhez szükséges önkormányzati rendeletet.
Képviselői tiszteletdíj/hó:
120.000 Ft
Bizottsági elnök tiszteletdíja az alapdíjon felül/hó:
90.000 Ft
Bizottsági tagok tiszteletdíja/hó egy bizottsági tagság esetén:
45.000 Ft
Bizottsági tagok tiszteletdíja/hó második bizottsági tagság esetén:
22.500 Ft
3. azon közalkalmazottak bérét, akiknek bérét korábban központi bérrendezés nem érintette, 2017.
január 1-től 32.000 Ft-tal megemeli. A részmunkaidőben foglalkoztatottak közalkalmazottak bérét a
foglalkoztatási idő arányának megfelelően emeli meg,
4. a Gödi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek tekintetében a 2011. évi CXCIX. számú törvényben
meghatározott illetményalapot 2017. január 1-től 46.380 Ft-ban állapítja meg. Ennek a döntésnek
megfelelően a Képviselő-testület megalkotja a szükséges helyi rendeletet is,
5. Göd Város intézményeiben 2017-ben tervezhető cafetéria összege a polgármester, az alpolgármesterek
és a köztisztviselők esetében bruttó 200.000 Ft, míg a közalkalmazottak esetében bruttó 134.220 Ft,
6. felkéri a jegyzőt, hogy Göd Város 2017. évi költségvetését a fentiek szerint tervezze meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző

Göd, 2017. január 19.
Tisztelettel:

Markó József
polgármester

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (I. ….) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának mértékéről szóló
4/2015. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 35. § (1) bekezdésében, valamint 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az
önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának mértékéről szóló 4/2015. (III. 12.) önkormányzati
rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1. §
Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának mértékéről szóló 4/2015. (III. 12.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése hatályát veszti.
2. §
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A Rendelet 2. § (1) bekezdés a)-d) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tiszteletdíj mértéke:
a) Képviselői tiszteletdíj/hó:
b) Bizottsági elnök tiszteletdíja az alapdíjon felül/hó:
c) Bizottsági tagok tiszteletdíja/hó egy bizottsági tagság esetén:
d) Bizottsági tagok tiszteletdíja/hó második bizottsági tagság esetén:

120.000 Ft
90.000 Ft
45.000 Ft
22.500 Ft

3. §
E rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell
alkalmazni.

Markó József
polgármester

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. január ... napján
kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2017. (I. ….) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 232. §-ában, 234. § (3) bekezdésében, 236. § (4) bekezdésében, 237. §-ában, valamint Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról a
következő rendeletet alkotja:
1. §
A köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet a következő
alcímekkel, valamint 2/A. § és 3/A. §-okkal egészül ki:
„2/A. Illetményalap
2/A §. A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalap 46.380,- Ft.
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3/A. Vezetői pótlék
3/A. § A Hivatal köztisztviselője osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői kinevezés esetén alapilletménye 10%ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.”

2. §
E rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell
alkalmazni.

Markó József
polgármester

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. január ... napján
kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

5. napirendi pont: Tájékoztatás az adóbevételek állásáról, a kintlévőségek és azok behajtásának
aktuális helyzetéről
Szabó Csaba: Felkéri a Gödi Polgármesteri Hivatal osztályvezetőit, hogy éves szinten 2-3 alkalommal
számoljanak be a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságot érintő témákról, ügyekről, pénzügyi
helyzetről és pénzügyi témájú folyamatokról. Fontos, hogy a bizottság úgy hozzon meg döntéseket, hogy előtte
tájékozódik és informálódik néhány pénzügyi kérdést érintően.
Dr. Kármán Gábor: Tájékoztatja az elnököt, hogy ha bármilyen információra van szüksége, akkor felkeresheti
ülésen kívül is, bármikor az irodájában és szívesen válaszol a kérdésekre. 2 darab táblázat került kiosztásra. A
bizottság előző ülésén a 2016 novemberi állapotról kaptak tájékoztatást szintén egy összesítő táblázat által,
ehhez képest nem sok minden változott. Forintosítva, ami változott, hogy plusz 69 millió forint bevétel
emelkedés látható, folyamatosan folynak be az adóbevételek. Ami pozitív meglepetés, hogy az egyik
adóügyfél, amely épp vitat egy összeget és már fellebbezett ez ügyben befizette az adóhátralékát, amely elég
magas összeg körülbelül 134 millió forint.
Szabó Csaba: Évekre vonatkozóan van-e rálátás? Éves szinten mennyi adó folyik be évről évre?
Dr. Kármán Gábor: Éves szinten nehéz lekövetni, minden évben változik, évközben is. A behajtási folyamatok
lassúak. Nehézkesen megy. A behajtási folyamat betartása fontos, ha egy lépés kihagyásra kerül, akkor
perelhető a Hivatal. Amit a Hivatal meg tehet azt meg is teszi. Ha már nem tud az Adóosztály lépni egy
behajtási ügyben, akkor bevonásra kerül az önálló bírósági végrehajtó. Éves záráskor van több kintlévőség, de a
féléves záráskor még több. Ha egy lakos tartozik és felszólításra kerül, hogy fizesse be a hátralékát, azután
általában rendezésre kerül a tartozást. Mivel befizetésre került ez a 134 millió forint így a kintlévőség jelenleg
300 millió forint alá csökkent. Személyi állomány tekintetében is megfelelő létszámmal rendelkezik az
Adóosztály, Polgármester úrnak is kérése és az ő meglátása is az, hogy a közeljövőben több ellenőrzés történjen
meg az építményadók befizetésével kapcsolatban. Az adókivetés bevallás alapján történik. Ellenőrzés során is
történhet adókivetés.
Szabó Csaba: Google vagy GPS alapján lehetséges az ellenőrzés?
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Dr. Kármán Gábor: Igen, anno úgy kezdődött. De sok esetben a Google-n nem látható megfelelően az épület,
vagy nem minősül adóköteles építménynek. 50 %-a vaklárma volt. A GPS nem mindig pontos. A folyamat
lassú, egy új emberi erőforrás beiktatása szükséges.
Szabó Csaba: Van rá lehetőség?
Dr. Kármán Gábor: Polgármester úr nem zárkózott el, hogy felvételre kerüljön még egy ember az Adóosztályra.
Szabó Csaba: Ezt a 300 millió forintos kintlévőséget hogyan illesztik be a költségvetésbe?
Kovács Krisztina: Mérlegben, követelésként történik beillesztésre.
Lenkei György: Mióta Dr. Kármán Gábor vezeti az adóosztályt azóta megnövekedett az adóosztály által
behajtott adó. Jóval eredményesebb a munka Dr. Kármán Gábor vezetése óta.
Simon Tamás: Több lakossági megkeresés érkezett, a kutak felmérésével kapcsolatban. Vajon meg lesznek-e
adóztatva a kutak? Ezért kérik-e a kutak bejelentését?
Dr. Szinay József: Jogszabályi változás történt 2016. decemberében úgynevezett kútamnesztia. Mindenki saját
maga bevallhatja a kertjében található kutakat, büntetés nélkül. A kutak nyilvántartásához szükséges.
Dunakeszivel egyeztetett Göd Város Önkormányzata és megbeszélés volt arról, hogy egységesíteni kell a
gyakorlatot ezzel kapcsolatban. Formanyomtatványok megfogalmazásában, elkészítésében és az ügyintézés
megtervezésében egy szinten van Göd Város Önkormányzata a szomszédos Dunakeszi településsel. A
jogszabály elég kötött és merev, több olyan dokumentumot is kér be a lakosoktól, amit félő, hogy nem tudnak
bemutatni, vagy nem tudnak beszerezni. Aki komolyan veszi a bejelentési kötelezettséget és nincsenek
megfelelő dokumentumai, annak szakértő bevonása szükséges, hogy felmérje a kút paramétereit például
fenékmélység stb. Dunakeszivel együtt Göd nem vár el mérnöki tanulmány benyújtását. Dunakeszin és Gödön
is hasonló az aktivitás ez ügyben, inkább az idősebb korosztály intézkedik. Göd Város Önkormányzata arra
törekszik, hogy minimális dokumentáció beadása lesz majd szükséges. A katasztrófavédelemmel is egyeztetés
szükséges. Valószínűleg késő tavasszal indul be az ügyintézés a lakosság körében. A lakosságba van egyfajta
félelem, hogy ez azért szükséges, mert adókivetést vonz maga után. Nincs ilyen jellegű információ a jövőbeni
kútadó kivetésével kapcsolatban. Könnyen lehet, hogy a föld víz-bázis védelme miatt történik ez a felmérés. A
kutak veszélyeztetik a talajvíz mennyiségét és a föld víz-bázis egyensúlyát.
Szász-Vadász Endre: Milyen kutakra terjed ki ez az adatközlés?
Dr. Szinay József: Minden típusú kútra vonatkozik.
Simon Tamás: Volt még néhány lakossági probléma az ingatlan adók kapcsán. A neveleki településrészen az
ingatlan tulajdonosok nem kaptak az adóval kapcsolatban határozatot, számlát, értesítőt. Lehet tudni, hogy
hogy áll jelen pillanatban a neveleki ingatlan adók értesítőinek a kiküldése és a csekkek postázása?
Dr. Szinay József: Az adóbevallások kapcsán már majdnem 100 %-ban feldolgozásra került a neveleki
településrész. Ami nem problémás ügy, ott a lakosok már megkapták az értesítőt. Olyanok nem kapták meg
esetleg a pontos adó mértékről a határozatot és csekket, akiket az Adóosztály valamilyen hiánypótlásra szólított
fel. Körülbelül 70-75 %-ban történtek meg az adóbevallások a lakosok által. Folyamatban van a feldolgozás,
előfordulhat kisebb számban, hogy még néhány lakos nem kapta meg az értesítőt.
Csányi József: A kutak nyilvántartásával kapcsolatban szerény véleménye szerint valószínűleg a későbbi
adóztatás céljából történik ez az adatbekérés. A műszaki paramétereket a gyűrűs kutaknál könnyebb
meghatározni, például 8 gyűrű víz nélkül, 3 gyűrű víz alatt, ez egy ötlet a nyomtatvány megtervezésekor.
Meglátása az, hogy a Gödi Körképben szükséges lenne egy részletes tájékoztatás a lakosság felé. A
későbbiekben pedig az ügyintézésről is szükség lenne egy tájékoztató a Gödi Körképben. Cső kútnál
bonyolultabb a helyzet, a gyűrűskút egyszerűbb.
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Dr. Szinay József: Feltétlen megjelenik majd egy cikk ezzel kapcsolatban. A Gödi Körkép már megkereste az
Önkormányzatot, hogy tájékozódjon a pontos részletekről, ez hamarosan meg fog történni.
dr. Pintér György: Adóbevételekhez visszatérve. Az idei évi költségvetés a tavalyi évhez hasonlóan lesz
beállítva. Ez a 134 millió forint befolyt összeg ez egy peres és vitatott összeg, ami még nem biztos.
Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság köszöni Dr. Kármán Gábornak az
adóbevételekről a tájékoztatást.

6. napirendi pont: Tájékoztatás a pályázatok állásáról
Popele Julianna: A kiosztott táblázat 4 részből tevődik össze. Lezárt. Benyújtott, elbírált és folyamatban lévő
pályázatok. Benyújtott, elbírálásra váró pályázatok. Benyújtásra váró pályázatok. Nagyságrendben 370 millió
forint támogatás tartalmaz. A benyújtott elbírálásra váró pályázatok körülbelül 790 millió forint. A lezárult
pályázat az a Balázsovits Sportcsarnok légkezelése, ez egy megvalósult pályázat. 2 darab műfüves pálya
építése, ami lezárult. Kincsem Óvoda bővítése 50 férőhelyes óvodaegységgel február végén lezárul.
Szabó Csaba: A Balázsovits Sportcsarnok fűtési rendszere hűtésre és fűtésre is működtethető?
Popele Julianna: Igen, hűt és fűt is.
Szabó Csaba: A Kincsem Óvoda átadásakor lesz ünnepség?
Popele Julianna: Igen, lesz. De még az eszközbeszerzés folyamatban van. Van még néhány feladat, amit meg
kell csinálni, de ezek apróságok. A használatba vételi engedély folyamatban van.
Szabó Csaba: A Kincsem Óvoda egyik épületszárnyának felújítására is van egy pályázat folyamatban?
Popele Julianna: A benyújtott, elbírálásra váró pályázatok között szerepel. A kiosztott előterjesztésben
megtalálható több pályázat, aminek az elbírálására várunk. Közlekedés felújításra 100 millió forint, a Németh
László Általános Iskolában nyílászáró cserére és napelemre benyújtásra került egy pályázat. Balázsovits
Sportcsarnok kazáncseréjére került még beadásra egy pályázat. Jelenleg egy kazánról működik az általános
iskola és a sportcsarnok is, a pályázatot arra adta be Göd Város Önkormányzata, hogy ezt a két rendszer
különválasztásra kerüljön és a Sportcsarnok külön kazánról működjön.
Szabó Csaba: Mit terveznek még?
Popele Julianna: Benyújtásra került két 2*22kW töltőoszlop telepítése, ennek az eredményére várunk.
Benyújtásra kerül egy belterületi útépítési pályázat és az úgynevezett ASP rendszer kidolgozása a Gödi
Polgármesteri Hivatalban. Ez utóbbi kidolgozására a keret 9 millió forint. Minden pályázati lehetőséget
megragad a Beruházási Osztály.
Szabó Csaba: Mennyi önrész szükséges ezekhez a pályázatokhoz?
Popele Julianna: A jelenlegi pályázatok önrészének nagysága most megfelelőek Göd Város
Önkormányzatának. Szinte 100 %-os a támogatás ezeknél a pályázatoknál. Például a Sportcsarnok projektjénél
85 %-os a támogatás. Nagyon kedvezőek ezek a konstrukciók.
Lenkei György: Volt arról szó, hogy Göd-Újtelepen és a Duna parton kültéri játékokra és torna eszközök
telepítésére is pályáz Göd városa. Ezek a pályázatok benyújtásra kerültek?
Popele Julianna: Igen. Az előterjesztés utolsó oldalán a legfelső sorban látható ez a pályázat. „Kültéri
sporteszköz park létesítése”. Nem kaptunk még értesítést.
Szabó Csaba: A bizottság nevében köszöni a tájékoztatás, nagyon hasznos volt a bizottság számára.
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7. napirendi pont: Göd 6324/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
dr. Pintér György: Felsőgöd szélén található az Önkormányzat tulajdonában lévő terület, amit bérbe adott az
Önkormányzat és jelenleg teniszpályaként üzemel Fenyves Teniszpark néven. A bérlő vételi szándékot jelentett
be. A szándék részleteit a határozati javaslatban olvasható. Ráépítés történt. A Magyar Államnak elővásárlási
és döntési joga van. Itt van egy kötelező jogi vonal, amit véghez kell vinni. Nem egyszerű értékbecslést kellett
elkészítettni, mivel a bérlő jelentős értéknövekedést hajtott végre az adott ingatlanon. Az értékbecslés értéke az
összes ráépítéssel együtt 71.400.000 forint. Ha a Magyar Állam ezt szeretné, akkor 71.400.000 forintért tudná
megvásárolni. Az előterjesztés mellékleteként szerepel az adásvételi szerződés tervezete. Bruttó 18 millió forint
a vételár. Körülbelül 13 millió forint marad ebből Göd Város Önkormányzatánál. Képviselő-testületi döntés is
szükséges. Az idei évi költségvetést gazdagítaná ez az összeg.
Dr. Szinay József: Áfa befizetés szükséges?
Kovács Krisztina: Igen.
dr. Pintér György: Igen, szükséges áfa befizetés.
Kovács Krisztina: Nem bemondás alapján történik, hanem az értékbecslés alapján kerül meghatározásra.
dr. Pintér György: Az adásvételi szerződés első oldalán megtalálható a pontos összeg. Ami megmaradna az
Önkormányzatnak. 14.173.228 forint. A telek az összes felépítményével együtt. Kéri, hogy a teljes anyag az
értékbecsléssel együtt kerüljön a Képviselő-testület elé. Kiegészítésként még egy feladat szükséges. A
vagyonnyilvántartásba eltér az ingatlan besorolása. Ahhoz, hogy ebből ne legyen gond, szükséges a
Bizottságnak egy olyan határozatot is hozni, amelyben a nyilvántartási összeg és a mostani értékbecsléskor
meghatározott érték alapján módosításra kerüljön a vagyonnyilvántartásba. Az értékbecslés legyen az alapja.
Fontos, hogy az aktuális besoroláson legyen nyilvántartva az ingatlan a vagyonnyilvántartásba. A következő
Képviselő-testületi ülésre a teljes ingatlanértékbecslés kerüljön előterjesztésre
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

5/2017.(I.23.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya nyilvántartásba Göd
belterület 6324/2. hrsz alatt felvett, 9849 m2 területű, „Kivett teniszpálya, sporttelep” megjelölésű,
természetben 2131 Göd, Névtelen tér 6324/2. hrsz alatti ingatlant bruttó 18.000.000.- Ft, azaz
tizennyolcmillió forint vételárért értékesítse a FENYVES-TENISZPARK Korlátolt Felelősségű Társaság
(cg: 13-09-170535., székhelye: 2600 Vác, Bimbó u. 5. 3. ajtó, képviseletében eljár: Makai Viktor) részére.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert az adásvételi szerződés-tervezet
véglegesítésére és aláírására, valamint az üggyel kapcsolatos további jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6/2017.(I.23.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozatot fogadja el:
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Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya nyilvántartásba Göd
belterület 6324/2. hrsz alatt felvett, 9849 m2 területű, „Kivett teniszpálya, sporttelep” megjelölésű,
természetben 2131 Göd, Névtelen tér 6324/2. hrsz alatti ingatlan vagyonnyilvántartásba szereplő értéke
az értékbecslés alapján a megfelelő értékre kerüljön módosításra.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző

8. napirendi pont: Göd 4374/2/A/5 hrsz.-ú gyermekorvosi rendelőre vonatkozó vételi szándék
Dr. Szinay József: Dr. Pruzsinszky Ibolya felsőgödi gyermekorvos rendelőjéről van szó. Tájékoztatás szinten
van még a dolog. A doktornő felajánlotta megvételre Göd Város Önkormányzatának a gyermekorvosi rendelőt,
amely a 4374/2/A/5 hrsz.-ú ingatlan. Körülbelül 25 évvel ezelőtt a doktornő megvásárolta ezt az ingatlan Göd
Város Önkormányzatától. Azóta változtak a társadalmi viszonyok. A doktornő szeretné a praxisát eladni, de ez
az ingatlan eléggé megemeli az értékét, mellékesen nem találni orvost sem. Ha jönne egy potenciális
gyermekorvos jelölt, akkor lehetséges könnyebben megvásárolná a praxist így, hogy nem kell egy ingatlant is
megvásárolni. A praxis támogatás fejében ingyen használná a rendelőt a továbbiakban Pruzsinszky doktornő
Arra gondolt, hogy ha visszavásárolná az Önkormányzat, akkor könnyebben értékesíteni tudja a praxisát. 5
millió forint vételárat határozott meg a doktornő. Göd Város Önkormányzata felkínált 4 millió forintot, ezt a
vételárat el is fogadta a doktornő. Szóbeli megegyezés történt. Van még egy kis technikai akadály. Az ingatlan
tulajdoni lapján terhelésként szerepel egy 1,5 millió forintos MKB Pénzintézet által bejegyzett terhelési és
elidegenítési tilalom. A doktornő tájékoztatása szerint ez kiegyenlítésre került, valamilyen adminisztrációs hiba
történhetett és nem került törlésre ez a terhelés. Újra kikér egy igazolást a doktornő és ismét beadja a Dunakeszi
Földhivatalba, valószínűleg néhány héten belül törlésre kerül a hitel a tulajdoni lapról.
Lenkei György: A szervezeti és működési szabályzat alapján először ezt az ügyet a Szociális Bizottságnak kell
megtárgyalnia. A Szociális Bizottság javasolja elfogadásra a gyermekorvosi rendelő megvásárlását. A
képviselő úr kéri, hogy ez az előbb említett 4 millió forint kerüljön betervezésre a költségvetésbe.
Pappné Pattke Mária: Ez a gyermekorvosi rendelő egy társasház része?
Dr. Szinay József: Igen. A társasház egyik tagja sem kíván élni elővásárlási jogával.
Szabó Csaba: A későbbiekben Göd Város Önkormányzata akár kérhet bérleti díjat is és akkor vissza is jöhet
valamennyi ebből a 4 millió forintból.
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

7/2017.(I.23.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elvi hozzájárulását
adja, hogy a Göd 4374/2/A/5 hrsz.-ú gyermekorvosi rendelő 4.000.000 Ft-os, azaz négymillió forintos
vételáron megvásárlásra kerüljön.
A bizottság felkéri Göd Város Önkormányzatának jegyzőjét, hogy tervezze be a 2017. évi
költségvetésben a megvételhez szükséges fedezetet. Továbbá felkéri, hogy az adásvételi szerződés készítse
elő.
A bizottság felkéri a Képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel a Polgármestert az adásvételi szerződés
véglegesítésére és valamint aláírására, az üggyel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.
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Határidő: Azonnal
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző

9. napirendi pont: Gödi Kincsem Óvoda Csalogány Óvoda egységének megnyitása
Dr. Nagy Atilla: Informális vezetői döntés született arról, hogy megnyitásra kerül az új óvoda egysége. Egyik
probléma, hogy ha év közben történik a megnyitás, akkor a Magyar Államkincstár nem finanszírozza a
gyermekek ellátását. Indokolt 2 csoport kialakítása. Munkaerőhiányban szenved a Gödi Kincsem Óvoda, nem
tud pedagógusokat felvenni az Óvodavezető, mivel kevés a jelentkező. Legalább egy éve betöltetlenek az
álláshelyek. Igazából nagy kérdés az, hogy a munkaerőhiány miatt megnyitásra kerülhet-e az új óvodaegység?!
A Környezetvédelmi, Oktatási és Sport Bizottság döntött. Érdemi döntés született arról, hogy megnyitásra kerül
az új Óvodaegység, de függővé teszik az álláshelyekkel kapcsolatban. Amennyiben 2017. február 12-ig lesz
jelentkező, akkor megnyitásra kerül az épület, ha nincs jelentkező, akkor nem lehetséges a megnyitás.
Szeptemberi megnyitás lesz, ha nem sikerül most megnyitni. Talán könnyebb lesz szeptemberben.
Polgármester úr ötlete az, hogy szolgálati lakás kedvezményben részesüljenek azok az óvodapedagógusok, akik
jelentkeznek és felvételre kerülnek az új óvodaegységbe.
Szabó Csaba: Sok nyugdíjazás történt mostanában. Ez is a fő probléma.
dr. Pintér György: A sok nyugdíjazás is növelte a munkaerőhiányt. Alsógödi óvodában 3, a felsőgödi óvodában
4 óvónő felvétele vált szükségessé. Sajátos nevelési igényű gyermekeket is ellátnak az óvodák, ezért szükség
lenne, olyan óvodapedagógusokra, akik a sajátos nevelési igényű gyermekekkel is tudnak foglalkozni. A
tervezett megnyitás 2017. március 10. A gyerekeket meg is kell szervezni. A Képviselő-testület már döntött az
óvodai csoportszám túllépésekről, ezzel is segítve a megnövekedett óvodáskorú gyermekek elhelyezését.
Felsőgödön nem annyira sürgető a dolog, de Alsógödön magas a túljelentkezés. Ha szeptemberi megnyitás lesz,
akkor addig alaposabb átgondolásra kerülhet az egész megnyitás és az ahhoz kapcsolódó teendők. Ha 2017.
február 10-ig nincs jelentkező, akkor nem lesz megnyitás. A Kincsem Óvoda régi épületéből átkerülhet az új
épületbe 1-2 csoport, ezzel is könnyítve a zsúfoltságot. Meghirdetésre került 4 álláshely a Kincsem Óvoda
Csalogány Óvodaegységének a megnyitásához. Ha lesz jelentkező, akkor rendkívüli Képviselő-testületi ülésen
döntés születik a megnyitásról. Forrást kell biztosítani a költségvetésben a működéssel kapcsolatban. 2017.
február 10-én dől el a dolog.
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

8/2017.(I.23.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozatot fogadja el:
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatólag tudomásul veszi, hogy a Kincsem Óvoda
Csalogány tagegységébe a négy óvodapedagógusi álláshely meghirdetésre került. Amennyiben 2017.
február 10-ig az álláshelyekre jelentkeznek, akkor a márciusi nyitás lehetőségét újratárgyalja a testület.
Határidő: folyamatos
Felelős: Markó József polgármester
Hivatali felelős: Dr. Nagy Atilla aljegyző

Lenkei György elhagyta a Tanácstermet.

10. napirendi pont: Óvodai preventív tartásjavító és mozgásfejlesztő torna 2017-2018. évi biztosítása
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Dr. Nagy Atilla: Nem új dologról van szó. Vecserka doktor úr rendszeresen szűri a gyermekeket az óvodákban.
Önként vállalt feladata Göd Város Önkormányzatának, hogy a gödi óvodákban gyógytestnevelés órát tart heti 7
órában Somkereki Edit. Dologi fejlesztés nem szükséges. Nevelési év lenne ezután a mérvadó.
Szabó Csaba: Melyik óvodában folyik ilyen óra?
Dr. Nagy Atilla: Mind a három óvodában.
Szabó Csaba: Az Önkormányzat biztosítja a pénzügyi keretet?
Dr. Nagy Atilla: Igen, évi 1 millió forintos keret van rá.
dr. Pintér György: Javaslata az lenne, hogy a határozati javaslatban ne kerüljön nevesítésre a gyógytestnevelő
tanár.
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

9/2017.(I.23.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a határozatot az alábbi módosításokkal fogadja el:
Göd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. január 3. és 2017. május 31. napja
közötti, illetve 2017. szeptember 1. és 2018. május 31. napja közötti időszakban önként vállalt
önkormányzati feladatként az óvodai gyógytestnevelést helyettesítő preventív tartásjavító és
mozgásfejlesztő torna ellátást biztosít a gödi óvodás gyermekeknek egészségük megóvása érdekében.
Forrás: 2017. évi költségvetési rendeletben tervezendő 1.055.000.-Ft, 2018. évi költségvetési rendeletben
tervezendő 586.000.-Ft. A 2018. év szeptember-decemberi időszakra vonatkozó esetleges további
ellátásról a 2018-as költségvetési tervezési időszakban kell döntést hozni.
Kiköti, hogy az önként vállat feladat ellátása eredményességének értékelése és a remélt folytatása végett
minden nevelési évben június végéig a megbízott szakmai beszámolót nyújtson be a Közművelődési,
Oktatási és Sport Bizottság részére.
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen.
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző

11. napirendi pont: Egyebek I.: Tagi kölcsön keret biztosítása a Gödi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. részére
Lenkei György visszajött a Tanácsterembe.
dr. Pintér György: A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. likviditási problémákkal küzd. A
hulladékgazdálkodási rendszer átalakul Gödön. A számlázási rendszer is. Korábban úgy működött, hogy 3 havi
szolgáltatási díjról szóló csekket kiküldték a lakosoknak, azt befizették, az időszak szerint. A Gödi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. még nem kapott pénzt, 52 millió forint tartozása van.
Lenkei György elhagyta a Tanácstermet.
dr. Pintér György: A napi működést fedezni kell. Jelentős a kifizetetlen számla, 10 nap múlva fizetést kell adni
a Kft. dolgozóinak. 10 millió forintos tagi kölcsön jóváhagyását kéri a Bizottságtól. Ennek az előterjesztését
írásban a következő Képviselő-testületi ülésre beadásra kerül. 2017. március 31. visszafizetési hatállyal tagi
kölcsön biztosítson Göd Város Önkormányzata. Remélhetőleg a központi Holdingtól beérkezésre kerül
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körülbelül 54 millió forint és ebből rendezni tudja a kintlévőségeit. Nem tudni, hogy hogyan fog alakulni a Kft.
további jövője.
Szabó Csaba: Miből tevődik össze ez az 54 millió forint?
dr. Pintér György: Lerakói díjból tevődik össze leginkább.
Szabó Csaba: Ez állami kifizetés lenne?
dr. Pintér György: Nem.
Szabó Csaba: Van még további tartozás?
dr. Pintér György: Igen. A Központi Holding tartozik még 52 millió forinttal.
Pappné Pattke Mária: A bérekre kell még pénz. A dolgozók nem tehetnek semmiről.
dr. Pintér György: Igen. Ez így van.
Szabó Csaba: A vállalkozóknak hogyan, miből fogja rendezni a Kft. a tartozását?
dr. Pintér György: Majd az 52 millió forintból.
Simon Tamás: Több bejelentés érkezett, hogy a lakók nem kaptak számlát.
dr. Pintér György: 2017. április 1-ig vélhetően megérkezik minden lakosnak a számla. Remélhetőleg a Holding
kifizeti, amivel tartozik a Hulladékgazdálkodási Kft.-nek.
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

10/2017.(I.23.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozatot fogadja el:

…/2017. (I.25.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gödi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2131 Göd, Duna út 5., adószám: 24384135213.,
képviselik: dr. Hetényi Tamás és Sillóné Kőműves Mónika ügyvezetők) részére 10.000.000, azaz tízmillió
forint összegű kamatmentes tagi kölcsönt nyújt.
A tagi kölcsön visszafizetésének határideje: 2017. március 31.
A tagi kölcsön nyújtására vonatkozó szerződés-tervezetet elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert
annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József c. főjegyző,
Dr. Hetényi Tamás és Sillóné Kőműves Mónika ügyvezetők

12. napirendi pont: Egyebek II. Képviselők intézkedési jogköre és azonosító igazolványa

17

Simon Tamás: Tájékoztatást szeretne kérni intézkedési jogkörrel kapcsolatban. Több képviselő jelezte, hogy
amikor járják a város, akkor több néha szabálytalan dolgot tapasztalnak, és több dologban kell eljárniuk.
Milyen jogosultsága van egy képviselőnek? Szükséges lenne a képviselőknek egy fényképes igazolvány.
Dr. Szinay József: A képviselő, ha képviselőként jár el, akkor hivatalos személyként jár el. Büntetőjogi
védelmet kap. Másfelől nem hatóság. Informálisan van szava, ha tudják róla, hogy képviselő. Utasítani nem
tud. Hatósági szerv bevonható a helyszínen például közterület felügyelet.
Dr. Nagy Atilla: Képviselő helyszínen nem bírságolhat.
Simon Tamás: Felszólítás esetén nem kötelező a végrehajtás?
Dr. Szinay József: Ha hatóság megérkezik, akkor igen.
dr. Pintér György: Bizottsági tagnak nincs igazolványa?
Dr. Szinay József: Nincs.
Simon Tamás: Igazolványt kérhetnek a képviselők?
Dr. Szinay József: Van rá lehetőség.
Szász-Vadász Endre: Fényképes igazolvány lehetséges? Plasztik kártya megoldható?
Dr. Szinay József: Igen, fényképes megoldható, de nem plasztik kártya lesz. Minden képviselő a Gödi
Polgármesteri Hivatal titkárságán adjon le egy igazolványképet és elkészítésre kerül hamarosan az igazolványa.
Lenkei György visszajött a Tanácsterembe.
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal zárt ülést rendel el az alábbi két napirendi pont megtárgyalására:
13. Döntés magántulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele tárgyában (zárt ülés)
14. Lakásvásárlási támogatás iránti kérelem (zárt ülés)

Szabó Csaba megköszöni a vendégeknek a részvételt és a nyílt ülést bezárja.

K.m.f.

Szabó Csaba
elnök

Lenkei György
jegyzőkönyv-hitelesítő
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