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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2018. 
november 27-i rendes ülésén a Polgármesteri Hivatal üléstermében.  
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen Lenkei György és Lőrincz László képviselők, akik jelezték 
távolmaradásukat, Dr. Megyery Csaba késik.) 
 
Tárgy: a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság rendes, nyílt ülése 
 
Szabó Csaba köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet – 4 tag van jelen, 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. Dr. Nagy Atilla aljegyző Óvodai álláshelyek témát 
szeretné, ha tárgyalná a Bizottság Egyebek 1. napirendi pontként.  
 
A bizottság 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 

 
1) Szilágyi Sándor új önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozatának nyilvántartásba vétele, 

Mudri József volt önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozatának visszaadása 
Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök 
 

2) Helyi adórendeletek módosítása 
Előterjesztő: dr. Pintér György  
 

3) Folyószámlahitel-szerződés meghosszabbítása a CIB Bank Zrt.-vel 
Előterjesztő: dr. Pintér György  

 

4) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési 
határidejének meghosszabbítása  

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

5) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai részére jutalom kifizetéséhez 
működési támogatás biztosítása 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

6) Önkormányzati beruházások – forrás meghatározása 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

7) A Településellátó Szervezet – ASP-hez való csatlakozásával kapcsolatos 
eszközbeszerzésekhez forrás biztosítása 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 
8) Forgalomtechnikai döntések (József A. és Erdész utca) 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 



160 
 

9) Tájékoztató az adóbevételek állásáról, a kintlévőségek és azok behajtásának aktuális 
helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor hatósági osztályvezető  

 
10) Polgármesteri Hivatal üléstermének informatikai fejlesztése 

Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök 
 

11) Egyebek 1.: Óvodai álláshely 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

12) „GÖD, VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELY FELÚJÍTÁSA” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére 
vonatkozó döntés (zárt ülés) 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

 

1) Szilágyi Sándor új önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozatának nyilvántartásba vétele, 
Mudri József volt önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozatának visszaadása  

 
Szabó Csaba: Szilágyi Sándor és hozzátartozója a vagyonnyilatkozatát leadta a megadott határidő előtt. 
Ezt a bizottság nyilvántartásba veszi. Mudri József volt képviselő vagyonnyilatkozata visszaadásra kerül. 
 
Dr. Megyery Csaba megérkezett. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozzák: 
 
 

114/2018. (XI. 27.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága átvette Szilágyi 

Sándor képviselő és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát. Megállapításra került, hogy a képviselő a 
vagyonnyilatkozatát határidőben leadta. 
A képviselő a vagyonnyilatkozat nyilvántartásba vételéről igazolást kap. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök 
 
 

2) Helyi adórendeletek módosítása 
 
dr. Pintér György: Minden év novemberében kell dönteni a következő évi adórendeletről. Az adó 
összegén emelni csak ilyenkor lehet, csökkenteni később is lehet. Az előterjesztés lényege a kiosztott 
számozott anyag 31. oldalán található, II. bekezdésben. A 100 m2 alatti ingatlan adója 50 %-kal csökken. 
A 100 m2 feletti ingatlanoknál 100%-ig 50 %-os árat fizet 100 m2 felett pedig a normál árat.  
 
Szabó Csaba: Mennyivel csökken? 
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Dr. Kármán Gábor: 0-100 m2-ig 50 %-os kedvezmény, 100 m2 felett marad az eredeti ár.  
 
dr. Pintér György: Az építményadó bevétel körülbelül 50-60 millió forinttal csökkenhet, ha ennél nagyobb 
lesz, akkor átszámolásra kerül. A jövő évi költségvetésnek bírnia kell.  
 
Szabó Csaba: A régi rendszerben nagy házak épültek a környéken, amik meghaladják a 100 m2, ezek az 
ingatlantulajdonosok nem feltétlenül élnek jómódban. Ők nem kapnak kedvezményt?  
 
dr. Pintér György: De, kap mindenki kedvezményt. Az első 100 m2 után jár a kedvezmény. 0-100 
m2 145/m2, 101-150 m2 14500 forint és a 100 m2 feletti részre vonatkozóan 430 Ft/m2, 150 m2 felett 36000 
forint és a 150 m2 feletti részre vonatkozóan 720 Ft/m2.  
 
Szabó Csaba: Az adórendeletekről szóló megbeszéléseken szeretne részt venni a későbbiekben.  
 
dr. Pintér György: Mindig van egy hivatalosan előállított maximum telekadó érték.  
 
Dr. Kármán Gábor: Még kérdés a valorizációs tényező, kérdés, hogy érdemben módosul-e. 
 
dr. Pintér György: Minimális módosítás még előfordulhat.  
 
Dr. Kármán Gábor: A valorizációs értéken belül vannak, kérdés, hogy mennyivel.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozzák: 
 
 

115/2018. (XI. 27.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát és az alábbi rendelettervezetek elfogadását: 
 
 

I. Rendelet-tervezet 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018.(XI.30.) sz. rendelete 

a helyi telekadóról szóló 23/2016.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 
 

1.§ 
A rendelet 3.§-ban lévő szöveg helyére az alábbi szöveg kerül:  
 
(1) A telekadó természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetekre terjed ki.  
(2) Ezen rendelet szerinti bevallási és bejelentési kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésére, 
illetve egyéb eljárási cselekmények elektronikus úton történő elvégezhetőségére az elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény, valamint az 
adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezései irányadóak. 
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2.§ 
A rendelet 6.§-ban foglalt szöveg helyére az alábbi szöveg kerül: 
 
A telekadó mértéke a belterületen található, nem üzleti célt szolgáló telek esetében az I. II. és III. 
körzetben: 

a) 1500 m2-ig 110 Ft/m2 
b) 1500 m2 felett 165.000 Ft és az 1500m2 felett lévő rész után 160 Ft/m2 

 
3.§ 

A rendelet 9.§-ban foglalt szöveg helyére az alábbi szöveg kerül: 
 
A telekadó mértéke a város külterületén: 

a) 10.000 m2-ig 50 Ft/m2 
b) 10.000 m2 felett 500.000 Ft és a 10.000 m2 feletti rész után m2-enként 30 Ft/m2 

 
4.§ 

Ezen rendelet 2019. január 1-én lép hatályba. 
 

II. Rendelet-tervezet 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018.(XI.30.) sz. rendelete a helyi 

építményadóról szóló 34/2017. (XII.1.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról  
 

1.§ 
A rendelet 4.§ az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
 
(4) Ezen rendelet szerinti bevallási és bejelentési kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésére, 
illetve egyéb eljárási cselekmények elektronikus úton történő elvégezhetőségére az elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény, valamint az 
adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezései irányadóak. 
 

2.§ 
A rendelet 6.§ a) pontjában foglalt szöveg helyére az alábbi szöveg kerül: 

a) lakás után: 
1. 0-100 m2-ig 145 Ft/m2 
2. 101-150 m2-ig 14.500 Ft- és a 100m2 feletti részre vonatkozóan 430 Ft/m2 
3. 150 m2 felett 36.000 Ft és a 150 m2 feletti részre vonatkozóan 720 Ft/m2 

 
3.§ 

Ezen rendelet 2019. január 1-én lép hatályba. 
 

III. Rendelet-tervezet 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018.(XI.30.) sz. rendelete a helyi iparűzési 
adóról szóló 35/2017.(XII.1.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 
 

1.§ 
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A rendelet 1.§ az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
(3) Ezen rendelet szerinti bevallási és bejelentési kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésére, 
illetve egyéb eljárási cselekmények elektronikus úton történő elvégezhetőségére az elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény, valamint az 
adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezései irányadóak. 
 

2.§ 
Ezen rendelet 2019. január 1-én lép hatályba. 
 

IV. Rendelet-tervezet 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018.(XI.30.) sz. rendelete a tartózkodás 
alapján fizetendő idegenforgalmi adóról szóló 34/2005.(XII.2.) sz. önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 

1.§ 
A rendelet 2.§-ban foglalt szöveg helyére az alábbi szöveg kerül: 
(1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat 
illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.  
(2) Ezen rendelet szerinti bevallási és bejelentési kötelezettségek elektronikus úton történő 
teljesítésére, illetve egyéb eljárási cselekmények elektronikus úton történő elvégezhetőségére az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII 
törvény, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezései irányadóak. 
 

2.§ 
Ezen rendelet 2019. január 1-én lép hatályba. 
 
 

Markó József         Dr. Szinay József 
          polgármester              címzetes főjegyző 
 
 

3) Folyószámlahitel-szerződés meghosszabbítása a CIB Bank Zrt.-vel 
 
dr. Pintér György: Göd Város Önkormányzata a CIB Banknál évek óta rendelkezik folyószámlahitel 
szerződéssel. A szerződést mindig egyetlen egy évre szól. A lejárata 2018. december 31. Az 
előterjesztéshez csatolt szerződéstervezet 2019. január 1. – 2019. december 31. közötti időszakra 
vonatkozik. A szerződés megkötésének feltétele a Bizottság és a Képviselő-testület hozzájárulása. 
2018-ban egyetlen egy napra sem vette igénybe az Önkormányzat a folyószámlahitelt, ez a biztonsági 
tartalék. Hosszú távra erre nem lehet alapozni, mert minden évben, ha használ belőle az Önkormányzat év 
végéig, azaz december 31-ig vissza kell tölteni.  
 
Szabó Csaba: Vissza lett fizetve?  
 
dr. Pintér György: Idén nem lett belőle használva.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozzák: 



164 
 

 
 

116/2018. (XI. 27.) 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 CIB Bankkal 2019. január 
1.-2019. december 31. közötti időszakra megkötendő folyószámlahitel szerződést változatlan 
feltételekkel, a szerződéstervezetben szereplő tartalommal meg kívánja kötni. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 

4) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési 
határidejének meghosszabbítása 

 

dr. Pintér György: Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2018. (VII. 24.) 
határozata alapján a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. számára biztosított tagi 
kölcsönkeret visszafizetési határideje módosult 2018. december 20-ra, ugyanakkor, bár a cég 
pénzügyi helyzete jelentősen javult, a Kft. az adott határidőig nem tudja visszafizetni a kért tagi 
kölcsönt és erről 2018. november 19-i levelében tájékoztatta Göd Város Önkormányzatát. A Gödi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kérelme alapján javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a 
tagi kölcsön visszafizetésének határideje módosítsa 2019. július 20-ra. A Kft.-nek jelenleg nincs 
kifizetetlen számlája. A gödi telephelyén fejlesztést tervez, szilárd burkolattal szeretné ellátni a 
telephelyet, mely 10 milliós nagyságrendű összeg. Várják a jóváhagyást ezzel kapcsolatban, de 4 
hónapja nem kaptak választ. 

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

117/2018. (XI. 27.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a  
Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (képviseli: Dr. Hetényi Tamás és Sillóné 
Kőműves Mónika ügyvezetők), cégjegyzékszám: 13-09-164566, adószáma: 24384135-2-13) 
tagi kölcsöneinek visszafizetési határideje 2019. július 20-ra módosuljon. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester, jegyző  
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5) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai részére jutalom kifizetéséhez 

működési támogatás biztosítása 
 
dr. Pintér György: A Gödi Hulladékgazdálkodási Non-profit Kft., mely az Önkormányzat számára 
kötelező feladatként előírt közszolgáltatást látja el és az ott dolgozó munkatársak jórészt korábban a TESZ 
alkalmazottai voltak – létrehozásakor és azóta is arra törekedett az Önkormányzat, hogy a munkatársak 
juttatása a közalkalmazottak hasonló juttatásai szerint alakuljon. Mivel a Kft. nem rendelkezik forrással, a 
város közszolgáihoz hasonló év végi bérkiegészítés kifizetéséhez ezért javasolja, hogy a Gödi 
Hulladékgazdálkodási Non-profit Kft. részére a bérkiegészítés kifizetéséhez az Önkormányzat működési 
támogatás formájában biztosítson forrást. Kéri a tisztelt Bizottságot, hogy megtárgyalás után az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
Albert Pál elhagyta a Tanácstermet.  

 
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozzák: 
 
 

118/2018. (XI. 27.) 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 4 114 ezer forint működési 
támogatást biztosít a Gödi Hulladékgazdálkodási Kft. részére bérkiegészítés kifizetéséhez. 
Forrás:  Feladattal nem terhelt működési tartalék keret sor 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Szinay József címzetes főjegyző,  

dr. Hetényi Tamás és Sillóné Kőműves Mónika ügyvezetők 
 
 

6) Önkormányzati beruházások – forrás meghatározása 
 
dr. Pintér György: Forráscseréről van szó. 2018-ban Göd Város Önkormányzata befejezte a Pesti úton a 
Gutenberg utca és a Csokonai utca közötti szakaszon a járdaépítést. Az új járda folytatásában egy rossz 
állapotban lévő járdaszakasz vezetett a Gárdonyi utcai buszmegállóba. A felújítást bruttó 2 857 eFt-ért 
végzi el a vállalkozó, melyre a forrást a város 2018. évi költségvetésében tervezett 3 db gyalogos 
átkelőhely költségvetési sor terhére lehet biztosítani. A város 2018. évi költségvetésében szerepel a 
Rákóczi utca csapadékvíz elvezetés tervezése. A tervezői feladatok elvégzésére azonban a betervezett 
összeg nem elegendő. Mivel a Köztársaság utca csapadékvíz elvezetés tervezésére az idén már nem kerül 
sor, így az ott megtervezett előirányzat terhére biztosítható az 1 677 eFt. Kérem a tisztelt Bizottságot, 
hogy jelen határozatával döntsön arról, hogy a Gárdonyi utcai buszmegálló és a Gárdonyi utca közötti 
szakasz járdafelújítására 2 857 eFt pótelőirányzatot, a Rákóczi utca csapadékvíz elvezetésének tervezésére 
1 677 eFt-ot biztosít a határozatban megjelölt források terhére. 
 
Kovács Krisztina: A két projekt nem volt összekötve. A Rákóczi utcai csapadékvíz elvezetés be volt 
tervezve. Forrás átcsoportosítás szükséges.  
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A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozzák: 
 
 

119/2018. (XI. 27.) 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 Gárdonyi utcai buszmegálló és Gárdonyi utca közötti szakaszon járdafelújításra 857 eFt 
pótelőirányzatot biztosít a város 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.27.) rendeletében 
szereplő 3 db gyalogos átkelőhely költségvetési sor terhére; 

- a Rákóczi utca csapadékvíz elvezetés tervezésére 1677 eFt kiegészítő forrást biztosít a város 
2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.27.) rendeletében szereplő Köztársaság utca 
csapadékvíz elvezetés tervezése költségvetési sor terhére. 

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

7) A Településellátó Szervezet – ASP-hez való csatlakozásával kapcsolatos 
eszközbeszerzésekhez forrás biztosítása 

 
Kovács Krisztina: 2017-ben Göd Város Önkormányzata támogatást nyert az ASP rendszerhez való 
csatlakozás során felmerülő intézményi költségek egy részének fedezetére. A csatlakozás a város 
valamennyi intézményét érinti. A pályázati pénzek nem fedezik az összes költséget (eszközbeszerzések, 
az átállás lebonyolításához szolgáltatások igénybevétele). A Településellátó Szervezet költségvetésében – 
mivel nem voltak ismertek a pontos költségek - nem is szerepel az eszközbeszerzések fedezete sem, 
melynek a mostanáig megtörtént pénzügyi teljesítések alapján ismert az összege. Kéri a tisztelt 
Bizottságot, hogy jelen határozatával biztosítson a Településellátó Szervezet részére az ASP csatlakozás 
eszközbeszerzéseire 653 eFt pótelőirányzatot! 2019. január 1-től lép életbe az új rendszer. 
 
Szabó Csaba: Elég lesz ez a pénzt vagy még kell esetleg? 
 
Kovács Krisztina: Ez a mostanáig megvásárolt termékekre vélhetően elég lesz. A szoftver egyenlőre nem 
fizetős.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozzák: 
 
 

120/2018. (XI. 27.) 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 Településellátó Szervezet 
részére 653 eFt pótelőirányzatot biztosít az ASP csatlakozás eszközbeszerzéseire. 
 
Forrás: Tartalékok-feladattal nem terhelt működési tartalék 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Rataj András TESZ igazgató 
 
 

8) Forgalomtechnikai döntések (József A. és Erdész utca) 
 
dr. Pintér György: Tárgyalásra megfelelőnek találja az előterjesztést, de szakmailag a Városfejlesztési 
Bizottságnak kell ezt a témát tárgyalni. Javasolja az elnök úrnak, hogy csak egy olyan határozat szülessen, 
hogy tárgyalásra megfelelőnek találja az előterjesztést és tudomásul veszi a Bizottság.  
 
Popele Julianna: Egy pályázati miatt szükséges a kivitelezés.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozzák: 
 
 

121/2018. (XI. 27.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága tudomásul 
veszi: 

-  az Erdész utca 32. és az azzal szemközti Fácán utca 14. számú ingatlanok elé 1 db 
sebességcsökkentő küszöb, valamint a küszöbhöz szükséges közúti jelzőtáblák kihelyezését 
valamint, 

 
- a József Attila utcában az Alagút utca és a Béke út közötti szakaszán 30 km/óra 

sebességkorlátozás bevezetését. 
 
Megfelelőnek találja a Képviselő-testület számára megtárgyalásra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök 
 
 

9) Tájékoztató az adóbevételek állásáról, a kintlévőségek és azok behajtásának aktuális 
helyzetéről 

 
Dr. Kármán Gábor: A megszokott táblázatot láthatja a Bizottság. Százalékosan vannak meghatározva az 
adó egyenlegek. A gépjárműadó jól teljesít. A telekadónál is 90 % feletti a befizetés. A talajterhelési díj 
még mindig van, mert még van jó néhány lakos, akik nem kötöttek rá a csatornahálózatra. A helyi 
iparűzési adóval jól áll az Önkormányzat. Az idegenforgalmi adó arányosítva van, az elmúlt időszakhoz 
képest a duplájára növekedett ez a bevétel.  
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dr. Pintér György: Kimentek az idei évi felszólítások. Év végéig még beérkeznek az adófeltöltések, 
december 20-ig várhatóak még a befizetések.  
 
Szabó Csaba köszöni a részletes tájékoztatást.  
 
 

10) Polgármesteri Hivatal üléstermének informatikai fejlesztése 
 
Szabó Csaba: Javasolta az informatikusnak, hogy mérje fel az Ülésterem informatikai fejlesztését. Elavult 
ez rendszer. A mikrofonok elöregedtek. Javasolja, hogy legyenek új mikrofonok. Szükséges lenne egy új 
monitor is, mert akik a Képviselő-testületin a jobb oldalon ülnek, azok nem látják a szavazógépet, ezáltal a 
szavazás rendjét sem. Házasságkötéskor furán néz ki, a javaslata az, hogy valahogy egy kifordítható 
monitortartó lenne a jó megoldás. Továbbá a napokban meghibásodott a testületi üléseken használt 
jegyzőkönyv író monitor. Javasolja a Bizottságnak, hogy a laptop vásárlását is a Bizottság állja.  
 
Makai Viktor: Körülbelül 110 000 forintba kerül egy új mikrofon szett, ami minőségi. Még egy tv 
készülék az körülbelül 100-150 ezer forint lenne. Egy új laptop is 150 ezer forintba kerül.  
 
Szabó Csaba: 1 db mobilmikrofon lenne csak?  
 
Makai Viktor: Igen, kettő nem jó, mert egyik a másikat bezavarja. Később bővíthető. 
 
Szabó Csaba: A képviselői mikrofonok cseréjét jövőre lehetne megoldani ugyanúgy bizottsági fedezetből.  
 
Makai Viktor: Megoldható, már vannak nagyon modern ledes mikrofonok.  
 
Szabó Csaba: Szeptember 25-én úgy határozott a Bizottság, hogy támogatja a Gödi Rendőrőrsöt egy 
éjjellátó kamera megvásárlásával, ehhez biztosított 449 ezer forintos keretet. A kamera megvásárlása még 
nem történt meg, mivel az Őrsparancsnok által kiválasztott kamera több cégnél is hiánytermék és csak 
jövőre ígérik az új készletet. Az elnök úr azt javasolja, hogy ez a határozatot vonják vissza és a keretet az 
informatikai fejlesztésre használják fel inkább. A Gödi Rendőrőrsnek az éjjellátó kamera megvásárlására a 
keretet jövőre biztosítja a Bizottság. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozzák: 
 
 

122/2018. (XI. 27.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a 99/2018. 
(IX. 25.) sz. PEKJB határozatát visszavonja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök 
 
 
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozzák: 
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123/2018. (XI. 27.) PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága támogatja a 
Gödi Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztését 110 000 Ft, azaz egyszáztízezer forinttal.  
Fedezet: a PEKJB saját pénzügyi kerete 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök 
 
 
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozzák: 
 
 

124/2018. (XI. 27.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága támogatja egy 
új laptop vásárlását 150 000 Ft, azaz egyszázötvenezer forinttal, melyet a jegyzőkönyvvezetők 
használnak.  
Fedezet: a PEKJB saját pénzügyi kerete 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök 
 
 

11) Egyebek 1.: Óvodai álláshely 
 
dr. Nagy Atilla: Egy óvodai témával szeretné kezdeni, de nem az álláshellyel. A Csalogány Óvodaegység 
mellett található egy üzlet, mely állateledeleket árul. Néhány napja kihelyezésre került egy tábla, mely 
megtiltja a megállást. A tulajdonos és a bérlő megkeresték az Önkormányzatot és nehezményezték a tábla 
kihelyezését, mert ez megnehezíti az üzlet működését, a vásárlók nem tudnak megállni. Az üzlet 
tulajdonosának felajánlásra került, hogy egy kiegészítő táblával kiegészítik a meglévő táblát és idősávot 
határoznak meg, például reggel és délután 4 körül nem lehet megállni. Ezt nem találta megfelelőnek, mert 
neki is ez a forgalmasabb időszak napközben. 
 
Szabó Csaba: Hozzá is eljutott ez a probléma. Veszélyes az Óvodaegységből a kikanyarodás. Az ő 
körzetében van ez az üzlethelyiség. Ő azt javasolja, hogy a Csalogány Óvodaegységgel szemben, az Ady 
Endre út túloldalán helyezzen el a Beruházási osztály egy közlekedési tükröt, ezáltal megkönnyítve a nagy 
ívű kihajtást. Egy fiatal házaspár üzemelteti ezt az üzletet, próbálja meg megkönnyíteni a helyzetét az 
Önkormányzat. 
 
Popele Julianna: A Beruházási osztály is foglalkozott az üggyel. Mindenki azon az állásponton van, hogy 
segíteni kell nekik. A közlekedési tükröt Polgármester úr nem támogatja, ugyanis van, aki tudja használni, 
van, aki nem. Másik javaslat az volt, hogy az Óvodából a balra kanyarodást meg kell tiltani és a Kálmán 
utca – Lenkey utca nyomvonalra terelni a forgalmat. De a Postán a kihajtás Göd-Újtelep felé szintén 
nagyon problémás, beláthatatlan a kereszteződés. Tehát ezzel nincs megoldva a probléma, csak arrébb van 
tolva. A közlekedési tábla praktikátlan, mert nem lehet tőle parkolni, ezért felmerült, hogy az Óvoda 
nagykapuja felett egy meghosszabbított karral szerelnénk fel a táblát és így nem lesz útba a 
közlekedőknek és a leparkolóknak. Az is megoldás lehet, hogy a tábla kivételre kerül és helyette sárga 
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mezőben – forgalomtól elzárt terület - lenne felfestve az útburkolatra, hogy ott nem lehet megállni, ezen át 
lehetne menni. Jó megoldás jelenleg nincs. A Magyar Közúttal egyeztetés szükséges. Ők döntenek ez 
ügyben.  
 
Szabó Csaba: Még mindig a tükör kihelyezését javasolja, ezt ítéli meg a leglogikusabbnak.  
 
Popele Julianna: A Magyar Közút jogszabályok alapján fog dönteni. 
 
Szabó Csaba: A Magyar Közút döntését el fogja fogadni. Mindenkinek elfogadható döntés fog születni.  
 
dr. Nagy Atilla: Visszatér az eredeti napirendhez. December 1-től mind a két óvoda szeretne új 
álláshelyeket kialakítani. 16 csoport van a Kincsem Óvodában, a 16 csoportra jutó dajka álláshelyei be is 
vannak töltve. A Kastély Óvodánál is 16-16 az arány. Ez az óvoda kér még egy dajkát. Mind a két óvoda 
reggel 6-tól este 6-ig van nyitva. A dajkák átfedésben dolgoznak. Óvó nénik reggel 8-tól délután 4-ig 
vannak. A dajkák mosogatnak, takarítanak, tízórait és uzsonnát készítenek. Kialakult gyakorlat szerint 
működnek az óvodák. A Kincsem Óvoda 2 fő dajka felvételét kéri, a Kastély Óvoda 1 fő dajka felvételét 
kéri.  
 
Kovács Krisztina: A Kincsem Óvoda rosszul jelentik a gyermeklétszámot 20 millió forintot már vissza 
kellett fizetni és még várhatóan 10 millió forintot vissza kell fizetni.  
 
Szabó Csaba: Pénzügyi szempontból plusz egy dajka nem indokolt. Ezt előtte át kell beszélni és utána 
járni a tényeknek. Szervezési feladatokkal korrigálható az emberhiány.  
 
Kovács Krisztina: Van betöltetlen álláshelye. Arra az álláshelyre – az üres álláshely előirányzatának 
terhére - fel tud venni mind a két vezető új munkaerőt, például egy dajkát vagy konyhai dolgozót.  
 
dr. Nagy Atilla: Gyógypedagógust is szeretnének felvenni.  
 
Szabó Csaba: A megmaradt álláshelyek bérkeretével mi történik? 
 
Kovács Krisztina: A betöltetlen álláshelyek bérkeretét bérmaradványként felhasználhatja.  
 
dr. Nagy Atilla: Fenntartói döntés. Szükséges egy szinkronizálás a rendszerben, ehhez Polgármester úr is 
ragaszkodik.  
 
Szabó Csaba: Felkéri az Aljegyző urat, hogy a következő hónapra kéri, hogy készítsen egy kimutatást, 
hogy az óvodákba mennyi a pontos létszám és mennyi a betöltetlen álláshely. 
 
dr. Nagy Atilla: A következő Bizottsági vagy a következő Képviselő-testületi ülésre elkészíti a konkrét 
előterjesztést.  
 
Pappné Pattke Mária: Ha van bérmegtakarítása, akkor alkalmazhat új munkaerőt.  
 
Kovács Krisztina: Javasolja, hogy határozott idejű munkaszerződést kössön. A dajkák átcsoportosításával 
meg lehetne oldani az átmeneti dajkahiányt.  
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dr. Nagy Atilla: Visszahozza az ügyet az adatok pontos ismeretében.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozzák: 
 
 

125/2018. (XI. 27.) PEKJB határozat 
 
A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság a betöltetlen óvodai álláshelyekkel 
kapcsolatban javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nem támogatja a Gödi Kincsem Óvoda 17. 
dajka álláshelyére vonatkozó kérelmét, helyette javasolja a Bizottság, hogy a betöltetlen óvodai 
álláshely terhére határozott idejű szerződéssel alkalmazzon 1 fő dajkát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal zárt ülést rendel el az alábbi napirendi pont megtárgyalására: 
 

12)„GÖD, VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELY FELÚJÍTÁSA” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére 
vonatkozó döntés 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 
 
Szabó Csaba megköszöni a részvételt és a nyílt ülést bezárja 
 
 

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


