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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. május 29-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 I. napirendi pont: Göd Városi Polgárőrség támogatása, 
Egyebek II. napirendi pont: Javaslat határozat visszavonásáról (222/2017. (XII. 19.) ÖK határozat), 
Egyebek III.: Kincsem Óvoda pótelőirányzat – eszközbeszerzés, 
Egyebek IV.: Döntés a korábbi golf- és beütőpálya, illetve egyes környező ingatlanokkal kapcsolatos 
kérdésekben, 
Egyebek V.: A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása, 
Egyebek VI.: a Göd belterület 6493 hrsz.-ú ingatlan értékesítése, 
 
Szabó Csaba: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról és azok sorrendjéről. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti javaslatot és az alábbi napirendi pontok 
tárgyalását:  
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 

1) Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök 
 

2) Döntés az önkormányzati intézmények egyéb, ruhapénz jellegű juttatásairól 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 

3) A helyi lakásrendelet módosítása 
Előterjesztő: Lenkei György képviselő 
 

4) Egyebek V.: A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Lenkei György képviselő 
 

5) Egyebek VI.: a Göd belterület 6493 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

6) Alapító okiratok módosítása a Gödi Kincsem Óvoda újraépítésével kapcsolatos átmeneti 
férőhelyek kialakítása okán 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
7) Kincsem Óvoda előirányzat – eszközbeszerzés  

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

8) Forgalomtechnikai döntések 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző  
 

9) Beültetési kötelezettség bejegyeztetéséről szóló 7/2018. (I. 30.) Ök. határozat módosítása 
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Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

10) Döntés a Göd, 6601/4-7, 6602 és 6801/169 hrsz.-ú ingatlanok (termálstrand és környéke) 
telekalakításáról 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 

11) Kompok, révek felújítása, fejlesztése - pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 

12) Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás - 
pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 

13) Az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásainak megvalósítása 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

14) Dunakanyar Polgárőrség Göd Egyesület támogatási kérelme 
Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök 
 

15) Egyebek II. napirendi pont: Javaslat határozat visszavonásáról (222/2017. (XII. 19.) ÖK 
határozat) 
Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök 
 

16) Göd Városi Polgárőrség 2018. évi támogatás kiegészítése  
Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök 
 

17) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója 
Előterjesztő: dr. Hetényi Tamás ügyvezető  
 

18) Egyebek IV.: Döntés a korábbi golf- és beütőpálya, illetve egyes környező ingatlanokkal 
kapcsolatos kérdésekben (zárt ülés) 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

19) Autóbusz beszerzése - közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntés (zárt ülés) 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 
 

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 – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

54/2018. (V. 29.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt, 
hogy a 2018. május 29-i ülésén felvett jegyzőkönyv hitelesítője Szász-Vadász Endre tag lesz. 
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Határidő: 15 napon belül 
Felelős: Szabó Csaba elnök, Szász-Vadász Endre tag 

 
 

2. napirendi pont: Döntés az önkormányzati intézmények egyéb, ruhapénz jellegű 
juttatásairól 

 
dr. Szinay József: A Településellátó Szervezetnél és az önállóan működő intézményeknél nem 
egységesen kezelték a ruhapénz juttatást, ezért ezt a gyakorlatot szeretnék megváltoztatni. A belső ellenőr 
megvizsgálta és jelentést készített a helyzetről. Ez megtörtént. A munkaruha és a védőruha rendszer jól 
működik, a ruhapénz csak abban az esetben adható, ha a munkáltató dönt róla. Javasolja, hogy a TESZ-
nél és az önállóan működő intézményeknél foglalkoztatottak részére a 2018. évi költségvetésben 
egységesen 30.000 forint/ fő ruhapénzt biztosítson a Képviselő-testület. Körülbelül 12 millió forint 
költség adódik így. A TESZ költségvetésében e jogcímen jelenleg 2 millió forint van elkülönítve. Az 
Önkormányzat körülbelül 10 millió forinttal kiegészítené.  
 
Lenkei György: A köztisztviselők is kapnak ruhapénzt?  
 
dr. Szinay József: Nem, a jogszabály nem teszi lehetővé. 
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

55/2018. (V. 29.) 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 a Településellátó Szervezet és az 
önállóan működő intézmények foglalkoztatottjai 2018-ban 30.000 Ft/fő ruhapénz juttatásban 
részesüljenek.  
 
Kérjük, hogy az intézményvezetők jelezzenek vissza az intézmények tényleges felhasználásáról a 
pontos finanszírozási összegek meghatározása érdekében. 
 
Forrás:  feladattal nem terhelt tartalék 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Szinay József címzetes főjegyző, intézményvezetők 
 
 

3. napirendi pont: A helyi lakásrendelet módosítása 
 
Lenkei György: Módosítani szükséges a jelenlegi lakásrendelete. Régebben a benne lakó nagyon 
kedvezményesen vásárolhatta meg az önkormányzati lakást. A jelenlegi szabályozás indokolatlanul 
tartalmaz további magas vételár kedvezményt. Ezen kedvezmény mértékét csökkenteni indokolt, hiszen a 
forgalmi érték meghatározása eleve tükrözi a lakottság tényét, az épület felszereltségét, komfortfokozatát 
stb.  
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

56/2018. (V. 29.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy az alábbi rendeletmódosítást fogadja el: 
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Göd Város Önkormányzatának  …/2018. (V…..) rendelete az önkormányzati tulajdonban álló 
lakások és helyiségek bérletéről szóló 19/1996. (X.30.) rendeletének módosításáról 
 

1.§ 
A rendelet 44.§ helyére az alábbi szöveg kerül: 

 
(1) Bérlakás értékesítése esetén a vételár az 52.§ (1) bekezdésében megállapított forgalmi érték 

90%-a, mely vételár 10%-át az elővásárlási jogosult vevő a szerződés megkötésekor köteles 
egy összegben megfizetni.  

(2) A vevő a szerződés megkötésekor vállalhat a vételárból magasabb előtörlesztést, illetőleg 
vállalhatja a teljes vételár megfizetését is. A teljes vételár szerződéskötéskor történő 
megfizetése esetén a vevőt az (1) bekezdésben meghatározott vételár összeg 10 %-nak 
megfelelő kedvezmény illeti meg. 

 
2.§ 

Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
 Polgármester Jegyző 
 
 

4. napirendi pont: A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
 
Lenkei György: A Kincsem Óvoda újraépítése kapcsán felmerült, hogy azok a családok, akik vállalják, 
hogy szeptembertől otthon tartják a gyermekeiket, akkor azok havonta 27500 forint támogatásban 
részesülnek. Ez tömegpszichózist válthat ki. Mérlegelést történt az Önkormányzat részéről. Körülbelül 
400 gyermekről beszélünk, akik áthelyezésre kerülnek. Ez több mint 10 millió forintos költség lenne. A 
Szociális Bizottság érdemi hatáselemzést nem készített az előterjesztés elkészítése előtt. Az Aljegyző úr 
most kiosztott előterjesztése alapján a Református Parókiát és az Ady Klubot kiveszik az új helyszínek 
közül. Két új konténer óvodát kellene kialakítani, a vezetőasszony véleménye szerint 2 konténer 
elhelyezése elegendő. 10 millió forintos összegből két korszerű konténer óvodát lehetne kialakítani. A 
támogatás miatt szükséges egy helyi rendelet megalkotása.  
 
dr. Pintér György: Ez a lehetőség nem egy hosszú távú szociális juttatás. Egy évre kell a gyermekeket 
elhelyezni. Felvetődött, hogy valamilyen módon motiválni kell azon szülőket, akik meg tudják oldani, 
hogy otthon tartják gyermekeiket. De ebből a pénzből akár egy konténert is megvásárolhatna az 
Önkormányzat. Az óvodai beiratkozáskor egy nyilatkozat formájában megkérdezték a szülőket, hogy ki 
tudja vállalni, hogy otthon tartja a gyermekét, de azonnali döntést nem tud hozni egy szülő, sok mindent 
mérlegelni kell. Kis és középsős gyermekekre vonatkozik ez a lehetőség.  
 
Szőke Zsófia óvodavezető: Volt érdeklődés az otthontartásról, de korlátozott. Összegről nem volt szó, így 
nem kaptak teljes körű tájékoztatást a szülők e tárgyban.  
 
dr. Pintér György: Kerüljön kikommunikálásra az összeg, nevesítsük a dolgokat. Ez egy adható juttatás.  
 
Szabó Csaba: Hol lenne a konténer? 
 
dr. Pintér György: A Nyaralóházak területén. 
 
dr. Szinay József: Egy körülbelül 200 négyzetméternyi terület a teniszpálya mellett. 3 millió forint a 
telepítés költsége. 500 ezer forint a havi bérleti díj. Körülbelül 14-15 hónapig lesz szükség a konténerre.  
 
Szabó Csaba: Van valamilyen forgalomtechnikai koncepció erre az időszakra? 
 
dr. Szinay József: Kezelhető járműforgalomra számít. Popele Juliannával Dunakeszin megnéztek, egy 
konténer épületet – igaz ebből iskolaterem lesz kialakítva -, nagyon színvonalas és modern. Dunakeszin 
elmondták, hogy a tanároknak és a szülőknek is fenntartásaik voltak, de miután elkezdték használni a 
konténer tantermet megelégedésüket fejezték ki, a tanárok különösen. 
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Simon Tamás: Lesznek csoportösszevonások. Megmarad-e azoknak az óvónőknek az állásuk, akiknek 
nem marad óvodai csoport? Okoz-e pénzügyi problémát ezen óvónők megtartása? 
 
Kovács Krisztina: Fontos információ, hogy normatíva támogatást nem kap az Önkormányzat abban az 
esetben, ha a gyermekeket a szüleik otthon tartják. Azon óvónőknek, akiknek nem marad csoportjuk, 
azok bérét az Önkormányzat fizeti tovább.  
 
Simon Tamás: Ez jó hír, hogy próbálják megtartani.  
 
dr. Nagy Atilla: Lavina szerű dologra nem számít. Esetleg pár tucat gyermek az, akit otthon tart a szülő.  
 
Lenkei György: Ha például a nagymama marad otthon a gyermekkel, akkor is fizetni kell a szülőknek.  
 
dr. Nagy Atilla: Nincs konkrét felmérés az otthonmaradt gyermekek számára vonatkozóan. Egész pontos 
létszám nincs, mert még mindig lehetnek beiratkozó gyermekek.  
 
Simon Tamás: A költségvetésben benne van a csoport nélkül maradt óvónők munkabére? 
 
Kovács Krisztina: Igen, költségvetésből lesz fedezve. Nem lesz annyi bevétel. 
 
Simon Tamás: Ez jó hír, hogy az Önkormányzat gondoskodik ezen óvónőkről. 
 
Dr. Kármán Gábor: Ezt a gyermekvédelmi támogatást lehet még további keretek közé szorítani. Félő, 
hogy elindul egy úgynevezett turizmus erre vonatkozóan, hogy az otthon tartott gyermekeket támogatja 
Göd Város Önkormányzata. Sajnos volt már erre példa. Nem lehet előre felmérni, de mindenre gondolni 
kell. 2. Van egy komoly és erős kikötés, hogy azon családok nem vehetik igénybe ezt a támogatást, ahol 
az egy főre jutó jövedelem 285 ezer forintos nettó bért meghaladja. A Hatósági osztályra több munkát ró, 
több adminisztráció. Lehet, hogy sokan lesznek, de lehet, hogy nem. 
 
Lenkei György: Okafogyottnak látja ezt az előterjesztés. A Szociális Bizottság meghallgatta az 
óvodavezető asszony tájékoztatóját. Jogász véleményre is szükség van. Ha felépül az új óvoda, akkor 
hatályon kívül lesz helyezve ez a gyermekvédelmi rendelet. Célszerű elgondolkodni a költségek 
elosztásán, lehetséges, hogy inkább hatékonyabb lenne, hogy nem támogatást fizetne az Önkormányzat, 
hanem inkább ezt a pénzt a konténerre fordítaná.  
 
Szabó Csaba: Bevétel kiesés lesz, mivel ha kevesebb gyermek jár, kevesebb lesz az állami támogatás és 
az óvónők után sem érkezik az Önkormányzathoz annyi támogatás, mint eddig.  
 
Lenkei György: A dolgozókat mindenféleképpen meg akarjuk tartani.  
 
Szőke Zsófia: Egyetért Lenkei György úrral. Egy puffer megoldásként meg kell hagyni. A beiratkozáskor 
nem volt pénzről szó. Folyamatosan jönnek gyermekek. 24 gyermek maradt. 14 gyermek várható a 2019-
es nevelési évben, akiknek GYES-en van az édesanyjuk. Ha két konténer lesz, akkor az év közben 
érkezőknek is megoldható az elhelyezésük.  
 
dr. Szinay József: A célközönséget kellene megcélozni az otthontartással kapcsolatban. Praktikus lehetne 
egy levél, ami kiküldésre kerülne az érintett családokhoz. Ha ezt a rendeletet megszavazza a bizottság és 
a Képviselő-testület, akkor az a másik óvodát is érinteni fogja.  
 
dr. Pintér György: Véleménye szerint kerüljön visszavonásra ez az előterjesztés. 
 
Szabó Csaba: Popele Juliannától szeretné megkérdezni, hogy ezt a körülbelül 24 tonnás konténert hogyan 
tervezik beemelni? Megoldható? Be tud oda menni egy ilyen nagy autó? 
 
dr. Szinay József: Nem gond. Megoldható.  
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Lőrincz László: Hosszú távon lehetséges, hogy takarékosabb lenne, ha inkább megvásárlásra kerülne ez a 
két darab konténer.  
 
dr. Szinay József: Egész pontos árajánlat még nem érkezett. Természetesen megfontolásra kerül ez is.  
 
Lőrincz László: Vizes blokk ezekekben nincs.  
 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság „A 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása” című napirendet leveszi a 
napirendek közül. 
 
 
Lenkei György elhagyta a Tanácstermet. 

 
 

3. napirendi pont: Egyebek VI.: a Göd belterület 6493 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 
 

Juhász Anita: Göd-Újtelepen van egy önkormányzati tulajdonban lévő kivett beépítetlen terület, melyre 
vételi ajánlatot nyújtott be egy helyi lakos. 3955 négyzetméter. Nem beépíthető. Független értékbecslő 
szakvéleménye szerint az terület forgalmi értéke 793 ezer forint plusz áfa.  
 
Szabó Csaba: Hol van ez pontosan? 
 
Juhász Anita: A Topház mögött. A főépítész asszony támogatja az eladást.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

57/2018. (V. 29.) 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 a Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztályának nyilvántartásába felvett, Göd 
Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában álló Göd belterület 6493 hrsz., természetben 
2131 Göd, Bócsa utca 6493 hrsz. szám alatt felvett „kivett beépítetlen terület” művelési ágú 
ingatlant adásvételi szerződéssel értékesíti Gusztos Gáborné (lakik: 2131 Göd, Alagút u. 16) 
részére. 
 
A területrész értékesítése 793.000,- Ft + ÁFA áron történik.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, valamint megbízza Dr. Almási Csaba 
ügyvédet az adás-vételi szerződés megszerkesztésére és ellenjegyzésére, valamint a változás 
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére. 
 
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

58/2018. (V. 29.) sz. PEKJB határozat 
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Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy az alábbi rendeletmódosítást fogadja el: 
 
 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. 
(VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 5. § (2) bekezdésének b) és c) pontjában, 5. § (4) 
bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében és 18.§ (1) bekezdésében, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 109. § (4) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában 
meghatározott feladatkörében az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és 
forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat 
rendeli el: 

 
1. § 

 
Hatályát veszti az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának 
rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének alábbi sora: 
 
Bócsa utca kivett beépítetlen 

terület 
3955 6493 forgalomképes 

 
2. § 

 
E rendelet a kihirdetésé napját követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 Markó József dr. Szinay József 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. … hó … 
napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap. 
 
 
 
 dr. Szinay József 
 címzetes főjegyző 
 
 

4. napirendi pont: Alapító okiratok módosítása a Gödi Kincsem Óvoda újraépítésével 
kapcsolatos átmeneti férőhelyek kialakítása okán 
 

dr. Nagy Atilla: A Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság megtárgyalta. Egy dátum elírásra került. A 
hatálybalépés napja 2018. szeptember 1. A csoportlétszámok miatt szükséges a módosítás. A 
későbbiekben a körzethatárokat is pontosítani kell.  
 
Szőke Zsófia: 25 fő feletti csoportlétszámok lesznek. Nem előnyös. A Csalogány tagintézményben a 
tornaszobából csoport kerül kialakításra. A Rákóczi úti Bölcsödének az egyik melléképületében lesz egy 
kis csoport. Az Oázis lakóparkban található Bölcsőde épületében lesz elhelyezve még egy óvodai csoport.  
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dr. Nagy Atilla: A Duna-parti telephellyel egészül ki az alapító okirat. A csoportlétszám kettővel csökken. 
A férőhely száma 369-ről 340-re módosul.  
 
Szőke Zsófia: 16 csoport helyett 14 csoport lesz. Két pedagógusnak nem lesz munkája a betöltetlen 
helyek felett. A továbbiakban is vannak vegyes is normál korcsoportos óvodai csoportok. Két csoportból 
egyet kell megbontani. Egy csoport pedig a másik régi épületben lesz elhelyezve, ott van két kisebb 
csoportszoba, melyet egy ajtó kinyitásával össze lehet nyitni, így testközelbe maradnak a gyermekek 
egymással és a pedagógussal is. Zsúfoltak lesznek a csoportok, de költséghatékonyan próbálták 
megoldani ezt az ideiglenes helyzetet.  
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

59/2018. (V. 29.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy az alábbi rendeletmódosítást fogadja el: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 a Gödi Kincsem Óvoda Alapító Okiratát a következők szerint módosítja:  
 

1. A költségvetési szerv új telephelyekkel egészül ki, úgymint: 
- Oázis telephely (2131 Göd, Komlókert u. 19-21.) 
- Rákóczi telephely (2132 Göd, Rákóczi út 142.) 
- Duna-parti telephely (2132 Göd, Jósika u. 14.) 

 
2. A költségvetési hely (óvoda) férőhelye 340 főre változik a következők szerinti bontásban: 
- székhelyén: 165 fő 
- Csalogány telephelyén: 75 fő 
- Oázis telephelyén: 25 fő 
- Rákóczi telephelyén: 25 fő 
- Duna-parti telephelyén: 50 fő 

 
3. Az alapító okiratban a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon közé az új telephelyeket is 

felveszi azzal, hogy használatuk jogcíme ingyenes használati jog.  
 
Az e módosítást tükröző Módosító Okiratot elfogadja. 
E módosítás 2018. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 

7. napirendi pont: Kincsem Óvoda előirányzat – eszközbeszerzés.  
 
Szőke Zsófia: A csoportok költözése miatt szükséges néhány dolog. Mosogatógép szükséges a Rákóczi 
úti bölcsőde épületbe. A Duna-parti konténerekben mosógép és mosogatógép szükséges. Az 1. épületbe a 
konyhabútor nagyon rossz állapotban van, erről ÁNTSZ határozat is van. Ezt ki kell cserélni.  
 
Szabó Csaba: Az ebédkiszállítást nem lehetne megoldani? 
 
Szőke Zsófia: Nem megoldható. Időben és pénzben sem túl jó ötlet.  
 
Kovács Krisztina: A lebontott épületben lesz gép, ami felszabadul. 
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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60/2018. (V. 29.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy az alábbi rendeletmódosítást fogadja el: 
 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kincsem Óvoda részére 
biztosítja az alábbi eszközök beszerzését, melynek költsége 930.955 Ft. 
 

2 db mosogatógép 151.999 Ft/db 303.998 Ft 
1 db hűtő 91.998 Ft 
Konyhabútor 400.000 Ft 
1 db mosógép 134. 999 Ft 
Összesen: 930.995 Ft 

Forrás:  Intézményi beruházási tartalék 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   dr. Szinay József címzetes főjegyző, Rataj András TESZ igazgató,  

Szőke Zsófia intézményvezető 
 
 

8. napirendi pont: Forgalomtechnikai döntések  
 

dr. Nagy Atilla: A városban fellépő gépkocsi és parkolási gondokat rendszeresen figyelemmel fogja 
kísérni. Félévente áttekintésre kerülnek az aktuálisan fellépő problémák. Most két probléma merült fel. 
Az egyik a Jósika utca végén található vállalkozó utcán parkoltatott utánfutóival van gond. A másik a 
Nemeskéri-Kiss Miklós út Cserfa és Alagút utca környékén forgalmi jelző táblák kihelyezése válik 
szükségessé. 
 
Lőrincz László: Az Oázis lakóparkban a Kerek erdő utcában sok kereszt utca kapott szilárd útburkolatot, 
ezért jobb kéz szabály lép életbe. Ezt sok arra közlekedő nem veszi figyelembe. Célszerű lenne ezt a részt 
megvizsgálni. Esetleg elsőbbségadási táblák kihelyezését javasolja.  
 
Albert Pál: Az Alagút utca végén az alagútnál, aki a focipálya felöl jön, az nem látja be a kereszteződést. 
Célszerű lenne egy tükör kihelyezése.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

61/2018. (V. 29.) 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 Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat kezelésében álló 
Jósika utca Duna út-Bocskai utca közötti északi irányban egyirányú szakaszán mindkét oldalon a 
személygépkocsik kivételével várakozási tilalmat vezet be a padkára is kiterjedően. 
 
Felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. 
 
Fedezete: Önkormányzat 2018. évi költségvetése, dologi kiadások. 
 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: 2018. június 30. 
 
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 



64 
 

 
62/2018. (V. 29.) 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 Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat kezelésében álló 
Nemeskéri-Kiss Miklós út Cserfa utcai és Alagút utca kettős kanyarulatában 40/Km/h 
sebességkorlátozást vezessen be a szükséges veszélyt jelző táblák kihelyezésével együtt. 
 
Felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. 
 
Fedezete: Önkormányzat 2018. évi költségvetése, dologi kiadások. 
 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: 2018. június 30. 
 
 
9. napirendi pont: Beültetési kötelezettség bejegyeztetéséről szóló 7/2018. (I. 30.) Ök. határozat 
módosítása 
 
dr. Szinay József: A Bornemissza Pál utcában kivágásra került egy erdősáv. A fakivágás nem volt 
jogszabályköteles, de mivel a Kerekerdő utcai lakosoknak ígéretet tett az Önkormányzat, hogy ez 
visszatelepítésre kerül. Ezt a Földhivatalnál be kell jegyeztetni.  
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

63/2018. (V. 29.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy az alábbi rendeletmódosítást fogadja el: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 7/2018. (I.30.) Ök. határozatát 
az alábbiak szerint módosítja:  
Az Étv. 29. § 4. és 5. bek., valamint a HÉSZ 29. §-a alapján bejegyezteti a Göd, 6951/17 és a Göd 
6951/18 helyrajzi szám alatti ingatlanokra a növényzettel történő beültetési kötelezettséget.   
Felkéri a címzetes főjegyzőt a PMKH Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztályának 
megkeresésére a feljegyzés érdekében. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Hivatali felelős: címzetes főjegyző 
Határidő: 30 nap 
 

 

10. napirendi pont: Döntés a Göd, 6601/4-7, 6602 és 6801/169 hrsz.-ú ingatlanok (termálstrand és 
környéke) telekalakításáról 
 
Juhász Anita: A Termálfürdő melletti terület rendezésére van szükség. Két telek hozzá lesz csatolva a 
Strand területéhez. A köztes utca megszűnik, egy másik utca lesz kialakítva északabbra.  
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

64/2018. (V. 29.) sz. PEKJB határozat 
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Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy az alábbi rendeletmódosítást fogadja el: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
  
hozzájárul ahhoz, hogy Göd Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képező, a Dunakeszi 
Járási Hivatal Földhivatali Osztálya nyilvántartásába  
Göd belterület 6601/4 hrsz. alatt felvett „kivett beépítetlen terület” megjelölésű 2916 m2 területű, 
Göd belterület 6601/5 hrsz. alatt felvett „legelő” megjelölésű 4993 m2 területű, Göd belterület 
6601/6 hrsz. alatt felvett „kivett út” megjelölésű 3488 m2 területű, Göd belterület 6601/7 hrsz. alatt 
felvett „kivett út” megjelölésű 1687 m2 területű, Göd belterület 6602 hrsz. alatt felvett „kivett 
strandfürdő” megjelölésű 33975 m2 területű, Göd belterület 6801/169 hrsz. alatt felvett „kivett 
beépítetlen terület” megjelölésű 6052 m2 területű ingatlanokra vonatkozóan, a Geodolit Kft. által 
0230/18. sorszám alatt készített és a Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatala által 
záradékolt változási vázrajz alapján telekalakítás hatósági engedélye iránti kérelem előterjesztésére 
kerüljön sor az alábbiak szerint: 
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Felhatalmazza a Polgármestert a telekalakítás hatósági engedélye iránti kérelem aláírására és 
benyújtására, valamint a változások ingatlan-nyilvántartásban történő átvezettetésére. 
  
Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
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65/2018. (V. 29.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy az alábbi rendeletmódosítást fogadja el: 
 
 

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

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. 
(VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 5. § (2) bekezdésének b) és c) pontjában, 5. § (4) 
bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 109. § (4) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában 
meghatározott feladatkörében az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és 
forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat 
rendeli el: 

 
5. § 

 
(1) Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 
18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az alábbi sorokkal 
egészül ki: 
 
„Összekötő út kivett út 6602/2 törzsvagyon 
Névtelen utca kivett út 6602/3 törzsvagyon” 
 
(2) Az R. 3. melléklete az alábbi sorral egészül ki: 
 
„Gödi Termálstrand Összekötő út 6602/1 

hrsz. 
6602/1 korlátozottan 

forg.képes” 
 

6. § 
 

Hatályát veszti(k) az R. 
a) 1. mellékletének alábbi sorai: 

 
Strand előtti ter. legelő 6601/5 törzsvagyon 
Strand melletti 
parkoló 

közter. 6601/6 törzsvagyon 

Strand előtti út közter. 6601/7 törzsvagyon 
Strand melletti 
terület 

beép. ter. 6801/169 törzsvagyon 

 
b) 4. mellékletének alábbi sorai: 

Termál körút 
mellett 

beépítetlen terület 
(földhaszn. jog 
SZIRTINVEST) 

2916 6601/4 forgalomképes 

Összekötő út Strandfürdő 1/1 
tul. hányad 

33975 6602 forgalomképes 

 
7. § 

 
E rendelet a kihirdetése napját követő napon 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 2018. … hó … 
napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap. 
 
 
 
 dr. Szinay József 
 címzetes főjegyző 
 
 
11. napirendi pont: Kompok, révek felújítása, fejlesztése - pályázat 
 
Popele Julianna: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi pályázatában kiírásra került a „Kompok, 
révek fenntartásának, felújításának támogatására” című pályázat. Az Önkormányzat beadja a pályázatát. 
Az alsógödi átkelő működési költsége 8.125.000 forint, melyre 80 % támogatás igényelhető. Ezt a Duna-
parti sétány meghosszabbítására egészen a Feneketlen tóig, a révhez vezető járda felújítására kerülne 
felhasználásra.  
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

66/2018. (V. 29.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy az alábbi rendeletmódosítást fogadja el: 
 
 
Képviselő-testülete jóváhagyja 
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium LVF/3845/2018-NFM pályázati kódszámú ”Kompok, révek 
fenntartásának, felújításának támogatására” pályázaton való részvételét. A benyújtást és a 
kapcsolódó önrész biztosítását az alábbiak szerint vállalja: 
 
Alsógöd-Szigetmonostor révátkelőhöz  vezető járda felújítása Duna parton, a Jávorka utcától 
északra az alsógödi révátkelőhöz vezető meglévő járdától a Feneketlen tó vízelvezető árkáig: 
 

Felújítás összes költsége (bruttó): 15.213.051 Ft 
Igényelt támogatás 70%:  10.649.136 Ft 
Önkormányzati önrész 30%    4.563.915 Ft 

 
„Rudas és Társa” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.  
Működtetési költség:       8.125.000 Ft 
Ebből   - igényelhető támogatás 80 %:   6.500.000 Ft 

 - önrész 20% (Üzemeltető vállalja):   1.625.000 Ft 
 
A részvételhez szükséges működtetési költségek 20%-os önrészét, 1.625.000 Ft-ot a rév 
üzemeltetője, „Rudas és Társa” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (1203 Budapest, Lajta László u. 
26., 3. em.22.) vállalja. 
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Göd Város Önkormányzata a felújítási költségek 30%-os önrészét, bruttó 4.563.915 Ft-ot a 2018. 
évi költségvetés beruházási tartalék keret terhére biztosítja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, a támogatási szerződés megkötésére, 
valamint a révátkelő Üzemeltetőjével megkötendő szerződés aláírására. 
 
Felelős: Markó József polgármester 
Hivatali felelős: Popele Julianna osztályvezető 
Határidő: folyamatos 
 
 
12. napirendi pont: Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás - pályázat 
 
Popele Julianna: Megjelent a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás” című pályázati felhívás. Célszerű lenne beadni. Ha az Önkormányzat megnyeri a 
pályázatot, akkor egy szakcéggel el lehet készítetni a klímastratégiát. Kötelező lesz ezt hamarosan minden 
településnek elkészítetni. 100 % támogatottságú. A program lebonyolítására 1600 fő kell bevonni.  
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

67/2018. (V. 29.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy az alábbi rendeletmódosítást fogadja el: 
 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 
az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program keretében meghirdetett KEHOP-1.2.1  
„Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című 
egyfordulós pályázaton részt vesz.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
13. napirendi pont: Az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásainak megvalósítása 
 
Dr. Kármán Gábor: Új uniós jogszabály lép életbe május végén adatvédelemmel kapcsolatban. 3 árajánlat 
érkezett. Qualimade Kft. adta a legjobb ajánlatot.  
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

68/2018. (V. 29.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy az alábbi rendeletmódosítást fogadja el: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
az EU Parlament és a Tanács 2016/679 sz. Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) előírásainak 
megvalósítása érdekében elvégzendő feladatok tekintetében  Qualimade Management Kft. ajánlatát 
fogadja el, amely szerint az alábbi megjelölt szolgáltatásokat az alábbi árajánlattal kívánja megvalósítani: 
Árajánlat: Aj_20180516_GDPR_QM  
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Szolgáltatások:  
1. GDPR felmérés 
➢ Személyes adat térkép összeállítása 
▪ rendeletek, 
▪ szabályzatok, 
▪ adatbázisok, 
▪ szerződések alapján. 
➢ Személyes adat besorolás - intézkedési 
tervvel 
➢ Adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzése 
(DIPA) - intézkedési tervvel 
➢ GAP analízis elvégzése - intézkedési 
tervvel 
➢ Intézkedési akcióterv elkészítése, melynek 
tartalma legalább 
▪ A személyes adat besorolás intézkedési terve 
▪ Az adatvédelmi hatásvizsgálat intézkedési 
terve 
▪ A GAP analízis intézkedési terve 
▪ Adatvédelmi tisztviselő szükségességének 
indoklása 
▪ Beépített adatvédelem és alapértelmezett 
adatvédelem szabályozási kereteinek 
meghatározása 
▪ Tájékoztatási kötelezettség típusonkénti 
meghatározása 
▪ Hozzájárulás típusok kezelése szabályainak 
meghatározása 
▪ Adatalanyi jogok kezelése szabályainak 
meghatározása 
▪ Profilalkotás és személyes adatok 
automatizált kezelésének szabályozási 
szükségletének meghatározása 
▪ Adatkezelési tevékenységek nyilvántartás 
kereteinek meghatározása 
▪ Adatvédelmi hatásvizsgálatok 
szempontjainak meghatározása 
▪ Adatbiztonsággal kapcsolatos 
dokumentációk átnézése és véleményezése 
▪ Személyes adatok megsértésének kezelésére 
vonatkozó eljárásrendre kereteinek 
meghatározása 
▪ Adatfeldolgozók/kiszervezett tevékenységet 
végzők szerződéseinek átvizsgálása, illetve 
javaslattétel szükség szerinti tételes 
módosítására 
2. Információbiztonsági rendszer (IBR) 
állapotának felmérése és kiépítése 
A 2013. évi L. törvény, a 41/2015. BM 
rendelet és az MSZ ISO/IEC 27001:2014 
szabvány szerinti komplett 
információbiztonsági rendszer felmérése és 
kiépítése. Az adminisztratív biztonság – azaz a 
szabályozási környezet – teljeskörű 
létrehozása, a működést támogató bizonylati 
album elemeinek elkészítése, a fizikai és 
logikai biztonsági hiányosságok felmérése és 

intézkedési tervben történő rögzítése. Oktatás, 
belső audit megtartása, illetve a hatósági 
jelentési kötelezettség teljesítése, illetve a 
rendszer tanúsíttatása. 
3. Információbiztonsági felelős szolgáltatás 
(IBF) 
A 2013. évi L. törvény és a 41/2015. BM 
rendelet szerinti IBF szolgáltatás folyamatos 
ellátása (havidíjas konstrukcióban). 
4. Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás 
támogatás (DPO támogatás) 
Ajánlattevő az Ajánlatkérő irodájában 2 x 0,5 
munkanap személyes, és munkanapokon 8 
órányi folyamatos telefonos, valamint e-mail 
elérhetőséggel nyújt szakmai támogatást a 
GDPR kiépítése utáni időszak során a 
szervezet adatvédelmi tisztviselőjének (DPO) 
▪ az információbiztonság irányítási rendszer 
folyamatos felügyelete, utógondozása, 
tanúsításra történő felkészítése, 
▪ incidenskezelés támogatása 
▪ időszakos hatásvizsgálatok támogatása 
▪ rendszeres oktatás megtartása 
▪ időszakos, és rendkívüli felülvizsgálatok 
elvégzése 
▪ a hatósági kapcsolattartás támogatása 
▪ illetve más, a gyakorlatban felmerülő 
feladatok terén. 
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Felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy – a fenti határozat alapján - készítse elő a 
szolgáltatási szerződést, valamint felkéri a Polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Pénzügyi fedezet: Göd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének „Dologi kiadások” 
előirányzata 
 
Felelős: Markó József polgármester 
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: 2018. június 15. 
 
 
14. napirendi pont: Dunakanyar Polgárőrség Göd Egyesület támogatási kérelme 
 
Szabó Csaba: Felsőgödön a Kinizsi utcában van egy saját telephely, melyet felújított a Dunakanyar 
Polgárőrség. Ők kértek támogatást erre vonatkozóan.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

69/2018. (V. 29.) 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 270.000 Ft, azaz kettőszázhetvenezer forint összegű támogatást nyújt, 
mely összeget az egyesület a gödi Kinizsi utcai polgárőr iroda és telephely felújításhoz és 
bővítéséhez használhatja fel.  
 
Fedezete:  a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 2018. évi pénzügyi kerete 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Szabó Csaba PEKJB elnök, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
16. napirendi pont: Egyebek II. napirendi pont: Javaslat határozat visszavonásáról (222/2017. 
(XII. 19.) ÖK határozat)  
 
Szabó Csaba: 2017 év végén határozott a Bizottság és Képviselő-testület is, hogy a Göd Városi 
Polgárőrség a Dunaparti Nyaralóházak területén lévő portán egy irodát alakítson ki és ezt ingyen 
kerüljön átadásra a Polgárőrségnek. Ilyet nem lehet pénzügyileg. Ingyenesen nem lehet átadni. 
Javasolja a Bizottság a Képviselő-testületnek, hogy ezt a határozatát vonja vissza. 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

70/2018. (V. 29.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy a 222/2017. (XII. 19.) számú határozatát vonja vissza, amiben 
ingyenesen átadta használatra a Dunaparti Nyaralóházak területén lévő porta helyiséget 
használatra a Göd Városi Polgárőrség (képviseli: Szeri Mihály elnök) számára.  
 
Határidő:  értelemszerű 
Felelős:  Szabó Csaba PEKJB elnök, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
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17. napirendi pont: Göd Városi Polgárőrség 2018. évi támogatás kiegészítése 
 
Szabó Csaba: A Göd Városi Polgárőrség elnöke jelezte, hogy az 1 millió forintos támogatás nem 
elegendő a Polgárőrség színvonalas működéséhez, ezért kérvényezte, hogy szeretne még további 
támogatást. Fejlettebb ügyeleti rendszert terveznek kialakítani.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

71/2018. (V. 29.) 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 
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 egy összegben történik.  
 
Fedezete:  a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 2018. évi pénzügyi kerete 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Szabó Csaba PEKJB elnök, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
18. napirendi pont: A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója  
 
dr. Pintér György: A tavalyi évben januártól szeptemberig nem sikerült lezárni az évet. Sokszor 
folytattak tárgyalást az NHKV-val. Sokat javult a likviditás.  
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

72/2018. (V. 29.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy az alábbi rendeletmódosítást fogadja el: 
 
Határozati javaslat: ……/2018. (V. 29.) sz. Ök. határozat a Gödi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 
 
a.  Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja  

a Gödi Hulladékgazdálkodási 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:    158 744 eFt 
Adózott eredmény:   2 620 eFt 

 
b.  Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gödi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. adózott eredményét az eredménytartalékba 
helyezi.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  ügyvezetők, jegyző, polgármester 
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A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal zárt ülést rendel el az alábbi napirendi pont 
megtárgyalására: 
 
17. napirendi pont: Döntés a korábbi golf és beütőpálya, illetve egyes környező ingatlanokkal 
kapcsolatos kérdésekben 
 
18. napirendi pont: Autóbusz beszerzése - közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntés  
 
 
Szabó Csaba megköszöni a vendégeknek a részvételt és a nyílt ülést bezárja. 
 
 

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


