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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2018. 
december 13-i rendkívüli nyílt ülésén a Polgármesteri Hivatal üléstermében.  
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen Lenkei György, és Albert Pál, akik jelezték 
távolmaradásukat, Lőrincz László jelezte, hogy késni fog.) 
 
Tárgy: a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság rendkívüli nyílt ülése 
 
Szabó Csaba köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. Ismerteti 
a tervezett napirendi pontot. Az 1. napirendi pontot javasolja levenni napirendről, mert az új 
őrsparancsnok nem tudott eljönni. A 11. napirendi pontot javasolja napirendről levenni, mert a 2018-as 
évet összefoglalja a Beruházási osztály vezetője és 2019 januárjában kerül megtárgyalásra.  
 
Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont tárgyalásáról. 
 
A bizottság 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadja el: 

 
 

1) Az egyes környezetvédelmi témájú rendeletek módosítása – döntés a kerti hulladék 
égetésének teljes tilalmáról 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester    

 
2) Szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása 

Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök  
 

3) Intézkedési terv az Idősek Klubjában kialakítandó pihenőszoba vonatkozásában 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök      
 

4) 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző               
 

5) Döntés pótelőirányzatok biztosításáról 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester       
 

6) A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: Markó József polgármester   
 

7) Új álláshelyek engedélyezése az óvodákban 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző  
 

8) A 2018. évi Közbeszerzési terv 2. számú módosítása 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  
 

9)  „Göd, csónakház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
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Napirendi pontok tárgyalása 

 

 

Lőrincz László megérkezett. 

 

1) Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
 

Szabó Csaba: Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Szász-Vadász Endre legyen.  
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt, hogy a 

2018. június 26-i ülésén felvett jegyzőkönyv hitelesítője Szász-Vadász Endre tag lesz. 

 

 
Szabó Csaba: Megkéri a Bizottsági tagokat, hogy vegyék komolyabban a bizottsági munkát és részvételt. 
A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság fontos munkát végez az Önkormányzatnál.  
 
 

1) Az egyes környezetvédelmi témájú rendeletek módosítása – döntés a kerti hulladék 
égetésének teljes tilalmáról 

 
Szabó Csaba: A Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot. Rendeletmódosítást igényel. 
Ez a rendelet megtiltja a városban a hulladék illetve az avarégetést. Lehetőség lesz a zöldhulladék 
elszállítására, ugyanolyan rendszerben, mint a szelektív hulladék. Minden második héten zöld hulladék 
elszállítás lenne, hulladéktárolós rendszerben. Jegyző úr tud a zöldhulladék tároló beszerzéséről 
valamilyen információt? 
 
dr. Szinay József: Nem tud. 
 
Szász-Vadász Endre: Ő sem tud semmilyen információt erről.  
 
Szabó Csaba: 2019 áprilisától indulna ez a rendszer. A 1995. évi 53. törvény 22 § lesz változás.  
 
Dr. Kármán Gábor: A megsemmisítés az szűkítő feltétel. Szerinte ez nem megfelelő megfogalmazás. 
Ajánlja, hogy bármilyen célú meggyújtása és égetése tilos, ez a szöveg kerüljön be.  
 
Szabó Csaba: A végleges szövegezés avar, kerti és egyéb hulladék égetése Göd város teljes közigazgatási 
területén tilos. 
 
Dr. Kármán Gábor: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy megkezdték a munkálatokat, hogy megalkossanak 
egy új környezetvédelmi rendeletet. Fontos, hogy a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelettel 
szimbiózisba legyen. Polgármester úrral egyeztetni kell a szabályozásról és az intézkedésekről.  
 
Szabó Csaba: A diófát és a fenyőfát javasolja kivenni a rendeletből. A fakivágási engedélyek inkább 
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legyenek körméretre leszabályozva.  
 
Dr. Kármán Gábor: Egyszerűsíteni kell. 
 
Szász-Vadász Endre: Megtárgyalják a Környezetvédelmi Bizottság ülésén a javaslatokat.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák: 
 
 

133/2018. (XII. 13.) PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát és elfogadását: 
 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2018. (…) önkormányzati rendelete 

Göd város helyi környezetvédelmi szabályairól szóló 6/2000. (II. 22.), valamint a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 29/2015. (XI. 

26.) önkormányzati rendeletek módosításáról 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) 
pontjában és 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Göd város helyi 
környezetvédelmi szabályairól szóló 6/2000. (II. 22.), valamint a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 29/2015. (XI. 26.) önkormányzati 
rendeletek módosításáról a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Göd város helyi környezetvédelmi szabályairól szóló 6/2000. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. § (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Avar és egyéb kerti hulladék megsemmisítésére irányuló tűzgyújtás és égetés Göd város teljes 
közigazgatási területén tilos.” 
 

2. § 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 
29/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 22. § Aki az avar és egyéb kerti hulladék égetésére vonatkozó tilalmat megszegi, közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartást követ el.” 
 

3. § 
 
Ezen rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. 
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 Markó József dr. Szinay József 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel ... év … hó ... napján 
kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 
 
 
 
 dr. Szinay József 
 címzetes főjegyző 
 
 

2) Szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása 
 
Dr. Kármán Gábor: A következő napirendi ponttal összefügg ez a napirend. Az Alapszolgáltatási 
Központban volt egy ellenőrzés és ez alapján kötelezettségeket írtak elő, melyeket bele kell fogalmazni a 
rendeletbe.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák: 
 
 

134/2018. (XII. 13.) PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát és elfogadását: 
 

Göd Város Önkormányzatának …/2018. (XII.14.) sz. rendelete  
a szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) sz. rendelet módosításáról 

 
 

1.§ 
 

A rendelet 21.§ helyére az alábbi szövegrész kerül 
 
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételére irányuló kérelmet az 
intézmény vezetőjénél kell benyújtani. A kérelmet az ellátásra jogosult illetve törvényes képviselője 
nyújthatja be. Az ellátások igénybevételéről az intézmény vezetője dönt - az Szt. 59/A.§, valamint 
9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 22.§ és 22/A.§-ban foglaltakra tekintettel - ezen rendeletben 
foglaltak szerint.  
(2) Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik azon kérelmező részesíthető ezen rendeletben 
foglalt szociális alapellátásban, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 
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az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedülálló esetében 300%-át, 
valamint - 65 évet betöltötte, illetőleg kortól függetlenül egészségi vagy mentális állapota, 
szenvedélybetegsége, illetőleg jogszabályban meghatározott szociális rászorultsága miatt az ellátás 
igénybevételére rászorul. 
(3) A (2) bekezdéstől eltérően a szociális ellátás, elhelyezés körében azonnali ellátás, soron kívüli 
elhelyezés abban az esetben biztosítható, ha az ellátás hiánya a kérelmező életét, testi épségét 
veszélyezteti. 
(4) Az intézményvezető az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetve 
törvényes képviselőjével – külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően - megállapodást köt, amely 
tartalmazza: 
a) az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan), 
b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, 
c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, 
d) az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokat, 
e) panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálásának módját. 
(5) Az intézményi jogviszonyban állók érdekképviseletére, a panaszok kivizsgálására az 
intézmények vezetői és az Érdekképviseleti Fórumok is jogosultak. 
 
 
 

2.§ 
Ezen rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. 
 
 

3) Intézkedési terv az Idősek Klubjában kialakítandó pihenőszoba vonatkozásában 
 
Dr. Kármán Gábor: Az előzőekben említette, hogy az Alapszolgáltatási Központnál volt egy ellenőrzés, 
mely előírt az Idősek Otthonában egy pihenő szobát. Meg kell kezdeni ennek a kialakítását. Ha az 
intézkedési terv elkészül, akkor ezt el kell előzetesen küldeni.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák: 
 
 

135/2018. (XII. 13.) PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát és elfogadását: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Az alábbi intézkedési tervet fogadja el a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztálya által tartott ellenőrzés alapján megállapított hiányosság ügyében: 
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Intézkedési terv az Alapszolgáltatási Központ Idősek Klubjában kialakítandó pihenőszoba 
vonatkozásában 
 
 
1./ Az Idősek Klubja (2131 Göd, Vasvári Pál u. 9.) épületében felmérés készítése a pihenőszoba 
kialakításának műszaki lehetőségeiről.  
Határidő: 2019. január 30. 
Felelős: Településellátó Szervezet vezetője 
 
2./ Költségszámítás készítése lehetséges megoldási alternatívákról  
Határidő: 2019. január 30. 
Felelős: Településellátó Szervezet vezetője 
 
3./ A pihenőszoba kialakításának költségeinek betervezése Göd Város Önkormányzatának 2019. évi 
költségvetésébe 
Határidő: 2019. február 15. 
Felelős: Polgármester, Alapszolgáltatási Központ vezetője 
 
4./ Kivitelező kiválasztása  
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: Polgármester 
 
5./ Épület-átalakítási munkálatok elvégzése 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Polgármester 
 
 
Határidő: az intézkedési tervben foglalt ütemezés szerint 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 

4) 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
 
dr. Szinay József: Egy megszokott dologról van szó. A belső ellenőr összeállított egy belső ellenőrzési 
tervet a 2019-es évre vonatkozóan. Kéri a Bizottságot, hogy javasolják a Képviselő-testületnek 
elfogadásra.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák: 
 
 

136/2018. (XII. 13.) PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja 
elfogadásra a Képviselő-testületnek a 2019. évi belső ellenőrzési tervet.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök 
 

5) Döntés pótelőirányzatok biztosításáról 
 
Szabó Csaba: Felkéri Kovács Krisztinát a Pénzügyi osztály vezetőjét, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 

Kovács Krisztina: A Kincsem Óvoda újjáépítése miatt a lebontandó épületben korábban 
elhelyezett csoportok ideiglenes elhelyezéséről gondoskodni kellett. Az egyik csoport a Kastély Óvoda 
Fácán Óvodaegységében kapott helyett. A Fácán Óvoda helységében többek között klíma beszerelésére is 
szükség van. A klíma beszerelésének költségei nem szerepelnek az Óvoda költségvetésében. A hiányzó 
forrás 264 ezer forint. A pótelőirányzatot az új óvoda építésével kapcsolatos járulékos költségek 
fedezetére betervezett előirányzat szolgálhat. Göd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési 
rendeletében beruházási feladatok között szerepel az Oázis lakópark játszóterére játszótéri eszköz 
beszerzése, vízbekötése feladat. A játszótéri eszköz beszerzése megtörtént. A vízbekötés, valamint a 
kapcsolódó ivókút elhelyezési munkálatokra nincs elegendő fedezet a költségvetési soron, a hiányzó 
összeg 399 ezer forint. Ennek biztosítása a város 2018. évi költségvetési rendeletében tervezett, de 
2018-ban nem megvalósuló, Gyalogos fahíd beruházási feladat terhére lehetséges. A város pályázaton 
nyert forrást az elektromos töltőállomás és kapcsolódó parkoló kialakításához. A feladat megvalósult, de a 
parkolók kialakítása összességében 459 ezer forinttal többe került, mint a rendelkezésre álló előirányzat. A 
hiányzó fedezetet a költségvetésben tervezett, fel nem használt beruházási feladatok előirányzatai között 
szereplő, Jácint utcai csapadékvíz rendezése keretből javasolt biztosítani. A Kincsem Óvoda 
újjáépítéséhez kapcsolódó feladat a Fácán Óvodaegységben kialakítandó akadálymentes mosdók 
megvalósítása. A teljes beruházási költség 1 203 ezer forint, melyhez forrást az új óvoda építésével 
kapcsolatos járulékos költségek fedezetére betervezett előirányzat biztosíthat. 2018-ban a városi 
rendezvények reprezentációs költségeit nem fedezi a vonatkozó költségvetési sor előirányzata. Javasolja, 
3 000 ezer forint pótelőirányzat biztosítását a feladattal nem terhelt működési tartalékkeret sor terhére. 
Göd Város Önkormányzata évek óta támogatja a város középiskolás diákjait Wigner ösztöndíj 
formájában. Az igénylők száma közel duplájára emelkedett, emiatt a költségvetésben tervezett 4 500 ezer 
forint nem elegendő az idei ösztöndíjak kifizetésére. Szükséges forrásigény 1 473 ezer forint. A 
pótelőirányzatot a feladattal nem terhelt működési tartalékkeret sorról lehet biztosítani. A József Attila 
Művelődési Ház 2017. évi érdekeltségnövelő pályázaton nyert támogatási összegét nem használta fel 
2017-ben. 2 081 ezer forint a város 2018. évi költségvetési rendeletében tervezésre került a tartalékok 
között, melynek felhasználhatóságához az előirányzatot a József Attila Művelődési Ház részére 
pótelőirányzatként átadjuk. A Gödi Sportegyesület minden évben jelentős összegű támogatást kap Göd 
Város Önkormányzatától, melyet működési célra használhat fel. A Gödi Sportegyesület 2018. december 
3-án azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy Göd Város Önkormányzata, lehetőség szerint, 
emelje meg a GSE 2018. évi működési támogatási keretét. A Gödi Sportegyesület kérésének háttere az, 
hogy megnövekedett a minőségi igény; a GSE által kezelt ingatlanok állagjavításával egybekötött 
fejlesztések többletköltséggel járnak, így év végére fizetési nehézsége adódott az Egyesületnek. A létszám 
és a színvonal növekszik és nincs elegendő belső forrás, amiből ezeket meg tudnák oldani. Ehhez kér a 
GSE 2.000.000.- forint összegű támogatást Göd Város Önkormányzatától. Tény, hogy a GSE egyre 
magasabb színvonalon szolgálja a sportolni vágyó fiatalabb és idősebb gödi polgárokat. 



192 
 

 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák: 
 
 

137/2018. (XII. 13.) PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozatok meghozatalát és elfogadását: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gödi Sportegyesület részére 
összesen 2.000.000.-, azaz kettőmillió forint összegű működési többlettámogatást biztosít és 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy aláírja a támogatási összeg megemeléséről szóló szerződést. 
Forrás:  feladattal nem terhelt működési tartalék 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Markó József polgármester 
  Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák: 
 
 

138/2018. (XII. 13.) PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozatok meghozatalát és elfogadását: 
 

Kastély Óvoda Fácán Óvodaegység – klíma beszerelésre pótelőirányzat biztosítása  
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kastély Óvoda részére 264 ezer 
forint pótelőirányzatot biztosít 1 db klímaberendezés beszerzésére. 
 
 
Forrás: Tartalékok - Új óvoda építése – járulékos költségek 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Rataj András TESZ igazgató, Karaszek Ernőné 
óvodavezető 
 

 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák: 
 
 

139/2018. (XII. 13.) PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozatok meghozatalát és elfogadását: 
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
- az Oázis lakópark játszóterén kialakítandó ivókút elhelyezési munkálataihoz 399 ezer forint 

pótelőirányzatot biztosít a város 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.27.) rendeletében 
szereplő Gyalogos fahíd költségvetési sor terhére; 

- a Jedlik Ányos Terv-elektromos töltőállomás – parkoló kiépítése feladathoz, a parkolók 
építéséhez összesen 459 ezer forint pótelőirányzatot biztosít a város 2018. évi 
költségvetéséről szóló 6/2018. (II.27.) rendeletében szereplő Jácint utcai csapadékvíz 
rendezés költségvetési sor terhére; 

- A Kastély Óvoda Fácán Óvodaegységében kialakítandó akadálymentes mosdók 
megvalósításához 1 203 ezer forint pótelőirányzatot biztosít a város 2018. évi 
költségvetéséről szóló 6/2018. (II.27.) rendeletében tartaléksoron szereplő új óvoda építésével 
kapcsolatos járulékos költségek terhére; 

- az Önkormányzat reprezentációs kiadásainak fedezetére 3 000 ezer forint pótelőirányzatot 
biztosít a város 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.27.) rendeletében szereplő 
feladattal nem terhelt működési tartalékkeret sor terhére; 

- a Wigner Jenő ösztöndíj 2018. évi kifizetéséhez 1 473 ezer forint pótelőirányzatot biztosít a 
város 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.27.) rendeletében szereplő feladattal nem 
terhelt működési tartalékkeret sor terhére; 

- a József Attila Művelődési Ház 2017. évi érdekeltségnövelő pályázat maradványösszegének 
felhasználásához 2 081 ezer forint pótelőirányzatot biztosít az intézmény részére a város 
2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.27.) rendeletében tartaléksoron szereplő 
Érdekeltségnövelő támogatás sor terhére. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, Szabó Imréné 
intézményvezető 
 
 

6) A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadása 
 
dr. Szinay József: Minden évben a Képviselő-testület meghatározza a következő évi munkatervét, melyet 
a bizottságok is tárgyalnak és jóváhagynak.  
 
Szabó Csaba: A Településellátó Szervezettől Dr. Preller Zoltán jelezte, hogy a januárra tervezet TESZ 
beszámoló számukra nem megvalósítható, kéri, hogy márciusban kerüljön napirendre.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák: 
 
 

140/2018. (XII. 13.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek elfogadni a 2019. évi munkatervet az alábbi módosítással: 
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- A Településellátó Szervezet alaptevékenységeiről szóló beszámolója 2019. márciusban 
kerüljön napirendre. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök 
 
 

7) Új álláshelyek engedélyezése az óvodákban 
 

dr. Nagy Atilla: A Gödi Kincsem Óvoda főépületének újraépítésével kapcsolatban sok módosításra 
volt és még lesz szükség. Ennek egyik vetülete, hogy a kevesebb számú és dekoncentrált 
elhelyezésű csoportokba az eddigieknél nagyobb számú gyermeket kell elhelyezni és az ezzel 
járó zsúfoltság megnehezíti a pedagógiai munkát, az ezzel járó nagyobb stressz pedig az erre 
különösen érzékeny sajátos nevelési igényű (sni) és beilleszkedési, tanulási és magatartási 
zavaros (btm) gyermekeknél sokkal gyakrabban hoz elő rendkívüli intézkedést igénylő 
helyzeteket. Az óvoda vezetője emiatt kérte, hogy a fenntartó egy fő pedagógiai asszisztens 
álláshelyet hozzon létre az eddigiek mellé. Az óvodában (Kincsem) az átalakítás óta 14 csoportos 
szervezet működik, de a pedagógusi és dajkai álláshely-szerkezet még a korábbi, 16 csoportos 
struktúrát követi. Az óvodában 9 sni (és közel ennyi btm) gyermek van, hozzájuk eddig 5 
pedagógiai asszisztens volt rendelve. Ebből hármat finanszíroz az állam. Ehhez kéri az 
óvodavezető a hatodikat, aki kérése szerint gyógypedagógia asszisztens végzettségű legyen. A 
másik (Kastély) 16 csoportos önkormányzati óvodában 15 sni gyermekhez (és hasonló számú 
btm gyermekhez) 8 pedagógiai asszisztens álláshely lett létrehozva, ebből ötöt az állam – mint 
három csoportonként egy-egy kötelező létszámot – az állam finanszíroz. Mivel a 16 helyett 14 
csoportos szerkezet miatt négy óvodapedagógus álláshely rövidtávon nem indokolt, ezért 
célszerű, ha ezek betöltését további intézkedésig felfüggesztjük. Egy helyre már dajka felvétele 
folyamatban van, ez indokolt volt a széttelepített csoportok megfelelő ellátása érdekében. A 
határozati javaslat ennek megerősítését is tartalmazza. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák: 
 
 

141/2018. (XII. 13.) PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozatok meghozatalát és elfogadását: 
 

 
Göd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. január 1. napjától a Gödi 
Kincsem Óvodában egy újabb, hatodik pedagógiai asszisztens álláshelyet hoz létre. 
 
Ennek kezdeti éves bérigénye: 3.620.780.-Ft.  
 
Forrás: első ízben a 2019. évi költségvetés 
Határidő: 2019. január 1. 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
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Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete további intézkedésig magához vonja a Gödi Kincsem 
Óvoda ideiglenesen megszűnt két csoportjához rendelt négy óvodapedagógus álláshelyből három 
feletti rendelkezést, azokat az igény felmerülését követően helyezi vissza az óvoda rendelkezése alá. 
A három álláshelyhez rendelt bértömeget a 2019. évben az önkormányzati költségvetésbe tervezi 
tartalékként. 
 
A negyedik álláshely terhére egy fő dajkát az óvoda alkalmazhat legfeljebb 2019. december 31-ig 
határozott idejű foglalkoztatással. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, Szőke Zsófia óvodavezető 
 
 

8) A 2018. évi Közbeszerzési terv 2. számú módosítása 
 
Popele Julianna: A Csónakház pályázat kapcsán szükséges a közbeszerzési tervet módosítani.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák: 
 
 

142/2018. (XII. 13.) PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát és elfogadását: 
 
Göd Város Önkormányzat 
Képviselő-testület jóváhagyja Göd Város Önkormányzata 2018. évi 2. számú módosított 
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint: 
 

Göd Város Önkormányzata 
2018. évi 2. számú módosított Közbeszerzési terve 

Közbeszerzés 
tárgya 

Közbeszerzés megnevezése Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett eljárási típus 

 
Építési 
beruházás 

Göd, vízitúra megállóhely 
felújítása 

Nemzeti Nemzeti értékhatárt elérő 
értékű, Kbt. 113.§ (1) 
bekezdés szerinti, előzetes 
összefoglaló tájékoztatóval 
induló nyílt közbeszerzési 
eljárás 

Építési 
beruházás 

Göd, csónakház felújítása Nemzeti Nemzeti értékhatárt elérő 
értékű, Kbt. 113.§ (1) 
bekezdés szerinti, előzetes 
összefoglaló tájékoztatóval 
induló nyílt közbeszerzési 
eljárás 

Építési Új egészségügyi alapellátási Nemzeti A Kbt. Harmadik Része 
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beruházás központ építése Gödön  szerinti, a Kbt. 115. § (1) 
bekezdése szerinti, 
hirdetmény nélküli, 
közvetlen felhívással induló 
tárgyalásos Közbeszerzési 
Eljárás 

Árubeszerzés Adásvételi szerződés keretében 5 
db alacsony padlójú autóbusz 
beszerzése 

Közösségi 
értékhatárt 
elérő értékű 

Kbt. Második része szerinti 
közösségi nyílt 
közbeszerzési eljárás  

Árubeszerzés Földgáz beszerzés Nemzeti Kbt. 116. § szerinti 
Elektronikus licit 

Építési 
beruházás 

Gödi Kincsem Óvoda újraépítése 
275 férőhellyel 

Nemzeti Nemzeti értékhatárt elérő 
értékű, Kbt. 113.§ (1) 
bekezdés szerinti, előzetes 
összefoglaló tájékoztatóval 
induló tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal zárt ülést rendel el az alábbi napirendi pont megtárgyalására: 
 
 

9) „Göd, csónakház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 
 
 
Szabó Csaba megköszöni a tagoknak és a vendégeknek a részvételt és a nyílt bizottsági ülést bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
Szabó Csaba  Szász-Vadász Endre 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 


