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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. április 24-én, 10.00 órakor kezdődő soron következő nyílt ülésén polgármesteri 
hivatal hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak:  jelenléti ív szerint (Pappné Pattke Mária távolmaradását jelezte.) 
 
Tárgy: a bizottság rendes –nyílt - ülése 
 
Szabó Csaba megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 6 tag van jelen. 
Az alábbi egyebek napirendi pontok kerülnek felvételre: 
Egyebek 1. napirendi pont: Gödi SE - Asztalitenisz Szakosztály – versenyasztal-vásárlás, 
Egyebek 2. napirendi pont: Polgárőrség támogatása, 
Az „Okos Zebra - gyalogosvédelmi rendszer – pályázat” napirendi pont levételre kerül. 
 
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 PEKJB elnök 
 

2.) A Helyi Építési Szabályzat módosítása az új általános iskola építésével összefüggésben  
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 

3.) A Helyi Építési Szabályzat és a Településszerkezeti Terv módosítása  
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 

4.) Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2017. évi munkájáról 
Előterjesztő: Tóth Csaba r. ezredes, rendőrségi tanácsos, rendőrkapitány 
 

5.) Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 
beszámoló 
Előterjesztő: Juhász Károly tű. őrnagy, tűzoltó-parancsnok  
 

6.) A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója  
Előterjesztő: Dombi Lászlóné ügyvezető  
  

7.) Önkormányzati intézmények zöldfelület-kezelésére vonatkozó költségvetés 
meghatározása 
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök  
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8.) A Településellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítani  
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

9.) A Településellátó Szervezet által üzemeltetett sportcélú létesítmények bérleti díjának 
felülvizsgálata  
Előterjesztő: Rataj András TESZ igazgató  
 

10.) A Gödi Termálstrandon alkalmazott belépőárak felülvizsgálata  
Előterjesztő: Rataj András TESZ igazgató  
 

11.) A Településellátó Szervezet bér- és munkaidő-meghatározással kapcsolatos igénye  
Előterjesztő: Rataj András TESZ igazgató  
  

12.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, Rákóczi Ferenc utca felújítása - 
pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 

13.) Tájékoztatás az adóbevételek állásáról, a kintlévőségek és azok behajtásának aktuális 
helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hatósági osztályvezető  
 

14.) Egyebek 1.: Gödi SE - Asztalitenisz Szakosztály – versenyasztal-vásárlás 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 
15.) Egyebek 2.: Polgárőrség támogatása 

Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök 
 

16.) Az Önkormányzattal szemben meghiúsult házasságkötés miatt támasztott kártérítési 
igény (zárt ülés) 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 
1. napirendi pont: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
 

Szabó Csaba: Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Szász-Vadász Endre legyen.  
 
Lenkei György elhagyta a Tanácstermet.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

39/2018. (IV. 24.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt, 
hogy a 2018. április 24-i ülésén felvett jegyzőkönyv hitelesítője Szász-Vadász Endre tag lesz. 
 
Határidő: 15 napon belül 
Felelős: Szabó Csaba elnök, Lenkei György tag 
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2. napirendi pont: A Helyi Építési Szabályzat módosítása az új általános iskola 

építésével összefüggésben  
 
Bertáné Tarjányi Judit: 2017 folyamán kötelezően elkészítetésre került a város Település Arculati 
kézikönyve. A honlapon megtalálható. Az Arculati Kézikönyv alapján elkészítésre került a 
Településképi rendelet, melynek december 31 volt a határideje. A helyi építési szabályok nem 
alkalmazhatóak ez után. A honlapon fent van a helyi építési szabályzat, mely tartalmazza a 
településképi követelményeket. Jogszabályi kötelezettség volt. Minden információ a honlapon van. Az 
állami főépítésznél is lefolytatódott a kötelező eljárás. Az állami főépítész javaslatára a településképi 
követelményeket kerüljenek ki, ez meg is történt. A helyi építési szabályzat módosításra került. 
Módosítás történt a strandnál is, vegyes besorolást kapott. Tiltakozást váltott ki. Kompromisszumot 
kell kötni a lakosoknak és a városvezetésnek is. Lakossági fórumon elmondták a lakosok a 
véleményeket. A következő projekt a 24 tantermes iskola, NSK szervezésben. Egy feltétel volt, hogy 
az Önkormányzat rendelkezzen megfelelő telekkel. Egy alkalmas telek van, mely bent található a 
golfpálya közepén. Tiltakozást váltott ki. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság elutasította, mivel 
magterület mellett van. Az elutasítást kötelező betartani. A címzetes főjegyző úr sem támogatja. A 
másik oldalra útszélesítés is lesz. Jelenleg a CIB Bank tulajdona. Nincs oltalom alatt. Vizes élőhely 
található itt, 50 métert el kell hagyni. Erre a területre épület nem kerülhet. A Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatósága nem támogatja, mert a város zöldterülete csökken. Ez csak látszólag zöld terület. 
Különleges beépítésre és sport rekreációs beépítésre szánt terület. Nem történt ebben módosítás. 
Eljárás alá fog esni, mint az Ady Endre út. A Képviselő-testület döntött különleges fejlesztési terület. 
Nem ez az ideális terület az iskolaépítésre, de nincs más terület. Ha nem sikerült, akkor az 
iskolaépítési projekt elmegy. Ezt nem engedheti az Önkormányzat. A jelenlegi iskolák túlzsúfoltak. A 
temetőtábla beépítése kapcsán körülbelül 2000 fővel növekszik meg a lakosság. Ismert, hogy az 
Önkormányzat vételi ajánlatot tett a CIB Banknak a golf pálya teljes megvételére. Van egy kis 
zűrzavar, az egész golfpálya nem védett. Elővásárlási joga van az Önkormányzatnak. A határidők 
szorosak. Folyik a tervezés. Másik lehetőség a kis gyakorló golf pálya lehetősége, mint iskola. Ha 
adódik más lehetőség, akkor át lehet tenni az iskola helyszínt bárhova. A gyakorló golf pálya 
praktikusabb a közüzemek miatt. Kéri a Bizottságot, hogy fogadják el. Ezután elindulhat a második 
szakasz a véleményi eljárás. A temetőtábla parcelláról annyit, hogy az előző városvezetés 
kötelezettséget vállalt rá, hogy ez a terület beépíthető lesz. A 2004-es szerkezeti tervbe is szerepelt. Az 
ingatlantulajdonosok most élni kívánnak az igényükkel. A beruházónak szándékában áll beépíteni ezt 
a területet. Ha elfogadja a Képviselő-testület, akkor kötelezettséget vállal rá és ez alapján el kell 
fogadni a szabályozási tervet is. Gödön nagy gond a szűk utcák, az Oázisban is gond a sok szűk utca. 
A közművekkel is keveset foglalkoznak. Elutasítani nem lehet, mert kötelezettséget vállaltak az 
elődök. Ha elutasítja az Önkormányzat, akkor beperelhetik őket. Következő lépések a települési 
tanulmány terv és a települési rendezési szerződés. Meg kell határozni, hogy ki milyen költséget visel 
és milyen feltételekkel. A közlekedési része még zavaros. A honlapra kikerül és piros színnel lesz 
jelölve, ami új rész benne. A többi nem változik. Hosszú az anyag. Utolsó átnézések vannak hátra. 
Rákerül még az Ady Endre út és az elfogadott szabályozási terv módosítás. Hibajavítás: a 2. 
árvízvédelmi vonal feltűntetése és a tiltott területek megjelölése a pinceépítések kapcsán. Május 7-én a 
lakossági fórumot szeretne.  
 
dr. Pintér György: Az iskola építés kapcsán a golf pálya jelenleg meghatározott része nem ideális 
helyszín az új iskolának. Két hete választ ígér a CIB Bank Zrt. a vásárlással kapcsolatban. A CIB Bank 
rugalmassága a gond. A beütő golf pálya lenne ideális helyszín az iskolának. Az értékbecslések 
elkészültek. A technikai feltételek összegyűjtésre kerültek.  
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A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

40/2018. (IV. 24.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 
 
Göd Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 

1. „Göd Város Településrendezési eszközeinek módosítása Göd, 025/5 hrsz. területre 
tervezett iskola építésével kapcsolatban” című partnerségi egyeztetéshez készülő 
Véleményezési dokumentációra beérkező véleményeket megismerte, az azokra 
adott tervezői válaszokat elfogadja; 
 

2. felkéri a Polgármestert, hogy Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 23/2017. (VIII. 1.) 
önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdés alapján lakossági fórum összehívását 
kezdeményezze; 
 

3. amennyiben a lakossági fórumon nem érkezik a tervezetre érdemi észrevétel, 
akkor felhatalmazza a Polgármestert a partnerségi egyeztetés hivatalos 
lezárására; 
 

4. továbbá felkéri a Polgármestert a partnerségi egyeztetés lezárása után az 
államigazgatási egyeztetési eljárás lefolytatására, valamint felhatalmazza az 
egyeztetési eljárással kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Markó József polgármester 
 

3. napirendi pont: A Helyi Építési Szabályzat és a Településszerkezeti Terv módosítása 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A helyi építési szabályzat településképi követelményeinek törlését a 
Képviselő-testület elfogadta. Az ily módon egyszerűsített HÉSZ hatályba lépett. A már egyszerűsített 
HÉSZ módosításának elhárult az akadálya. Most a második kör szerinti véleményezési szakasz 
következik. A TSZT egy pontban módosul, a 6601/1 hrsz Üü besorolásból a tulajdonosok kérésére Vt 
besorolásba kerül. 
 
Szabó Csaba: Elfogadják a tájékoztatást.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

41/2018. (IV. 24.) sz. PEKJB határozat 
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Göd Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1.Göd Város Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és 

Szabályozási tervének módosítását alkalmasnak találja a 314/2012 
kormányrendelet 38 § szerinti véleményezési eljárás lefolytatására 

2. Felkéri a polgármestert az államigazgatási egyeztetési eljárás lebonyolítására, 
valamint felhatalmazza az egyeztetési eljárással kapcsolatban szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Polgármester, főépítész 
Határidő: 2018. május 31 
 

4. napirendi pont: Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 
2017. évi munkájáról 
 

Szabó Csaba: Érdekes statisztikák szerepelnek a beszámolóban. Felkéri Nagy Attila őrsparancsnokot, 
hogy ismertesse a beszámoló részleteit.  
 
Nagy Attila: Köszönti a Bizottságot. A beszámoló nem Göd településre van kimondottan 
specializálva. A bűncselekmények száma csökkent, az összbűncselekmények száma viszont 
növekedett. Vagyon elleni károkozás 2017-ben 161 db volt, 2016-ban 125 db, lopás 2017-ben 12 db 
volt, 2016-ban 8 db. A gödi okmányirodába történtek miatt emelkedtek meg ezek a számok. Itt 
közokirat hamisítás és egyéb bűncselekmények történtek. Ittas járművezetés is volt néhány. Körzeti 
tevékenységet folytat 11 fő, nappal és éjszaka is van járőrözés, 1-1 pár. Az elfogadások száma nőtt. A 
2016-os adatokhoz képest esetbe sikerült betörésnél elkövetőt elfogadni. Jól megérdemelt büntetésüket 
töltik. Közlekedési helyzet az M2-es felújítása miatt a 2-es főúton megnövekedett a forgalom. A 
kisebb balesetek száma növekedett, a 2016-os évhez képest 38-ról 70-re nőtt. Tipikus utánéréses 
baleset, jobbkéz szabály be nem tartása, stop tábla figyelmen kívül hagyása, kanyarodási szabályok be 
nem tartása, ezek a legjellemzőbb. Könnyű sérüléses balesetek száma is megnövekedett. Zömmel a fő 
utat ellenőrzik. Panasz nem érkezett.  
 
Szabó Csaba: 8. oldalon található egy táblázat, ott a 2016-2017 évekhez képest mínuszos, kevesebb 
volt az esetek száma, akkor ez ennek köszönhető.   
 
Nagy Attila: A tendencia az, hogy csökken a gödi kapitánysági szinten az esetek száma. Halálos 
baleset 1-1 volt. Sajnos.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

42/2018. (IV. 24.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja 
elfogadni a Képviselő-testületnek a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2017. évi 
működéséről szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
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5. napirendi pont: Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámoló 

 
Szabó Csaba: Érdekes beszámoló. Ugyancsak van egy statisztika benne, hogy események hogyan 
oszlanak meg települések között. Göd és Vác kiemelkedő a lakosság számot nézve. Az esetek száma: 
39 tűz és 69 műszaki mentés és viharkárok. Kérdezi Alpolgármester úrtól, hogy Göd Város 
Önkormányzata támogatja-e a váci tűzoltókat? 
 
dr. Pintér György: A Pro Vigilantia díjnál lehet esetleg támogatni a tűzoltókat is. Külön nem 
támogatjuk őket. 
 
Szabó Csaba: Vác és Göd kiemelkedő az esetek és a lakosság szám miatt is. Esetleg valamilyen 
módon lehetne támogatni a tűzoltóságot.  
 
dr. Pintér György: Végzik a dolgukat. Vác nagyobb ott több az esetek száma. 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
43/2018. (IV. 24.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a Váci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

6. napirendi pont: A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója 
 
Szabó Csaba: Időben érkezett, ha nincs kérdés felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak. 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
44/2018. (IV. 24.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozatot: 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbiak szerint elfogadja a 
Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. (cím: 2131. Göd, Duna út 5., adószáma: 24384135-2-
13, cégjegyzék száma: 13-09-164566) 2017. évi beszámolóját az alábbi mérleg főösszeggel és 
eredménnyel: 
Mérleg főösszeg:    12 724 eFt 
Adózott eredmény:             497 eFt 
Eredménytartalék:        6 033 eFt 
Mérleg szerinti eredmény:        497 eFt 
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b. Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a mérleg szerinti 
eredmény eredménytartalékot képezzen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
dr. Pintér György: Két kft.-je van az Önkormányzatnak. Az egyik a kommunikációs a másik a 
hulladékgazdálkodási kft. A 2017. évi beszámolókat egybe szokták tárgyalni a bizottságok és a 
Képviselő-testület is. Idén a hulladékgazdálkodási kft. a teljes átszerveződés miatt még nem készítette 
el a beszámolóját. A kft. mérlegének május 31-ig kell elkészülnie. Az állami holding még tartozik 
elszámolással a kft. felé ezért még a kft. nem tudta elkészíteni a mérleget. Nem a kft.-n múlik a dolog.  
 

7. napirendi pont: Önkormányzati intézmények zöldfelület-kezelésére vonatkozó 
költségvetés meghatározása 

 
Szász-Vadász Endre: A 2017-es évben felkérték Sógor Márton urat, hogy adjon tájékoztatót arról, 
hogy mennyibe kerülne a zöldterületeknek a megvizsgálása, illetve ezek karbantartása. Felmérte és 
javasolt teendőket. Körülbelül 9 millió forintot állapított meg. Ezt az összeget magasnak találták és  új 
vizsgálatot kértek, melyet Sógor úr el is készített. A jelenlegi előterjesztésbe látható az új teljes költség 
3,401 ezer forint. Ezt kéri megszavazni.  
 
Szabó Csaba: 901000 forintban benne van Sógor úr vizsgálati díja is. A fennmaradó összeg az ehhez 
szükséges végrehajtási összeg.  
 
dr. Pintér György: A költségvetéstbe most lesz betervezve. Ez nem a teljes közterületek, hanem csak 
az önkormányzati tulajdonú intézmények területén található faápolási és favizsgálati teendők. A 
határozati javaslatban szereplő felelős nem elég. A felelős ebben az esetben Markó József 
polgármester és dr. Szinay József címzetes főjegyző. Ezzel a módosítással kéri elfogadni.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
45/2018. (IV. 24.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 
 
Göd Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja az önkormányzat kezelésében lévő 
intézmények területén a fák egészségügyi vizsgálatát és a szükséges faápolási teendők elvégzését. 
Erre a célra összesen 3401 eFt forrást biztosít, valamint felhatalmazza a polgármestert a 
szerződések aláírására. 
 
Forrás: Feladattal nem terhelt működési tartalék 
Felelős: Dr. Szinay József Címzetes főjegyző, Markó József polgármester 
Határidő: azonnal 
 

8. napirendi pont: A Településellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása  
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dr. Pintér György: A Településellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata az utóbbi néhány 
hónapban szinte állandó feladat a Hivatalban. 2017 novemberében fogadta el a Bizottság és a 
Képviselő-testület, 2018 januárjában lépett hatályba. Rataj András írt egy levelet Polgármester úrnak, 
hogy néhány módosítás szükséges. Elméletileg a Szervezeti és Működési Szabályzatot az 
Intézménynek az igazgatójának kellene elkészíteni és a Képviselő-testület csak jóváhagyását adja 
hozzá. A Bizottság az előterjesztés mellett olvashatja az Igazgató úr levelét. A 4. pontban látható a 
javítás. Ebből 2-t tart a Hivatal indokoltnak. Az egyik javaslatában az igazgatóság tagjait fedi. Az 
elfogadott, hogy a két helyettes legyen az igazgatósági tag. Második módosítás az élelmezéssel 
kapcsolatos. Az összes élelmezéssel kapcsolatos feladatért a vezető a felelős. Az Önkormányzat azt 
javasolja, hogy legyen Alsógöd ás Felsőgöd részekre bontva. Van egy vezető és az alatt 
intézményenként van egy adott felelős. A 3. módosítás a közterület fenntartási csoport. Igazgató úr 
javaslata, hogy a fenntartási csoportból maradjon ki a temetőgondnok. Az Önkormányzat azt javasolja, 
hogy fenntartási csoport végezze el a zöldterületi munkákat a temetőben is. A Közterület-fenntartási 
csoport a közterületeket és temetőket tartaná karban. A feladatok hasonlók.  
 
Szabó Csaba: A temető és a parkfenntartási csoport és a temetőgondnok megmaradt? 
 
dr. Pintér György: Igen. Kiegészül temetőgondnoksággal.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
46/2018. (IV. 24.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településellátó Szervezet (a továbbiakban: 
TESZ) Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 
a. III.2.3.3. módosított szöveg:  
III.2.3.3. Közterület- és temetőfenntartási csoport 
A csoport 

- részt vesz a városi közterületek és temetők fenntartásában és hulladékmentesítésében, 
- részt vesz a közparkok, játszóterek eszközállományának telepítésében és javításában, 
- részt vesz a közterületi KRESZ-táblák és hulladéktároló edények kihelyezésében és 

karbantartásában, 
- szükség szerint közreműködik a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákban, 

A csoport vezetője a Közterület- és temetőfenntartási csoportvezető, aki a csoporthoz tartozó 
munkavállalók napi munkáját irányítja. A csoportvezető a napi munka megtervezéséhez köteles 
egyeztetni az Önkormányzat Beruházási és Városüzemeltetési Osztályának kijelölt 
munkatársával. 
b. IV.1.6. módosított szöveg: 

A szabadság kiadását a felettes, mint munkahelyi vezető jóváhagyása után az igazgató 
engedélyezi. 

 
A Képviselő-testülete egyúttal felkéri a jegyzőt az elfogadott módosítások alapján a TESZ 
SZMSZ-ének egységes szerkezetbe foglalására.  
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Felelős:  Markó József polgármester 

dr. Szinay József jegyző 
Rataj András TESZ igazgató 
 

Határidő: azonnal 
 

9. napirendi pont: A Településellátó Szervezet által üzemeltetett sportcélú 
létesítmények bérleti díjának felülvizsgálata 
 

Szabó Csaba: Kovács Krisztina ez rendben van? Egyetért? 
  
Kovács Krisztina: Igen. 
 
dr. Pintér György: A sportcsarnok a kézilabda támogatás miatt ingyenesen használja a GSE. Ily módon 
kb. 1 millió forint többletbevétel keletkezik. Mivel érdemi költségnövekedéssel nem jár a bevételi 
oldal megemelésre kerül. Ez a pénz tartalékba visszajön. A Strandnál kb. 10 millió a többletbevétel. 
Ha változás van új döntés születik. 
 
Dr. Preller Zoltán: A Strand belépőjegy módosítás a 117. oldalon annyiban módosul, hogy nincs 5 
alkalmas bérlet nincs. Árban ugyanannyi. Véletlenül került bele. Továbbra sem lesz 5 alkalmas bérlet.  
 
Dr. Megyery Csaba: Sportcélú emelésnek van érdemi oka, mi indokolja az emelést? Hogyan érinti ez a 
GSE-t.  
 
Dr. Preller Zoltán: Az igazgató úr egy költségvetést benyújtott, mely tartalmaz egy olyan kimutatás 
amely tartalmazza, hogy a környező településeken mennyiért adják ki a csarnokokat. A 
költségnövekedést az előző évvel kapcsolatban történt emelkedéssel indokolják. GSE esetében 1 
millió forint többletbevétel várható. A GSE nem vonatkozik az ingyenes szerződések alá.  
 
Lőrinc László: Tehát az éves költségvetése megemelkedik? Lehetséges, hogy ebben az évben mint 
gödi egyesület kedvezmény kapjanak? 
 
Dr. Preller Zoltán: Tartós bérlésnél van kedvezmény. Akik minimum 8 hónapra kiveszik az már 
kedvezményes. Ott van már egy kedvezmény. 
 
Lőrincz László: Valami előnyt élvezzenek a gödiek és a GSE.  
 
Dr. Megyery Csaba: Ez üzleti célú kedvezmény. Ha bárki kiveszi 8 hónapra az kedvezményt kap, ha 
minimum 8 hónapra kiveszi. A GSE mégiscsak helyi egyesület. Régebben direktbe kapta a termet. 4-5 
éve egy kft bekerült és visszakompenzálja az Önkormányzatot. Erre lenne kíváncsi. Örült volna, ha a 
határozati javaslatot előre megkapja, mert akkor lehetett volna értelmezni és kezelni.   
 
Szabó Csaba: felvet egy két kérdést. Vannak díjak.  
 
Kovács Krisztina: Jelentős béremelés volt. 
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dr. Pintér György: A Sportcsarnok állapotán javítottak. Más minőségű a terem. A Huzella Iskola 
tornacsarnokának a tulajdoni viszonyait rendezni kell.  
 
Dr. Megyery Csaba: Évek óta próbálják rendezni. 
 
Szabó Csaba: Indokolt az emelés. 
 
dr. Pintér György: Megvizsgálják a lehetőségeket.  
 
A bizottság - 3 - igen, - 1 - tartózkodással és - 1 - nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

47/2018. (IV. 24.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Településellátó 
Szervezet javaslat az általuk üzemeltetett sportcsarnokok 2018. évi bérleti díjának emelésével 
kapcsolatban. A bérleti díjak 2018. július 1-től az alábbiak szerint alakulnak: 
 
Huzella Tornacsarnok díjai  

- tartós bérlés (legalább 8 hónap) esetén 7 000 Ft/óra 
- egyedi bérlés 9 000 Ft/óra 

 
Balázsovits Sportcsarnok díjai 

- tartós bérlés (legalább 8 hónap) esetén 10 000 Ft/óra 
- egyedi bérlés 11 000 Ft/óra 

 
Németh László Iskola kis tornaterem díjai 

- tartós bérlés (legalább 8 hónap) esetén 4 000 Ft/óra 
- egyedi bérlés 5 000 Ft/óra 

 
Alkalmi jellegű események, rendezvények bérleti díja egyedi elbírálás alapján történik. 
 
A bérleti díj emeléséből származó 1 000 000 Ft-tal a Településellátó Szervezet köteles az 
intézményfinanszírozás összegét csökkenteni a bevételi többlet egyidejű és azonos összegű 
megemelésével. 
Az intézményfinanszírozás csökkentése miatt felszabadult 1 000 000 Ft –ot az önkormányzat 
feladattal nem terhelt tartalékai közé kell helyezni.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Rataj András TESZ igazgató 
 

10.) napirendi pont: A Gödi Termálstrandon alkalmazott belépőárak felülvizsgálata  
 

A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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48/2018. (IV. 24.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
a Gödi Termálstrandon 2018. május 1. napjától – a nem gödi lakosok esetében – alkalmazott 
egyes strandbelépők árát az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Belépőfajták  
Bruttó árak (HUF)  

Felnőtt belépők 
 
Napijegy  1.650,-  
17 óra utáni időszakra szóló belépő 950,- 
6-8 óráig tartó időszakra szóló belépő 950,- 
5 alkalomra szóló bérlet 6.500,- 
10 alkalomra szóló bérlet 12.000,- 
10 alkalomra szóló, 6-8 óráig vagy 17 óra 
utáni időszakra vonatkozó bérlet 

7.500,- 
 

 
Gyermek, diák, nyugdíjas belépők 
 

 

Napijegy 1.150,- 
17 óra utáni időszakra szóló belépő 750,- 
6-8 óráig tartó időszakra szóló belépő 750,- 
10 alkalomra szóló bérlet 9.500,- 
10 alkalomra szóló, 6-8 óráig vagy 17 óra 
utáni időszakra vonatkozó bérlet 

5.800,- 

 
A szombat éjszakai fürdőzésre szóló belépőárat egységesen (gödi és nem gödi lakosok 
vonatkozásában) bruttó 1.250,- Ft-ban állapítja meg. 
 
A gödi lakosok által fizetendő egyéb strandbelépők árát változatlanul hagyja.  
 
A belépők árának emelkedéséből származó többletbevétel várható becsült összege 10.000.000,- 
Ft. A Településellátó Szervezet az intézményfinanszírozás összegét ezen összeggel csökkenteni 
köteles a bevételnövekmény egyidejű és azonos összegű átvezetése mellett. 
 
Felelős: Markó József polgármester 
Felelős a költségvetési szerv részéről: Rataj András TESZ igazgató 
Határidő: 2018. április 30. 
 

11. napirendi pont: A Településellátó Szervezet bér- és munkaidő-meghatározással 
kapcsolatos igénye 

 
Dr. Preller Zoltán: Szükséges egy új takarítónő felvétele a TESZ-hez.  
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dr. Pintér György: Két státuszról van szó, gépész és egy takarítónő. A gépész része miatt ált le a 
további ügyintézés. Április 18-án érkezett a kérés az új státusz felvételére. Igazgató úr kérése. Gépész 
lehet. Nem látják át a történetet. Ez miatt maradt el eddig.  
 
Dr. Preller Zoltán: A takarítónő fontos. 
 
dr. Pintér György: Többletfeladat nincs. 
 
Dr. Preller Zoltán: Kilépett a 6 órás takarítónő. 
 
dr. Pintér György: Igazából, ha kell, akkor a pénzen nem múlhat. 8 órára kéne felemelni. Ilyen az, 
amikor a munkapiaci nyomásoknak engedünk vagy nem.  
 
Szabó Csaba: A takarítónői státuszt megszavazzuk, a gépész későbbi ülésen kerül megtárgyalásra.  
 
dr. Pintér György: 417 000 forint többletigény pótelőirányzat biztosítás szükséges. 6-8 órára 
megemelik az órák számát. Feladattal nem terhelt tartalék a fedezet. A Képviselő-testületnek 
szükséges a fedezetet biztosítani. Határidő: május 1.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
49/2018. (IV. 24.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja 
elfogadni az alábbi határozati javaslatot: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Településellátó 
Szervezet részére az alábbi létszám előirányzat módosítását:  

- a strandon egy 6 órás takarítói álláshely bővítését 8 órás álláshelyre 417 000 Ft 
pótelőirányzat biztosításával 

Forrás:  Tartalékok-feladattal nem terhelt tartalék 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, 

Rataj András TESZ igazgató 
 

12. napirendi pont: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, Rákóczi Ferenc 
utca felújítása - pályázat 

 
Popele Julianna: Az előterjesztésben olvasható, hogy 3 pályázati lehetőség adódott. A „belterületi 
utak” pályázatot javasoljuk benyújtani. A Rákóczi út - a Duna utca és az Ilka patak közötti rész – 
szélesítésére kerül benyújtásra a pályázat. Külsős tervező készítette el. Gyors ütemben zajlott. Május 
2-a a határidő. Több mint 64 millió forint a költség. 30 millió a támogatás összege. Feltétele, hogy 
Önkormányzati tulajdonban legyen a Rákóczi útnak ezen szakasza. Jelenleg a Magyar Állam 
tulajdona. A Képviselő-testületnek jóvá kell hagyni a befogadást. A jogi adminisztratív ügylet zajlik 
jelenleg. A hiánypótláskor beadásra kerül a földhivatali bejegyzés.  
 
Szabó Csaba: Az útszélesítés milyen formában fog történni? Melyik oldalról? 
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Popele Julianna: Mind a két oldalról. A lenti szakaszon mind a két irányba. A zárt csapadék csatorna 
tervezés folyamatban van.  
 
Szabó Csaba: Ez a rész elég magas. Olyan mélyre le fognak menni?  
 
Popele Julianna: Mélyen fog menni. 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
50/2018. (IV. 24.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja 
elfogadni az alábbi határozati javaslatot: 
 
Göd Város Képviselő-testület dönt arról, hogy   
 
a 2018. évre meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 
pályázaton rész kíván venni. 
 
A támogatási célok közül a Belterületi utak, járdák, hidak felújítására alcél keretében a 
„Rákóczi Ferenc utca burkolat felújítása és szélesítése a Duna út – Ilka patak között  ” tárgyú 
pályázatot nyújtja be. 
 
Megvalósítás bruttó összege:                                                                              64.694.054,-Ft 
Igényelhető támogatás (85 %, max. 30 millió Ft)                         30.000.000,-Ft 
Önrész:                                                              34.694.054,-Ft 
 
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 31.266.000,-Ft-ot a 2018. évi tartalék előirányzat, 
pályázatok önrésze keret terhére biztosítja, továbbá 3.428.054 Ft-ot a 2018. évi tartalék 
előirányzat Göd infrastrukturális fejlesztése – Beruházási tartalék keret terhére biztosítja.. 
Felhatalmazza a Polgármestert a Pályázat benyújtására. 
 
Határidő: 2018. május 2. 
Hivatali felelős: Popele Julianna  
 

13. napirendi pont: Tájékoztatás az adóbevételek állásáról, a kintlévőségek és azok 
behajtásának aktuális helyzetéről 

 
Kármán Gábor: A megszokott táblázat alapján ismerteti az Osztályvezető úr az adatokat. A helyi 
iparűzési adó teljesítés lesz, május 31-re realizálódik. Az idegenforgalmi adó megfelelő. Időarányosan 
jól állunk. Gépjárműadó is jól teljesít.  
 
dr. Pintér György: Fontos, hogy golf pályával kapcsolatban idén még lesz adóbevétel. Van egy nagy 
telekadó kintlévősége a Neveleki településrésen, a fizetési hajlandóság megvan. Samsung májusban 
megkezdik a tömegtermelést. Felkéri az Osztályvezető urat, hogy érdemes lenne külön is megvizsgálni 
a számokat. Felkéri, hogy tájékoztassa az elévülésekről a Bizottságot.  
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Dr. Kármán Gábor: Fontos dolog, hogy az elévülés előtt be kell hajtani az adót. A végrehajtás 
egyszerűbb lett. Nincs egységes álláspont Minisztériumi szinten. Jövőre várhatóan letisztul.  
 
Szabó Csaba: Köszöni a Bizottság nevében a tájékoztatást.  
 

14. napirendi pont: Egyebek 1.: Gödi SE - Asztalitenisz Szakosztály – versenyasztal-
vásárlás 

 
dr. Pintér György: Göd Város Önkormányzata Kóczán Mór díjának 2018. évi egyik nyertese a Gödi 
Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztálya volt. A díjátadón került bejelentésre, hogy a város egy 
versenyasztal vásárlásával támogatja a szakosztály működését. Az asztal beszerzési költsége 150 000 
Ft, melyet a Sportszakosztályok támogatása sor terhére kíván megvásárolni az Önkormányzat. 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
51/2018. (IV. 24.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja 
elfogadni az alábbi határozati javaslatot: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. év Kóczán Mór díj 
egyik nyertese, a Gödi Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztálya számára biztosít egy 
versenyasztalt, melynek költsége 150 000 Ft.  
 
Forrás: Tartalékok – Sportszakosztályok támogatása 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Markó József polgármester 
 

15. napirendi pont: Egyebek 2. Polgárőrség támogatása 
 
Szabó Csaba: Felkéri Szeri Mihályt, hogy a 2017-es évről számoljon be.  
 
Szeri Mihály: Göd városi Polgárőrség 118 alkalommal látott el szolgálatot. Az Országos Polgárőr 
Szövetség segítségével le tudták cserélni az autót, kaptak egy régi Skoda Fabia határőr autót. Április 
15-től szeptember 15-ig a Nyaralóházak őrzését végzik. Minden évben jelenlétükkel támogatják a 
rendezvényeket. Hamarosan beindul egy lovas polgárőr szolgálat is, mely a környező külterületeken, 
melyek autóval nem megközelíthetőek fog járőrözni együttműködve a környező településekkel. 
Dunaparti nyaralóházakban sikerült egy irodát kialakítani, így könnyebben tudják az őrzést megoldani.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
52/2018. (IV. 24.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a Göd 
Városi Polgárőrség (képviseli: Szeri Mihály egyesületi elnök, adószáma: 19185837-1-13) részére 
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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:  azonnal 
Felelős:  Szabó Csaba PEKJB elnök, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal zárt ülést rendel el az alábbi napirendi pont 
megtárgyalására: 
 

16. napirendi pont: Az Önkormányzattal szemben meghiúsult házasságkötés miatt 
támasztott kártérítési igény 
 

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

K.m.f. 
 
 
 

 Szabó Csaba  Szász-Vadász Endre 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


