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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2018. 

március 20-án, 09.00 órakor kezdődő soron következő nyílt ülésén polgármesteri hivatal hivatalos 
helyiségében. 

 
Jelen vannak:  jelenléti ív szerint (Lenkei György és Dr. Megyery Csaba távolmaradását jelezte.) 
 
Tárgy: a bizottság rendes –nyílt - ülése 
 
Szabó Csaba megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 5 tag van jelen. 
 
Szabó Csaba: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról és azok sorrendjéről. 
 
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 elnök 

 
2. Göd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének II. félévi módosítása 
 Előterjesztő: polgármester  
 
3. Beszámoló a Közterület-felügyelet 2017. évi munkájáról 
 Előterjesztő: aljegyző 
 
4. A Településellátó Szervezet műszaki (fenntartási, felújítási, karbantartási) 

tevékenységéről szóló beszámolója 
 Előterjesztő: TESZ igazgató 
 
5. 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása 
 Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető 
 
6. Helyi buszközlekedésről szóló közszolgáltatási szerződés módosítása (hétvégi járatok 

fenntartása) 
 Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
7. Beszámoló a Gödi Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről 
 Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
8. Beszámoló a Göd Városi Polgárőrség 2017. évi munkájáról 
 Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök 
 
9. Beszámoló a Dunakanyar Polgárőrség 2017. évi munkájáról 
 Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök 
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10. Polgárőrségek támogatása 
 Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök 
 
11. Döntés a Gödi Rendőrőrs részére megvásárolt autó CASCO-járól  
 Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 
Napirendi pontok tárgyalása: 

 
1. napirendi pont: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 

 
Szabó Csaba: Az állandó jegyzőkönyv-hitelesítő hiányzik, így szükséges egy jegyzőkönyv-hitelesítő 
választása. A mai jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolja Szász-Vadász Endre képviselő, bizottsági tagot. 
Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
Szabó Csaba: A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal Szász-Vadász Endre képviselő, bizottsági 

tagot választják meg e jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

 
 

2. napirendi pont: Göd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének II. félévi 
módosítása 
 

dr. Pintér György: Előirányzat módosítás történt a 2017. II. félévben. Központi vagy helyi döntés alapján 
történtek a módosítások. Az előterjesztésben ezeket az átvezetéseket látja a Bizottság.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

29/2018. (III. 20) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek elfogadásra a Göd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének 
II. félévi módosításait. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 

3. napirendi pont: Beszámoló a Közterület-felügyelet 2017. évi munkájáról 
 

Dr. Nagy Atilla: Az előterjesztésben olvasható a beszámoló. Ha kérdés van, szívesen válaszol.  
 
Szabó Csaba: A beszámolóban szerepelnek forint összegek. A közterület-foglalási engedélyt és a befolyt 
összeg között miért van különbség? 
 
Dr. Nagy Atilla: Átfutó költségről van szó. Valószínűleg még nem folyt be. Csekély a különbség.  
 
Szabó Csaba: Az italfogyasztás esetében, akik alkoholt fogyasztanak, azoknak az anyagi helyzet miatt nem 
fizetik be.  
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Dr. Nagy Atilla: Igen, nem akarják befizetni. Utánajárás követel, kiszabás után kiküldésre kerül egy levél. A 
bírságok végrehajtását a NAV végzi. Ha nincs végrehajtás, akkor a NAV letiltja a fizetéséből. Akár 
ingóságra vagy ingatlanra is kérhet végrehajtást. Van eltérés, a Közterület-felügyelet munkatársai 
igyekszenek szűkíteni. 2017 őszétől dolgozik az új Közterület-felügyelet vezetője, aki jól végzi a munkáját, 
próbálja újraalakítani és átalakítani a rendszert.  
 
Szabó Csaba: A közigazgatási szabálysértés, szabályszegés miatt 176 esetben. Lesz-e valamilyen szankció, 
ha igen, akkor milyen?  
 
Dr. Nagy Atilla: Eljárás rend van. Évszakos szórólapos opció lehetséges még a lakosság tájékoztatására. A 
befizetések hatékonysága körülbelül 50 %-os. Utóellenőrzést követően felszólító levél megy ki a lakosnak, 
ha nem fizette be a kirótt összeget. Kivezetésre kerül az úgynevezett cetlis változat. Második felszólításra 
kiküldésre kerül a kisebb bírságot kiszabó határozat. Kötelezzük a lakost bizonyos dolgok helyreállítására, 
ha szükséges. Jó néhány helyszíni bírság is volt. Behajtás és várakozás is büntethető. Például a közterület-
felügyelő is bírságolhat, ezt ritkán alkalmazzuk.  
 
Szabó Csaba: Köszönjük a beszámolót.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

30/2018. (III. 20) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Közterület-felügyelet 2017. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 

4. napirendi pont: A Településellátó Szervezet műszaki (fenntartási, felújítási, karbantartási) 
tevékenységéről szóló beszámolója 

 
Balogh György: A Településellátó Szervezet 2017-ben is beszámolt a tevékenységeiről. Az eredmények 
alapján a nyilvántartáshoz hozzá kellett nyúlni, ez 2018-ban meg is történt, több változtatást vezettek be. 
Sokkal jobb eredmények vannak, mint 2016-ban, jövőben is javítani fognak. Feladatoknál túlvállalást 
terveztek be előre nem látható eseményekre például betegség, időjárás, árvíz. Jobb eshetőségekre tervezzük 
be a munkákat, van, hogy marad el néhány munka, de ez nem számottevő. Az idei évben megpróbálják 
szinte minimálisra levinni az elmaradt feladatok számát. 
 
Szabó Csaba: A Településellátó Szervezethez került egy új csapat. Milyen feladatot látnak el? Közterület-
fenntartás, ároktisztítás stb.?  
 
Balogh György: Teljesen elkülönül a Településellátó Szervezettől. Oláh István vezeti a csoportot. Az 
Önkormányzat Beruházási Osztályával tartja a kapcsolatot, megbeszélik, hogy milyen feladatok vannak 
városszerte. Minden hónapban beszámolnak munkájukról. Nem a Településellátó Szervezet irányítja őket, 
nem vesznek részt karbantartási feladatokban, néha előfordulnak kivételek, főleg abban az esetben, amikor 
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több autóval vagy nagyobb erővel kell kivonulnia a Településellátó Szervezetnek egy adott feladathoz, de 
ezen alkalmak sem számottevőek.  
 
Szabó Csaba: Van-e lehetőség képviselői igény teljesítésére? 
 
Balogh György: A Beruházási Osztályon Mucsi László felveszi az elvégezendő feladatot, ez utána átkerül a 
Közterület-fenntartó csoporthoz. Utána a csoport elvégzi a feladatot.  
 
dr. Pintér György: A karbantartási szabályzatot ki kell dolgozni. A Képviselő-testület elfogadta a belső 
ellenőrzési tervet. Bizottsági szinten nem releváns. 
 
Balogh György: A Településellátó Szervezet is egyeztetett a belső ellenőrrel. Kéri, hogy a belső ellenőr 
nézze át a feladatokat és tegye meg a javaslatokat. Több éves csúszás miatt nem tudnak mit kezdeni a 
problémákkal. Karbantartási szabályzat van, de ha e szerint működne a Településellátó Szervezet, akkor 
nem tudnának működni, mert annyira problémás. Például a szabályzat szerint diszpécser szolgálat van, de 
ilyen a valóságban nincs. Ha kész a Településellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata, akkor az 
alapján elkészítik a helyi karbantartási szabályzatot. Jelenleg az igazgató úr jogköre minden.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

31/2018. (III. 20) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Településellátó Szervezet műszaki (fenntartási, felújítási, 
karbantartási) tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 

5. napirendi pont: 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása 
 

Popele Julianna: Számba vette a feladatokat, amelyek elérik a közbeszerzési értékhatárt. Ez szerepel a 
táblázatban. Javasolja a Bizottságnak elfogadásra.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

32/2018. (III. 20) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az alábbi 2018. évi Közbeszerzési tervet. 
 
Göd Város Önkormányzat 
Képviselő-testület jóváhagyja Göd Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervét az alábbiak 
szerint: 
 
Göd Város Önkormányzata 
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2018. évi Közbeszerzési terve 
Közbeszerzés 
tárgya 

Közbeszerzés megnevezése Irányadó 
eljárásren
d 

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 

Új egészségügyi alapellátási 
központ építése Gödön 

Nemzeti 
 

A Kbt. Harmadik Része szerinti, a 
Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, 
hirdetmény nélküli, közvetlen 
felhívással induló Közbeszerzési 
Eljárás 

Építési 
beruházás 

Utak javítása, kátyúzása 
kivitelezési munkái 

Nemzeti A Kbt. Harmadik Része szerinti, a 
Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, 
hirdetmény nélküli, közvetlen 
felhívással induló Közbeszerzési 
eljárás 

Árubeszerzés Adásvételi szerződés keretében 5 
db alacsony padlójú autóbusz 
beszerzése 

Közösségi 
értékhatár
t elérő 
értékű 

Kbt. Második része szerinti 
közösségi nyílt közbeszerzési 
eljárás  

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

6. napirendi pont: Helyi buszközlekedésről szóló közszolgáltatási szerződés módosítása (hétvégi 
járatok fenntartása) 
 

Szabó Csaba: A hétvégi buszközlekedésről van szó. Összeg ugyanaz.  
 
dr. Pintér György: A határozat szerint kell elfogadni. Van forrás?  
 
Kovács Krisztina: A 2018. évi költségvetésben be lett tervezve. Többletfeladattal nem kell számolni. Az 
első négy hónapra eső többletköltséget fedezve van. Év közben ha szükséges még forrás, akkor 
pótelőirányzat kerül jóváhagyásra erre a célra.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

33/2018. (III. 20) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot elfogadásra: 
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
akként dönt, hogy 2018. január 1-től 2018. május 31-ig terjedő időtartamra továbbra is megbízza a 
helyi közösségi autóbusz-közlekedési közszolgáltatást nyújtó Dunamenti 2011. Közlekedési Korlátolt 
Felelősségű Társaságot (székhely: 6000 Kecskemét, Nagy László u. 2. F. lh. fszt. 8., képviseli: 
Darabont János ügyvezető) Göd város területén hétvégi (szombati és vasárnapi napokra vonatkozó) - 
menetrend szerint végzett – autóbusz-közlekedési közszolgáltatás ellátására bruttó 335.510,- Ft/hó 
összegért.  
 
Felkéri dr. Almási Csaba ügyvédet a 8-045-6/2016. iktatószámú közszolgáltatási szerződés fentiek 
szerinti módosítására, valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
 
Fedezete:  2018. költségvetés 10. sz. melléklet II/c/1. sorszámú költségvetési sor 

„Városi közlekedési Kft. támogatása” 
 
Felelős:  polgármester, címzetes főjegyző 
Határidő:  azonnal 
 
 

7. napirendi pont: Beszámoló a Gödi Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről 
 

Dr. Nagy Atilla: Jogszabály írja elő, hogy a Hivatal tevékenységéről beszámolót kell elkészíteni. Jól 
működik a Hivatal. Nem tétlenkednek a kollégák.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

34/2018. (III. 20) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek elfogadásra a Gödi Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 

8. napirendi pont: Beszámoló a Göd Városi Polgárőrség 2017. évi munkájáról 
 

Szabó Csaba: A Göd Városi Polgárőrség beadta a beszámolóját, javasolja elfogadásra. Még szükséges 
néhány kiegészítés. Addig a támogatási összeget ez a Polgárőrség nem kapja meg. 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

35/2018. (III. 20) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadja Göd 
Város Polgárőrségének 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.  
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Határidő:  azonnal 
Felelős:  Szabó Csaba PEKJB elnök, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 

9. napirendi pont: Beszámoló a Dunakanyar Polgárőrség 2017. évi munkájáról 
 

Szabó Csaba: Javasolja elfogadásra.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

36/2018. (III. 20) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadja a 
Dunakanyar Polgárőrségnek 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Szabó Csaba PEKJB elnök, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 

10. napirendi pont: Polgárőrségek támogatása 
 

Szabó Csaba: Göd Városi Polgárőrség beadta a 2017. évi elszámolását, de még szükséges néhány 
kiegészítés. Addig a támogatási összeget ez a Polgárőrség nem kapja meg. A polgárőrségeknek az 
elszámoláshoz szükséges minden esetben egy járőrlapot leadni, melyet az éppen szolgálatban lévő gödi 
járőrrel alá kell íratni. Így jobban nyomon követhető lesz, hogy a polgárőrségek mennyit járőrőznek a 
városban.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

37/2018. (III. 20) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a Dunakanyar 
Polgárőrség Göd Egyesület (képviseli: Babus Gábor egyesületi elnök, adószáma: 18718537-1-13) 
részére 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint összegű támogatást nyújt, mely összeget az egyesület 2018. 
évi működési kiadásai fedezésére használhatja fel.  
A támogatási összeg kifizetése két egyenlő részletben történik. A II. félévre járó támogatás 
kifizetésének feltétele az I. félévre nyújtott támogatási összegről szóló elszámolás és a szolgálatban 
lévő gödi rendőrjárőr kézjegyével ellátott járőrlap benyújtása, valamint a teljes beszámoló bizottság 
általi elfogadása.  
 
Fedezete:  2018. évi költségvetésben „polgárőrség támogatása” 
Határidő:  értelemszerű 
Felelős:  Szabó Csaba PEKJB elnök, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
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11. napirendi pont: Döntés a Gödi Rendőrőrs részére megvásárolt autó CASCO-járól  

 
Szabó Csaba: A Gödi Rendőrőrs részére vásárolt autóhoz szükséges CASCO költségét átvállalja az 
Önkormányzat.  
 
dr. Pintér György: Szükséges a forrás megnevezése. A dologi előirányzat terhére megoldható a CASCO 
kifizetése. Mi történik abban az esetben, ha káresemény történik, a CASCO önrészt ki fizeti? 
 
Nagy Attila: A haszonkölcsön szerződésbe belekerülhet ez az felvetés. Nem tud érdemben nyilatkozni, 
mivel megyei hatáskörben tartozik ez az ügy.  
 
Szabó Csaba: Milyen CASCO kerül megkötésre?  
 
Nagy Attila: Alap CASCO. Körülbelül évi 120-130 ezer forintba kerül.  
 
dr. Pintér György: Egy esetleges káreseménynél a CASCO önrésze a Rendőrséget terhelje. Ez ilyen 
formában kerüljön bele a haszonkölcsön szerződésbe.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

38/2018. (III. 20) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozatot jóváhagyásra: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gödi Rendőrőrs részére vásárolt 
és haszonkölcsön szerződés keretében átadásra kerülő új autóra az önkormányzat költségvetésének 
terhére CASCO-t köt. 
A haszonkölcsön szerződés elkészíttetésére felkéri a jegyzőt, továbbá kéri, hogy a haszonkölcsön 
szerződésben szerepeljen a Gödi Rendőrőrs egy esetlegesen bekövetkező káresemény megtörténtekor 
az önrészt viseli. 
 
Forrás:  Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete, Dologi előirányzatok 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
Szabó Csaba megköszöni a tagoknak és a vendégeknek a részvételt és a bizottsági ülést bezárja. 
 
 

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

 


