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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi
Bizottságának 2017. május 22-i soron következő ülésén, a polgármesteri
hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint  (Nincs jelen: Lőrincz László képviselő, aki nem jelezte
távolmaradását, és Dr. Megyery Csaba bizottsági tag, aki jelezte távolmaradását.)

Szabó Csaba megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 5 tag jelen van.
Felkéri a tagokat, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontban szeretnének hozzászólni.

Szász-Vadász Endre: Van egy előterjesztés, ami a bizottsági ülés végéig elkészül várhatóan,
ezt szeretné az Egyebekben tárgyalni. Ha nem készül el, akkor majd a következő ülésen kéri
tárgyalni.

Szabó Csaba: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról és az
elhangzott javaslatról.

A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti javaslatot és az alábbi
napirendi pontok tárgyalását:

NAPIRENDI PONTOK:

1./ Jegyzőkönyv-hitelesítő választása
Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök

2./ A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. és a Gödi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója
Előterjesztők: a Kft.-k ügyvezetői

3./ Döntés a 18/2017.(IV. 28.) Önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

4./ A Gödi Kincsem Óvoda és a Gödi Kastély Óvoda alapító okiratának módosítása
(SNI- feladatbővülés)
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző

5./A Gödi Polgármesteri Hivatal álláshelybővítési igénye, valamint a 71/2017. (IV. 26.)
Ök. határozat módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

6./ Felterjesztési jog gyakorlása illetményalap-emelés és más munkabéreket érintő
kérdésben
Előterjesztő: Sipos Richárd képviselő

7./ Helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázaton történő részvétel
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője
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8./ 84/2017. (V. 10.) Ök. határozat módosítása (Göd 025/5 és 025/7 hrsz.-ú ingatlanok
megszerzésének pénzügyi fedezete)
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester

9./ Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása

Szász-Vadász Endre képviselő kiment.

1./ Jegyzőkönyv-hitelesítő választása
Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök

Szabó Csaba: A mai jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolja Lenkei György képviselő,
bizottsági tagot. Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a javaslatról.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal Lenkei György képviselő, bizottsági tagot
választják meg e jegyzőkönyv hitelesítőjének.

2./ A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. és a Gödi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója
Előterjesztők: a Kft.-k ügyvezetői

Szabó Csaba: Felkéri a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetőit, hogy ha van
kiegészítésük a beszámolóhoz jelezzék.

Dombi Lászlóné (ügyvezető): Nincs kiegészítésük.

Lenkei György: Elmondja, hogy a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft.-nél szükséges
volt a Felügyelő Bizottsági tagok mandátumának meghosszabbítása, erről jegyzőkönyv
készült. Tárgyalták a Kft. 2016. évi beszámolóját is a Felügyelő Bizottság ülésén, ahol a
beszámolót elfogadták.

dr. Pintér György: A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának
ülésén átnézték a a 2016. évi beszámolót és javasolták elfogadásra.

Szász-Vadász Endre képviselő, bizottsági tag megérkezett.

Szabó Csaba: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatokról.

A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták:

58/2017. (V. 22.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozatokat:

a. Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbiak szerint
elfogadja a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. (cím: 2131. Göd, Duna út
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5., adószáma: 24384135-2-13, cégjegyzék száma: 13-09-164566) 2016. évi
beszámolóját az alábbi mérleg főösszeggel és eredménnyel:

Mérleg főösszeg: 11 777 eFt
Adózott eredmény: 309 eFt
Eredménytartalék: 5 724 eFt
Mérleg szerinti eredmény: 309 eFt

b. Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a mérleg
szerinti eredmény eredménytartalékot képezzen.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző, ügyvezetők

59/2017. (V. 22.) PEKJB határozat

a. Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbiak szerint
elfogadja a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (cím: 2131. Göd, Duna út

5. adószáma: 24384135-2-13, cégjegyzék száma: 13-09-164566) 2016. évi
beszámolóját az alábbi mérleg főösszeggel és eredménnyel:

Mérleg főösszeg: 101 571 eFt
Adózott eredmény: 267 eFt
Eredménytartalék: - 1 eFt
Mérleg szerinti eredmény: 267eFt

b. Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a mérleg
szerinti eredmény eredménytartalékot képezzen.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző, ügyvezetők

3./ Döntés a 18/2017.(IV. 28.) Önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

Dr. Kármán Gábor: Helyi védettség alá helyezett földterület, amit most értékesíteni szeretne
az önkormányzat. Az eladáshoz a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának hozzájárulása
kellett. Mivel elővásárlási jogról lemondtak, ezért már nincs szükség a rendelet hatályba
lépésére. Az értékesítés megtörténhet. Visszaállítjuk azt a helyzetet, tehát azt mintha a testület
a módosító rendeletet meg sem hozta volna.

Szabó Csaba: Felkéri a bizottsági tagokat a szavazásra.

A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú javaslattal az alábbi határozatot hozták:
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60/2017. (V. 22.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 18/2017. (IV.28.) Önkormányzati
rendelet hatályba nem lépéséről szóló rendelet-tervezetet.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök
Hivatali felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

4./ A Gödi Kincsem Óvoda és a Gödi Kastély Óvoda alapító okiratának módosítása
(SNI- feladatbővülés)
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző

Dr. Nagy Atilla: Alapító okirat módosítást az oktatási intézményekben május végéig lehet
megtenni. Nem a lakosságszám növekedés miatt van a módosítás. A speciális terülten van
még igény, ez most két gyermeket érint. A Kastély óvodánál 18 főre emelkedett az SNI-s
gyermekek száma. A fenntartó 10-et engedett, de ez az emelkedett szám jelzi mekkora igény
van rá. Arról is szó van, hogy egy integráló csoportban saját képzett pedagógiai assszisztens
dolgozik. A törvény három csoportonként egy SNI-s pedagógust ír elő. Szeptembertől 4 fő
pedagógiai asszisztenssel kell bővíteni a Kastély Óvoda létszámát. A SNI-s gyermekek
személyi fejlesztése igény van, de ez többletköltséget jelent. A felsőgödi Kincsem Óvodában
tavaly ilyenkor az épülőben lévő Csalogány résznél már számoltunk az esetleges
változásokra. Itt módosítottuk az SNI-s dolgokkal az alapító okiratot. F84 típusba sorolt
gyermekek is járnak az óvodába, fejlesztésüket az óvodavezető asszony vállalta, erről még
tételes számok nincsenek. Az SNI-s gyermekek ellátása kötelező önkormányzati feladat.

Szabó Csaba: Fedezet erre van?

Kovács Krisztina (Pénzügyi Osztályvezető): A Kastély Óvoda vezetője a feladatellátással
kapcsolatban egy igényt benyújtott. Plusz feladatot nem jelent, mert korábban is ellátták ezt a
létszámot. 2016 előtt nem igényelt többet, de tavaly 17-18 fő került az igénylésbe. A
feltételrendszerben a szakértői vélemény számít. Az ellátás nem biztos, hogy feltétele, nem
biztos, hogy az Alapító Okiratban ennek benne kell lenni. Az sem gond, ha a tavalyiban nem
volt benne, erről most egyeztetnek a Magyar Államkincstárral. A plusz 4 fő nem helytálló, a
normatív óvodapedagógus mellé most 1 főt kért és a pszichológus státusz, amire még szükség
lehet.

Dr. Pintér György: Az SNI-s gyermekek száma jobban nő, mint az óvodás gyermekek száma.
A problémás gyermekekre vonatkozó költségek nőnek. A pszichológus foglalkoztatása nem
tartozik az önkormányzat kötelező feladatai közé. A két óvoda 1 fő pszichológust
foglalkoztat, erre a forrást biztosítottuk. Beszélt a pszichológus hölggyel. Ő azt mondta, hogy
ezeknek a gyerekeknek a 20 %-ával tud kezdeni valamit. Az igény sokkal nagyobb a
pszichológusra. Ezt még csak szóban jelezte az óvodavezető, hogy szeretné, ha itt maradna a
pszichológus és a Kincsem Óvodába egy fél státuszt vagy egy egészet biztosítanának. Erről
írásbeli anyagot készít az óvodavezető. Erről most nem kell még dönteni, a helyzeten
dolgoznak.

Dr. Nagy Atilla: Felolvassa a határozati javaslatot.
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Szabó Csaba: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatokról.

A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták:

61/2017. (V. 22.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozatot:

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

a Gödi Kastély Óvoda Alapító Okiratát a következők szerint módosítja:
A sajátos nevelési igényű gyerekek ellátási kapacitását 10 főről 18 főre emeli a
székhelyen és a Fácán telephelyen. Az e módosítást tükröző Módosító Okiratot
elfogadja.

E módosítás 2017. szeptember 1. napján lép hatályba.

Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

62/2017. (V. 22.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozatot:

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

a Gödi Kincsem Óvoda Alapító Okiratát a következők szerint módosítja:
A sajátos nevelési igényű gyerekek ellátási kapacitását 4 főről 8 főre emeli a székhelyen
és a Csalogány telephelyen, egyúttal az ellátási körbe beemeli a pervazív fejlődési
zavaros, a BNO: F84 körbe eső autista és Asperger-szindrómás gyermeket. Az e
módosítást tükröző Módosító Okiratot elfogadja.

E módosítás 2017. szeptember 1. napján lép hatályba.

Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

5./A Gödi Polgármesteri Hivatal álláshelybővítési igénye, valamint a 71/2017. (IV. 26.)
Ök. határozat módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

Dr. Kármán Gábor: Nem szeretné az előterjesztést kiegészíteni, mindent leírtak. A hivatalnál
ezek már régen megoldásra várnak. Az Ügyfélszolgálatnál ideiglenesen feladatot lát el a
közterület-felügyelet munkatársa, aki most hosszabb időre betegállományba ment.
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Az, aki még ellátná ezt a feladatot, és közfoglalkoztatott, szintén jelezte elmenetelét. Sajnos
így nincs megoldva az ügyfélszolgálat.

Markó József: A pénzügyi oldala a dolgoknak igen meghatározó. A 20 %-os alapilletmény
emelés is 30-40 mFt-ot jelent évente az önkormányzatnak, és a mostani álláshelybővítési
igény is közel ennyit jelent. A város a határain táncol a pénzügyeivel, hiszen ez már közel 60
millió forintos kiesés. A Samsung még nem fizet. Az álláshelybővítésre szükség van, de a sok
éves probléma a szervezetlenség. A hivatal munkája ad-hoc rendszerű, ez személyi kérdés, ez
a szervezet dolga. Egyes feladatoknak nincs felelőse, válaszok nem érkeznek levelekre. A
panaszokat ismeri, a GHR rendszernél is hónapos lemaradások vannak, erről rendszeresen kér
a jegyzőtől tájékoztatást, de ezen a területen is le vagyunk maradva. Más szemléletű,
manager rendszerrel kellene dolgozni. A problémákat részmegoldásokkal kezeljük, a
rendszer nem akar összeállni. A város lakossága egyre inkább nő, kezd személytelenné válni
az ügyintézés. Kéri a hivataltól, hogy ha már többen vannak, akkor ez a munka teljesítményen
is látszódjon. Említ egy adózóval kapcsolatos problémát. A rendszer szervezettsége hiányzik.
Ebben a kérdésben döntést kell hozni mielőbb. Mindig megoldódnak a problémák, de mindig
egyedi esetként kezelve. A korábbi szervezetfejlesztéseknek nincs hatása, hiába volt már erre
kétszer is szervezetfejlesztés. A városüzemeltetés a legfontosabb, erre a bizottságnak a
közterületekkel kapcsolatban forrást kell találni. A pénzügyekben a határon vagyunk. Göd-
Újtelep is kéri a fejlesztését, de egyelőre nincs pénz. Lehet, hogy egy hitelfelvétel lehetőségét
meg kell ezzel kapcsolatban vizsgálni. Bérekre, álláshelyekre 60 mFt-ot adunk. Fenntartjuk a
két nonprofit Kft-t, mert kötelező feladatokat látnak el. A Kincsem Udvarháza is be kell
üzemelni, ahonnan még szintén nem jön bevétel. A Samsung gyártól lesz majd a bevétel, de
ez is csak 2019-ben.

Dr. Nagy Atilla: Fenntartás, vagy fejlesztés, ez egy jó kérdés.

Markó József polgármester távozott.

Dr. Kármán Gábor: A határozati javaslat 5 álláshely létesítéséről és egy álláshely jogi
státuszának módosításáról szól, ami már egy meglévő álláshely. Két külön döntést igényel.
Az aljegyző szemléletes példáját említi. A hatékonyság kérdése az Adó Osztály helyzetén
mindenképp fontos, jelenleg 750 feldolgozatlan ügy van, amin próbálnak dolgozni. A
felszólításoknál valóban vannak késések. Szeretnének egy univerzális embert felvenni, aki
tudja kezelni ezt a helyzetet és több munkaterületen dolgozik majd az osztályon belül. A
környezetvédelmi ügyintézőt tehermentesíteni kell, mert rengeteg ügyirata van. A közösségi
magatartásról szóló rendelet betartatásában – utalt erre polgármester úr is – meg kell tenni a
megfelelő szankcionáló lépéseket. Több hatalmas terület van, amit le kell fedni.

Dr. Nagy Atilla: Sajnálja, hogy polgármester úr távozott. A panaszokat fel kell dolgozni.
Hatósági eszközökkel lehet ezeken a dolgokon változtatni.

Dr. Kármán Gábor: Az álláshelyek betöltésével az ügymenetek gyorsulnának, 5-6 területről
van szó. A végrehajtás is meg lenne erősítve, gyorsabbak lennének az adókivetések, a
tervezett ellenőrzésekre egyáltalán nincs esély jelenleg.

Kovács Krisztina: Az elnyert pályázatok és az azzal kapcsolatos analitikák jelentősen
többletfeladatot jelentenek a Pénzügyi Osztálynak. Tényleg olyan megbízható, precíz emberre
van szükségünk, aki a nagy projektekkel kapcsolatban végezné a munkát, határozott időre.
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Lenkei György: Eminens számára, hogy ezt az 5 státuszt meg kell kapnia a hivatalnak . Ha
erre most engedélyt kap a hivatal, akkor a változás valóban a szervezetben megindul. Az
ügyfélszolgálat indokolt, az Adó Osztály helyzetén is változtatni kell, bár mindennek ellenére
a tervezett bevétel 100- %-át elérték, ez korábban 70-80 % volt. Ez az az osztály, ahol a
legbiztosabban bejön a befektetett tőke. A Közterület-felügyeletnél is érthető az igény. A
közösségi oldalakon is állandóan a közterületes ügyeket sérelmezik, ez is égetően fontos. A
környezetvédelemmel és az állattartási ügyeknél is abszolút indokoltnak tartja a
létszámbővítést. A Pénzügyi Osztályon ellátják a feladatokat, de itt is igény van a státuszra,
ezzel is egyetért.

Szabó Csaba: Támogatja az álláshelybővítéseket, elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Dr. Kármán Gábor: Két dolgot hangsúlyozna az elhangzottakkal kapcsolatban. A befektetett
pénzeszköznek jóval nagyobb lesz a hozadéka, ha megfelelő a hatékonyság. Annál a
területnél, ahol most nem lesz erősítés, hátrány lesz továbbra is.

Albert Pál: A polgármester is szervezetlenül dolgozik, ha így nyilatkozott. Most a választások
előtt nyilatkozik. Hét év állt rendelkezésére helyretenni a dolgokat. A másik észrevétele az
univerzális munkaerővel kapcsolatban az, hogy ez nem megfelelő, mert a mai viszonyok
között vagy szakembert alkalmazunk vagy nem, minden területhez nem lehet maximálisan
igazodni, vagy ehhez, vagy ahhoz ért valaki.

Dr. Kármán Gábor: Az univerzális nem azt jelenti, hogy mindenhez értsen, viszont a
végzettsége igazgatásszervezői, és itt fontos, hogy a hatósági ügyintézéshez értsen, akinek
ilyen diplomája van, az minden ezen a szinten lévő feladathoz ért.

Lenkei György: A hivatal szervezettsége jegyzői feladat.

Dr. Nagy Atilla: A jegyző is abból tud gazdálkodni ami van. a város növekedése a
menedzsment növekedéssel is járna. A változás menedzselésére sajnos eddig sem volt elég
forrás. A fő probléma a hivatalban a túlterheltség, ami kapkodáshoz vezet. Ez elhatárolja
azokat, akik megfelelő ügykörben dolgoznak. A kényszerű gyakorlat, hogy bejön egy ügy,
akkor néha olyan kollega kapja, aki rutin nélkül kell, hogy foglalkozzon az üggyel.

Dr. Pintér György: Tavaly az egyetlen járás Dunakeszi volt, ahol természetes
népességnövekedés van. Az ügyek száma egyre jobban nő, erre személyes tapasztalatai
vannak, amik megoldása itt csapódik le a hivatalban. A szervezettség és a létszám nem
mindig függ össze. A szervezettségen is van javítanivaló, de van létszámhiány is. Az 5 főnek
jelentősen javítania kell a helyzeten. Az Adó Osztályon a feldolgozás, ellenőrzés és behajtás
területén is van bőven ügy, hiszen 300 mFt a kintlévőség. Bőven lenne még igény státuszra,
például nincs a hivatalban főállású jogász, aki jogászként átnézi a szerződéseket, ez egyre
nagyobb problémát okoz. A másik ilyen terület a vagyongazdálkodás, aminek a jogi
környezete is módosult. Itt lenne tennivaló bőven, minőségi váltással.

Szabó Csaba: Felkéri a bizottság tagjait a szavazásra.
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A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták:

63/2017. (V. 22.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozatot:

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatotti
létszámát az alábbi álláshelyekkel bővíti:
1 fő álláshely határozatlan időre az Ügyfélszolgálat keretén belül
1 fő álláshely határozatlan időre az Adóosztály keretén belül
1 fő álláshely határozatlan időre a Közterület-felügyelet keretén belül
1 fő álláshely határozatlan időre a Hatósági Osztály keretén belül
1 fő álláshely határozott időre (2019. december 31-ig) a Pénzügyi Osztály keretén belül

Az álláshelyek fedezetét a költségvetésben elkülöníti (7 havi bruttó illetmény és szociális
hozzájárulás 10.675.000 Ft + 583.400 Ft Cafetéria+ 350.000 Ft egyéb költségek).

Fedezet: feladattal nem terhelt költségvetési tartalék

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök
Hivatali felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

64/2017. (V. 22.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozatot:

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a 71/2017. (IV. 26.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja egyéb
rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett:

A hivatkozott határozat „a Gödi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Koordinációs
Osztályát 1 álláshellyel” szövegrészének helyébe „a Gödi Polgármesteri Hivatal
foglalkoztatotti létszámkeretét 1 álláshellyel (alpolgármesteri referens)” szöveg kerül.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök
Hivatali felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

6./ Felterjesztési jog gyakorlása illetményalap-emelés és más munkabéreket érintő
kérdésben
Előterjesztő: Sipos Richárd képviselő
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Sipos Richárd: Ez a napirend, akár az előző napirendi pont folytatása is lehetne. A
köztisztviselői illetményalapot az önkormányzat 20 %-kal eltérítette. A Kormányzat ezt nem
támogatja a központi költségvetésből. Az önkormányzatoknak ezt saját költségvetésükből kell
megoldani, ideértve az önkormányzat két korlátolt felelősségű társaságát is. A Kormányzat
nem biztosította ezt az összeget az önkormányzatoknak. Az előterjesztés arról szól, hogy a
köztisztviselői illetményalapot törvényesen emeljék meg 20 %-kal és ezt viselje a
Kormányzat, a garantált bér és a bérminimumnál is. Ahogy polgármester úr is elmondta, ez
gödi viszonylatban 30-40 mFt-os kiesést jelentett.

Szabó Csaba: Ez nem önkormányzati hatáskör, hanem országgyűlési hatáskör. Nem itt kellene
tárgyalni, hanem országgyűlési szinten. A kezdeményezés jó.

Albert Pál: Egyetért az előterjesztéssel. Inspirálni kell az országgyűlési képviselőinket a
kezdeményezésre. Javasolja az elindítást, a kezdeményezést.

Lenkei György: Az országgyűlési képviselővel akkor erről lehetne konzultálni.

Sipos Richárd: Szabó Csaba hozzászólására reagál. Nem önkormányzati hatáskör maga az
előterjesztés tartalma, de ennek felterjesztése, vagyis a felterjesztési jog gyakorlása pontosan
egy önkormányzati hatáskör. Mint például az iskolaépítésre is született hatáskör. A saját
forrást kérik a Kormányzattól biztosítani.

Dr. Nagy Atilla: A központi közigazgatásban emelkednek a bérek, helyi viszonylatban nem.
Lehetséges, hogy a bérek távolodásával a szakemberek áramlása is változik. A kötelező és
önként vállalt feladatoknál is kérdés, hogy mire mennyit költ a város.

dr. Pintér György: Tíz és fél hónap múlva választások lesznek. Látható, hogy a kampány
elindult, számítani lehet hasonló előterjesztésekre minden hónapban. Párpolitikai kérdés is
lehet. Az előterjesztés nem testre szabott. Gödi viszonylatban lehetne mást is beépíteni a
központi finanszírozásból, mint például a gyermeklétszám növekedésével járó feladatok
fedezése.

Szabó Csaba: Az előterjesztést támogathatónak tartja. Kéri dr. Pintér Györgyöt, hogy amikor
a testület tárgyalja ezt a napirendet, akkor is mondja el ezt a véleményt. A felterjesztési jog
gyakorlásával egyetért, javasolja a bizottságnak elfogadásra a határozati javaslatot.

A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

65/2017. (V. 22.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozatot:

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, élve az Alaptörvény 32. cikk (1) j)
pontjában biztosított felterjesztési jogával, Magyarország Kormányához fordul azzal,
hogy kezdeményezi, az Országgyűlés döntsön:

a) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti
illetményalap (38 650 forint) 20 %-os emeléséről;

b) a kötelező legkisebb munkabér (minibálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet alapján, az
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önkormányzatok költségvetési szerveinél alkalmazásban álló köztisztviselők,
közalkalmazottak, valamint egyéb munkavállalók részére fizetendő
bérkiegészítés teljes összegének központi költségvetésből történő biztosításáról.

Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök, Markó József polgármester
Határidő: 2017. május 31.

7./ Helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázaton történő részvétel
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője

Szabó Csaba: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető jelezte, hogy
nem tud az ülésen jelen lenni.

Kovács Krisztina: 15.250.000,-Ft-os támogatást utalt az önkormányzat a helyi
személyszállítási közszolgáltatást végző Dunamenti 2011. Kft-nek. Képviselő-testületi döntés
szükséges a pályázati részvételhez és a határozati javaslatban tett nyilatkozatról, ami a
támogatási összegeket takarja.

Szabó Csaba: Felkéri a bizottság tagjait a szavazásra.

A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

66/2017. (V. 22.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozatot:

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett „A települési önkormányzatok
helyi közösségi közlekedésének támogatás” pályázaton való részvételt, továbbá
nyilatkozik arról, hogy

a) jelen kiírás 7.1 aa) pontja szerint vállalja a helyi személyszállítási közszolgáltatás
folyamatos fenntartását 2017. január 1-től december 31-ig;
ab) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási
ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan 13 846
000 Ft összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati
támogatást nyújtott a Dunamenti 2011 Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság
részére, továbbá 1 404 000 Ft vissza nem térítendő támogatást továbbított a 2016. évben
elnyert „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása”
pályázat jóvoltából, mindösszesen 15 250 000 Ft-ot utalt;
ac) pályázati eljárás útján a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a
Dunamenti 2011 Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társasággal a közszolgáltatási
szerződést.

Felhatalmazza a Polgármestert a támogatás igénylés benyújtására és a szükséges
nyilatkozatok megtételére.
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Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök,
Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző

Határidő: folyamatos

8./ 84/2017. (V. 10.) Ök. határozat módosítása (Göd 025/5 és 025/7 hrsz.-ú ingatlanok
megszerzésének pénzügyi fedezete)
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester

dr. Pintér György:  Képviselő-testületi döntés pénzügyi forrásának módosításáról van szó.

Szabó Csaba: Felolvassa a határozati javaslatot.

A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

67/2017. (V. 22.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozatot:

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a 84/2017.
(V. 10.) számú önkormányzati határozat módosításához abban a tekintetben, hogy a
megjelölt forrás helyett az önkormányzat 2017. évi költségvetésében megtervezett
ingatlanvásárlás jogcímen szereplő sor 6 001 000 Ft összegben biztosít fedezetet az
árverésen elnyert ingatlanok megvásárlásához.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök,

Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző

Szabó Csaba: Szász-Vadász Endre által jelzett előterjesztés nem készült el az ülés végéig, így
az Egyebek napirendi pontban nincs tárgyalnivaló.
Megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

Kmf.

Szabó Csaba Lenkei György
PEKJB elnök képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő


