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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2018. 
szeptember 25-i rendes ülésén a Polgármesteri Hivatal üléstermében.  
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen Lőrincz László és Lenkei György képviselők, akik 
jelezték távolmaradásukat.) 
 
Tárgy: a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság rendes ülése 
 
Szabó Csaba köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 
Lenkei György tag az, aki a jegyzőkönyveket hitelesíti, de most nincs jelen, ezért felkéri Szász-Vadász 
Endre tagot, hogy a mai jegyzőkönyvet hitelesítse. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Felkéri a 
jelenlévőket arra, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontnál tárgyalni szeretnének valamit. 
 
Kovács Krisztina: Kéri az első két napirendi pont levételét, mert az előterjesztések nem készültek el, 
de a testületi ülés előtt tárgyalhatja a bizottság csütörtökön. 
 
Szabó Csaba: A bizottság 2018. szeptember 27-én 8,30 órai kezdettel rendkívüli ülést tart a mai 
meghívó szerinti 1. és 2. napirendek tárgyában.  
Felkéri a bizottság tagjait, hogy fenti módosító javaslat figyelembevételével szavazzanak a napirendi 
pontok tárgyalásáról. 
 
A bizottság 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 

 
1) Wigner Jenő Ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázaton  
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester  

 

2) A Közterület-felügyelet 2018. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolója 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző   
 

3) A Településellátó Szervezet tevékenységeiről szóló 2018. évi beszámoló  
Előterjesztő: Rataj András TESZ igazgató   

 

4) A Göd 05/12 hrsz.-ú külterületi ingatlan belterületbe vonása  
Előterjesztő: Markó József polgármester   

 
5) Pótelőirányzat biztosítása a Gödi Kastély Óvoda és a Gödi Szivárvány Bölcsőde részére  

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester   
 

6)  Óvodai preventív tartásjavító és mozgásfejlesztő torna önként vállalt feladat további 
biztosítása   
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző  

 
7) Gödi Rendőrőrs támogatása  

Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök  

 
8) Egyebek 

 
 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

1) Wigner Jenő Ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázaton  
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Szabó Csaba: Elmondja, hogy az első határozati javaslat a Wigner Jenő Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat kiírásáról szól, a második a Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázathoz való 
csatlakozásról. Javasolja, hogy a két határozati javaslatról egyben szavazzanak. 
 
Albert Pál: Mindkét esetben 4,5 mFt-ról van szó, külön-külön? 
  
Kovács Krisztina: Igen, összesen 9 mFt. Mindkét pályázatra nagyon sok a jelentkező. A Wigner Jenő 
pályázatnál felmerült, hogy a hatosztályos gimnáziumnál is lehessen pályázni, de végül a 9. osztály 
utáni jelentkezést javasolják. 
 
Szabó Csaba: Felkéri a bizottság tagjait, hogy egyben szavazzanak a két határozati javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozzák: 
 

91/2018. (IX. 25.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018/2019-es tanévre 
meghirdeti a Wigner Jenő Középiskolai Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a mellékelt 
pályázati kiírás szerint. Egyúttal dönt, hogy a Wigner Jenő Középiskolai Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz a 2019. évi költségvetésben 4,5 millió forint kerüljön betervezésre. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Jegyző 
 

92/2018. (IX. 25.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Göd Város Önkormányzata 
csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi 
pályázati fordulójához. Egyúttal dönt, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz a 2019. évi 
költségvetésben 4,5 millió forint kerüljön betervezésre. 
 
Felelős: Jegyző 
Határidő: értelemszerű 
 
 
 

2) A Közterület-felügyelet 2018. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolója 
  
 
Szabó Csaba: A Környezetvédelmi Bizottság és a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és elfogadta a 
beszámolót, Ő is javasolja elfogadásra. Felkéri a tagokat a szavazásra.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:  
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93/2018. (IX. 25.) PEKJB határozat 

 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadja a Közterület-felügyelet 2018. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök, Vízler Anita Közterület-felügyelet vezetője,  

dr. Nagy aljegyző  
Határidő: azonnal 
 
 
 

3) A Településellátó Szervezet tevékenységeiről szóló 2018. évi beszámoló  
  

Rataj András: A Településellátó Szervezetnek szerteágazó feladatai vannak, ezért mindig felmerül az a 
kérdés, hogy milyen terjedelmű legyen a beszámoló. Ez a mostani összefoglaló jellegű lett, mert a 
műszaki tevékenységükről már március hónapban beszámoltak, ezt mellékelte az előterjesztéshez. 
Kérése, hogy ha valakinek van valamilyen kiegészítő javaslata a beszámolóval kapcsolatban, akkor 
jelezze.  
 
Szabó Csaba: Nincs kérdés, hozzászólás, ezért felkéri a tagokat a szavazásra. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:  
 

94/2018. (IX. 25.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Településellátó Szervezet 2018. évi  
tevékenységéről szóló beszámolóját. 
 
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök, Rataj András TESZ igazgató, aljegyző  
Határidő: azonnal 
 
 

4) A Göd 05/12 hrsz.-ú külterületi ingatlan belterületbe vonása  
 
Szabó Csaba: A 86-90. oldalon található az előterjesztés, a 88. oldalon látható a térképen a tárgybani 
terület. Ismerteti a határozati javaslatot.  Felkéri a tagokat a szavazásra. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:  
 

95/2018. (IX. 25.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a gödi; 05/12 hrsz-ú legelő művelési ágú külterületi ingatlan belterületbe vonásához hozzájárul 
lakótelek kialakítására vonatkozó terület felhasználási cél megvalósulása érdekében. 

Nyilatkozatot tesz, hogy a telkek a megjelölt célra 4 éven belül felhasználásra kerülnek.  

A hozzájárulás feltétele, hogy a tulajdonosok a belterületbe vonás összes költségét viselik. A 
terület felhasználási cél meg nem valósításából adódó esetleges költségeket szintén kérelmezőket 
terheli.  

 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Sápi Katalin 
Határidő: folyamatos 

 

5) Pótelőirányzat biztosítása a Gödi Kastély Óvoda és a Gödi Szivárvány Bölcsőde részére  
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester   

 

Szabó Csaba: Javasolja a pótelőirányzat támogatását. 
 
Kovács Krisztina: Mindkét pótelőirányzat fedezete az önkormányzatnál szerepel, ezzel a forrást 
biztosítjuk. 
 
Szabó Csaba: Felkéri a bizottság tagjait arra, hogy szavazzanak az előterjesztésekben szereplő 
határozati javaslatokról. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozták:  
 

96/2018. (IX. 25.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kastély Óvoda Fácán Óvodaegység – klíma beszerelésre pótelőirányzat biztosítása  
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kastély Óvoda részére 
1 054 100 Ft pótelőirányzatot biztosít 4 db klímaberendezés beszerzésére. 
 
Forrás: Tartalékok-intézményi beruházási tartalék 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Rataj András TESZ igazgató, Karaszek Ernőné 
óvodavezető 
 
 

97/2018. (IX. 25.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szivárvány Bölcsőde 
részére jóváhagyja a bölcsődei pótlék fedezetére a 10 750 380 Ft-ot, valamint annak járulékaira 
további 2 096 324 Ft-ot, összesen 12 846 704 Ft-ot. 
Forrás: Tartalékok-feladattal nem terhelt tartalék 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Rataj András TESZ igazgató, Ráczki Marianna 
bölcsődevezető 
 

6) Óvodai preventív tartásjavító és mozgásfejlesztő torna önként vállalt feladat további 
biztosítása   
  

 
Szabó Csaba: Az előterjesztés arról szól, hogy heti hét óra helyett heti nyolc óra fejlesztést biztosítson 
az önkormányzat önként vállalt feladataként a gyermekek mozgásfejlesztésére.  Külön lapon került 
kiosztásra az aljegyzői módosított indítvány.  
 
dr. Pintér György: Korábban egy nevelési év volt, most kettő.  
  
Szász-Vadász Endre: A Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság is tárgyalta ezt a napirendet és 
elfogadásra javasolták. 
 
Szabó Csaba: Felkéri a bizottság tagjait arra, hogy szavazzanak a módosított előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák:  
  

98/2018. (IX. 25.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. szeptember 1. és 2019. 
május 31. napja közötti, illetve 2019. szeptember 1. és 2020. május 31. napja közötti időszakban 
önként vállalt önkormányzati feladatként az óvodai gyógytestnevelést helyettesítő preventív 
tartásjavító és mozgásfejlesztő torna ellátást biztosít a gödi óvodás gyermekeknek egészségük 
megóvása érdekében. 
 
Forrás: 2018. évi költségvetési rendeletben a feladattal nem terhelt működési tartalék terhére 
576.000.-Ft, 2019. évi költségvetési rendeletben a jövőben betervezendő 1.296.000.-Ft. A 2020. évi 
költségvetési rendeletben a jövőben betervezendő (január-május időszakra) 720.000.- Ft. 
 
A feladat ellátását Somkereki Edit gyógytestnevelő tanár vállalkozótól rendeli meg. 
 
Kiköti, hogy az önként vállat feladat ellátása eredményességének értékelése és a remélt 
folytatása végett minden nevelési évben június végéig a Vállalkozó szakmai beszámolót nyújtson 
be a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság részére. 
 

Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen. 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 

7) Gödi Rendőrőrs támogatása  
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Szabó Csaba: Az Gödi Rendőrős parancsnoka kéréssel fordult hozzá, miszerint megkönnyítené a 
munkájukat egy éjjellátó, kézi hőkamera. Ennek használatával a bűnelkövetést jobban meg tudnák 
akadályozni. Javasolja a bizottságnak, hogy a bizottsági keretből a 449 eFt-ot biztosítson a hőkamera 
vásárlásához.  
  
Kovács Krisztina: Egyeztetett arról az őrsparancsnokkal, hogy az önkormányzat vásárolja meg és a 
rendőrség használatába kerül majd a kamera.  
 
Szabó Csaba: Javasolja a határozatot kiegészíteni a kamera műszaki paramétereivel. Felkéri a 
bizottság tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról az elhangzott módosítás 
figyelembevételével.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák:  
  

99/2018. (IX. 25.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző- Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt, 
hogy a Gödi Rendőrőrs részére saját bizottsági keretből megvásárol és kizárólagos használatra 
átad egy „Pulsar Quantum Lite 30 V” típusú  kézi hőkamerát, melynek beszerzési ára 449 ezer 
forint. 
 
A Bizottság felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy az átadás-átvétellel kapcsolatos szerződéseket 
készíttesse el, valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja. 
 
Forrás: Tartalékok – Pénzügyi Ellenőrző- Közbeszerzési és Jogi Bizottság kerete 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Markó József polgármester 
 
 
dr. Pintér György: Hétfőn, azaz október 1-én rendkívüli testületi lesz és javasolja, hogy előtte 
ülésezzen a bizottság is. A téma a golfpályánál lévő ingatlanokkal kapcsolatos végszavazás.  
 
Szabó Csaba megköszöni a részvételt és az ülést bezárja 
 

kmf. 
 

 
 
Szabó Csaba       Szász-Vadász Endre 
elnök        jegyzőkönyv hitelesítő tag 
  

 
 


