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Ügyiratszám: 09/561-17/2021. 

 

JEGYZŐKÖNYV  

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 

2021. december 14-én, 14 órakor kezdődő – nyílt – ülésén a Gödi Polgármesteri Hivatal 

(Városháza) (2131 Göd, Pesti út 81.) üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Tárgy: a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság – nyílt – ülése  

 

dr. Pintér György: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a 

Bizottság határozatképes létszámban jelen van, nem hiányzik senki. A napirenddel kapcsolatban, 

harmadik lenne a 21-es, utána a 24-es és a két zárt napirendi pont pedig a végére kerülne. Ehhez van-e 

bárkinek észrevétele, módosítója? Ha nem, akkor kérem kézfelemeléssel jelezzék az elfogadást. 

 

A Bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pontok tárgyalását: 

 

Napirendi pontok: 

 

1) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök 

 

2) A civil szerveződések támogatásáról szóló helyi rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

3) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos ügyek, 

zöldhulladékbegyűjtési szerződés módosítása, tagi kölcsön visszafizetési határideje 

meghosszabbításának jóváhagyása  

Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester 

 

4) Átláthatóságfejlesztés implementációs terve 

Előterjesztő: Vajda Viktória képviselő 

 

5) Faápolási szerződés módosítása 

Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész 

 

6) Biológiai szúnyoggyérítésre való átállás megkezdése  

Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester 

 

7) Tájékoztató a Göd belterület 1829/9 helyrajzi számú (2131 Göd, Rómaiak útja) 

beépítetlen terület hasznosításáról 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

8) Javaslat a Göd belterület 6321/1/A/4 helyrajzi számú lakás (2132 Göd, Kádár utca 13/A) 

hasznosítására  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

9) Javaslat „Göd Város Önkormányzata részére belső ellenőrzési feladatok és belső 

ellenőrzési vezetői tevékenységek elvégzésére” tárgyú beszerzési eljárás megindítására  

Előterjesztő: Tóth János jegyző 
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10) Javaslat a „Gödi Polgármesteri Hivatal érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata 

(ÉV), erősáramú berendezések felülvizsgálata (EBV), villámvédelmi szabványossági 

felülvizsgálata (VV) vizsgálatok megállapításainak megfelelő kivitelezési munkáira” 

tárgyú beszerzési eljárás lezárására  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

11) Javaslat a 24 tantermes új iskolához kapcsolódó beszerzési eljárásra történő 

felhatalmazásra 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

12) Javaslat az Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Tervének módosítására 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

13) Javaslat a „Göd Nevelek városrész útfejlesztés – Pacsirta utca, Füzike utca, Nádirigó 

utca keleti része, 06/4, 07/1-5 helyrajzi számú területeken útépítés engedélyes-kiviteli 

tervek készítése, csapadékvíz-elvezetés tervezése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

14) Javaslat forgalomszabályozásokra  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

15) Javaslat a Dunakanyar Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Göd 2021. évi 

támogatásának felhasználására 

Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester 

 

16) Pályázati tájékoztató és pályázati stratégiai javaslatok 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

17) Javaslat Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének 

elfogadására  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

18) Göd Város Önkormányzata és a CIB Bank Zrt. között hatályban lévő 

bankszámlaszerződés meghosszabbítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

19) Folyószámlahitel-szerződés hosszabbítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

20) Nemeskéri út menti védőfásítás előkészítése  

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

21) Javaslat a Göd Fejlődéséért Közalapítvány részére 2019. évben nyújtott támogatás 

felhasználásának elfogadására 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

22) Javaslat a 2131 Göd, Összekötő út 3. szám alatti Egészségház közüzemi díjainak 

rendezésére 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

23) „A Göd belterület 3255/2 hrsz. alatti ingatlan (Kalandpark részterület) bérbeadása” 

tárgyú pályázati eljárás lezárása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
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24) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata részére nyomtató eszközök bérlete és teljes körű 

üzemeltetése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre 

(zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

25) Javaslat a „Göd Város Önkormányzatának informatikai (Sharepoint) fejlesztése” tárgyú 

beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

26) Javaslat pályázati tanácsadó kiválasztására (zárt ülés)  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

27) Javaslat a „Villamos energia beszerzése Gödön 2022-2023” tárgyú közbeszerzési eljárás 

lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés)  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

28) Javaslat a „Csíz utca csapadékvíz-elvezetés építési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás 

alapján megkezdett kivitelezés pótfedezetének biztosítására (zárt ülés)  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

29) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. „v. a.” végelszámolójának felmondása (zárt ülés)  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

30) Tájékoztató a Göd belterület 6322/6 hrsz.-ú (Cordys Palace Kft. melletti önkormányzati) 

ingatlanra vonatkozó értékbecslésről (zárt ülés)  

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Egyebek: 

 

I. Döntés a Gödi Sportegyesület 2021. évi támogatásának III. negyedévi elszámolás 

elfogadásáról 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

dr. Pintér György: Mielőtt elfelejtem, Katona István, szeretnénk elköszönni tőled. Tudomásom szerint 

január elsejétől te nem itt leszel osztályvezető. Köszönjük szépen az eltelt időszakot, és szívből 

kívánom, hogy az új helyeden is érezd jól magad és akkor neked soron kívül is áldott karácsonyt, 

boldog új évet.  

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök 

 

dr. Kármán Gábor: Annyi történik ebben a rendeletváltoztatásban, hogy az alapellátások térítési díj 

kedvezményeiről való döntést visszatelepíti az intézményvezetőtől a Szociális Bizottságra.  

 

dr. Pintér György: Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 

 

A Bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

144/2021. (XII. 14.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek megalkotásra javasolja az alábbi rendelet-tervezetet: 
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Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

.../.... (...) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 29/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

Göd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja illetőleg (2) bekezdésében 

foglalt, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.) 10. § (1) 

bekezdésében, a 26. §-ban, 32. §-ban, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) és (2) 

bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

alapján az önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

(1) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 29/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 25. § (2) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A személyi térítési díj összegét az intézményvezető az 1. számú mellékletben foglaltak alapján 

ellátottanként állapítja meg. A mellékletben szociális rászorultság alapján meghatározott térítésidíj-

kedvezményekről a Bizottság dönt.” 

(2) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 29/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 25. § (5) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az intézményvezető rászorultsági alapon nyújtott díjkedvezményt a Bizottság által hozott 

határozat alapján állapítja meg.” 

2. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 Balogh Csaba Tóth János 

 polgármester jegyző 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

2) A civil szerveződések támogatásáról szóló helyi rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

dr. Kármán Gábor: Itt tulajdonképpen csak eljárási szabályoknak a pontosítására kerül sor, illetőleg a 

határidők kerülnek pontosításra. Valószínűnek tartom, hogy ezt a rendeletet majd felül kell vizsgálni, 

mert egy-két olyan dolog van még benne, ami viszont koncepcionális átdolgozást igényel.  

 

dr. Pintér György: Jó, és akkor ez a szerveződések, és nem a szervezeteknek a története. A szervezetek 

azok a bejegyzett jogi személyek, a többi a be nem jegyzett valamelyik intézményünk keretében 

működő szerveződések. Mert ez volt a hivatalos megközelítése a szervezetnek és szerveződéseknek. 

 

Szilágyi László képviselő bizottsági tag elhagyta az üléstermet. 

 

Ujlaki Anikó: A rendelet általános rendelkezésében is civil szervezetek működését említi. Én azt 

gondolom, hogy ez a szerveződés, ez az összes civil szervezetet jelenti.  
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dr. Pintér György: Én azt kérném szépen, hogy akkor a következő bizottsági ülésre hozzátok vissza, 

mint tájékoztatás vagy módosítás. Az a kérdés, hogy az, amiben itt módosítást szeretnének, az csak a 

szerveződésekre, vagy a szervezetekre is vonatkozik, mert nem mindegy.  

 

dr. Kármán Gábor: Mindegyikre. 

 

Szilágyi László képviselő bizottsági tag visszaérkezett az ülésterembe. 

 

Tóth János: De itt most csak határidőket módosítunk.  

 

dr. Pintér György: Azt meg szeretném jelezni, hogy a kettő kétféle támogatási rendszerben üzemel, 

miután a nem jogi személy nem pályázhat ilyen módon. Következő ülésre kérünk szépen tájékoztatást, 

hogy akkor ez most hogy van. Elfogadásra javaslom, de visszatérünk erre januárban. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 

 

A Bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

145/2021. (XII. 14.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek megalkotásra javasolja az alábbi rendelet-tervezetet: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

.../.... (...) önkormányzati rendelete 

a civil szerveződések támogatásáról, elszámolásáról és mindezek nyilvánosságáról szóló 36/2013. 

(XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) és (2) bekezdésében részére 

biztosított eredeti jogalkotási hatáskörével élve a 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) és b) pontjaiban 

előírt feladatai ellátása érdekében a 8. § (1) bekezdés a) pontjában leírtak szerint elvárt 

Öngondoskodási kedv és képesség ösztönzése érdekében a 8. § (2) bekezdésében, illetve a 143. § (4) 

bekezdésének d) pontja alatt e tárgyban rendeletalkotásra szóló felhatalmazásra tekintettel az alábbi 

rendeletet alkotja. 

1. § 

A civil szerveződések támogatásáról, elszámolásáról és mindezek nyilvánosságáról szóló 36/2013. 

(XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A döntést követően - bizottsági, képviselő-testületi döntés esetén a döntést tartalmazó 

jegyzőkönyv hitelesítését követően - a kérelmezőt 8 napon belül elektronikus levél formájában 

értesíteni kell.” 

2. § 

A civil szerveződések támogatásáról, elszámolásáról és mindezek nyilvánosságáról szóló 36/2013. 

(XII. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A pályázatok kiírásának határideje minden tárgyévben elfogadott költségvetési rendelet 

hatálybalépését követő 30 nap. A pályázatok beadási határideje a pályázatok kiírását követő 30 nap. A 

benyújtott pályázatokról való döntés kihirdetésének határideje a pályázat beadási határidejének utolsó 

napját követő 30 nap.” 

3. § 
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A civil szerveződések támogatásáról, elszámolásáról és mindezek nyilvánosságáról szóló 36/2013. 

(XII. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Egyedi támogatási igényeket lehet benyújtani a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott 

adatlap kitöltésével. Amennyiben a kérelmező vagy képviselője a vonatkozó szabályok szerint érintett, 

úgy a rendelet 4. sz. mellékletét képező közzétételi kérelmet is kitöltve csatolni kell.” 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 Balogh Csaba  Tóth János 

 polgármester  jegyző 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

3) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos ügyek, zöldhulladékbegyűjtési 

szerződés módosítása, tagi kölcsön visszafizetési határideje meghosszabbításának 

jóváhagyása  

Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester 

 

Hlavács Judit: Az előterjesztésen főleg Kovács Krisztina pénzügyi osztályvezető asszony dolgozott, 

illetve a Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetőinek is kikértük a véleményét. Több határozati javaslat 

is van. Azonnal megoldandó, hogy legalább számlázni lehessen. A Hivatalban az volt az álláspont, 

hogy ezt egy kicsit jobban körül kell járni jogilag, hogy a díjat is megváltoztassuk, erre megbízást 

adnánk a jegyző úrnak, illetve a Hivatalnak, hogy a következő ülésre előkészítse a 

szerződésmódosítást. Ki vannak számolva a forrásigények is.  

 

dr. Pintér György: Van egy tagi kölcsön meghosszabbítási kérelem. Úgyhogy akkor erről is szavazni 

kell, nem fogja tudni most a Kft. visszafizetni. Tehát próbálok szakaszonként szavaztatni, ami 

egyértelmű, legalább arról hozzunk döntést. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 

 

A Bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

146/2021. (XII. 14.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, 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 2022. július 30-ra módosuljon. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester, Tóth János jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 
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dr. Pintér György: Arról szólt a történet, hogy az Önkormányzat és a Kft. között van egy tavaszi és 

őszi akcióra szóló szerződés 27 ezer Ft/tonnás egységárral. Amit én sérelmezek, hogy nem volt felső 

határa a begyűjthető, elszámolható mennyiségnek. A vita a korábbiakban is részben arról szólt, hogy 

mi az az önköltség, amivel számolni lehet, mert a 27 ezer forint az megegyezik a korábbi évek 

egységárával. Az derült ki, hogy a Kft. minden évben lead a mérleg elfogadása után egy 

önköltségszámítást egy állami hivatalnak, és aszerint az önköltségszámítás szerint 44 ezer forint + áfa 

az önköltség. És akkor ahhoz, hogy éves szinten a költségszint fedezve legyen, ezért az volt a javaslat, 

hogy módosítsuk ezt a 27 ezer forintot 44 ezer forintra. És ha jól érzékelem, akkor az előterjesztés meg 

azt mondja, hogy ne módosítsuk ezt a szerződést 27-ről 44-re. Jól érzékelem?  

 

Hlavács Judit: Igen, tehát amit előkészített a Hivatal, abban nincs összegszerű módosítás, hanem ez 

alapján le lehet számlázni a köztes időszakot.  

 

Kovács Krisztina (pénzügyi osztályvezető): Két előterjesztés van. Az egyik az őszi-tavaszi akción 

kívüli időszakban történő feladatellátáshoz kapcsolódik, az még a korábbi 27 ezer forint/tonna áron 

számolta ki a szükséges fedezetet, és van egy másik előterjesztés, ami a FEB javaslatok alapján 

készült, és arról szól, hogy jegyző urat felkérnék arra, hogy a szerződésmódosítást készíttesse elő. 

Benne van javaslatként, hogy 1100 tonnánál többet ne számolhasson el a Kft.-t és csak a beszállított, 

elszállított hulladékmennyiség után számlázhatná ki az Önkormányzatnak az elszállított mennyiség 

után a szolgáltatás díját. 

 

dr. Pintér György: Ez azt is jelenti, hogy akkor az összes idén begyűjtött zöldhulladék az nem is kerül 

kiszállításra, illetve leszámlázásra és mivel nem teljes körű a szolgáltatás, így arról idén számla nem 

került kiállításra. 

 

Kovács Krisztina: Ha szerződést módosítunk még az idén, akkor az idei évből kell biztosítanunk a 

fedezetet a teljes költségre, és ez alapján állapítottuk meg a lehetséges forrást.  

 

dr. Pintér György: Ha bármelyik elem 27 ezer forinton kerül elszámolásra, akkor gyakorlatilag a Kft.-

nek okozunk veszteséget, hiszen önköltség alatt fizetünk neki. 

 

Kovács Krisztina: Ha mind a két erőterjesztést elfogadja a Képviselő-testület, azzal elindul ez a 

folyamat is. Összesen 59 millió forint volt a két módosításból származó forrásszükséglet.  

 

Hlavács Judit: Ha ezt elfogadja a testület, akkor van jogalapja annak, hogy a köztes időszakot 

leszámlázza a Kft. és pénzhez tud jutni.  

 

dr. Pintér György: Ezt az időszakot 27 ezerrel? 

 

Hlavács Judit: Igen. 

 

dr. Pintér György: De miért 27 ezerrel, hanem nem annyi az önköltség? 

 

Hlavács Judit: Miért nem fogadta el az önköltségszámítást a Felügyelőbizottság november 30-ig?  

 

dr. Pintér György: És miért kell ezzel szarakodni április, május óta? Fél éve. Akkor most kezdjük ezt a 

passzírozást? 

 

Balogh Csaba: Ezt kérem szó szerint jegyzőkönyvezni! 

 

dr. Pintér György: Elnézést kérek a szóhasználat miatt. Nem a Felügyelőbizottság feladata az 

önköltség kiszámítása.  

 

dr. Karaszek Szabolcs: Én ebben így nem tudok szavazni, őszinte leszek. 
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Sillóné Kőműves Mónika (Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője): 27 ezer forintos 

áron a szerződésmódosítás elkészült, azt szeretnénk a köztes időszakra elszámolni, ez a likviditásunkat 

segítené elő. Tehát, hogyha ezt elfogadják, akkor a köztes időszakra bruttó 27 ezer forinttal 13 millió 

forintot tudna az Önkormányzat átszámlázni, és akkor az utolsó oldalon pedig a Felügyelőbizottság 

kérése alapján, ha elfogadják, akkor a 27 ezer forintos szolgáltatási díjat megemelik 56 ezerre. Ezek 

bruttó összegek, és akkor maximum 1100 tonna kerülhet elszámolásra, és csak az elszállított, 

ártalmatlanított mennyiséget számolhatjuk el.  

 

Hives Gábor képviselő bizottsági tag elhagyta az üléstermet. 

 

Balogh Csaba: Korábban az önköltségszámítás el lett utasítva. Ha nincsen önköltségszámítás 

elfogadva, akkor a szerződést nem lehet arra alapozni, ami el lett utasítva. 

 

Kovács Krisztina: Ahhoz, hogy megtörténhessen a szerződésmódosítás, arról a testületnek döntenie 

kell, hogy elfogadják-e a FEB javaslatát. Egyébként az előterjesztésben 41 millió forint szerepel. Én 

kértem, hogy az 46 millió legyen. 

 

Hives Gábor képviselő bizottsági tag visszaérkezett az ülésterembe. 

 

dr. Pintér György: Azt mondod, hogy nem 41, hanem 46. És ha csak ezt szavazzuk meg, akkor mi 

történik? 

 

Kovács Krisztina: Akkor a köztes időre nem kapnak semmit, mert a köztes időre vonatkozó 

elszámolhatóságról nincsen testületi döntés. 

 

dr. Pintér György: A köztes időszak ugyanezen az összegen kerüljön elszámolásra. Az 56 ezer 

szerepeljen benne tételesen. 

 

Tóth János: Valakinek el kellene fogadni az önköltségszámítást. Lehet, hogy a Felügyelőbizottság 

elfogadta, de szerintem még a testület nem. Ha a testület nem fogadta el az önköltségszámítást, akkor 

nincs mire szerződésmódosítást előkészíteni. Tehát elfogadja a testület a csütörtöki ülésén az 

önköltségszámítást és ez alapján kerül sor a szerződésmódosításra, az ott szereplő összegekkel és a 

testület ezt januárban elfogadja. A szerződésmódosítás után átutalásra kerül az összeg.  

 

Hlavács Judit: Tehát ez az előterjesztés arról szól, hogyha a Képviselő-testület csak annyit hajlandó 

elfogadni, hogy a köztes időszakot is leszámlázzák, akkor legalább nem mennek csődbe decemberig. 

Ha hajlandó elfogadni a Képviselő-testület az önköltséget, és módosítjuk a szerződést, akkor minden 

rendben lesz. Én azt gondolom, hogy ebben az előterjesztésben minden benne van, aminek benne 

kellene lennie.  

 

dr. Pintér György: Akkor a határozati javaslatot azzal egészíteném ki, hogy a köztes időszakra 

vonatkozó beszállításokra is vonatkozzon a szerződés. A megemelkedett szolgáltatási díj miatti 

forrásigény az akkor 46 millió forint. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A Bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

147/2021. (XII. 14.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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felkéri a jegyzőt, hogy a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. zöldhulladék begyűjtésére 

vonatkozó szerződésének az alábbiak szerinti módosítását készíttesse elő: 

• a szerződésben szereplő bruttó 27 000 Ft/tonna szolgáltatási díj bruttó 56 121 Ft/tonnára 

változik; 

• a szerződés szerint elszámolható maximális mennyiség 1100 tonna; 

• a Kft. csak az ártalmatlanításra került zöldhulladék mennyisége után állíthat ki számlát; 

• a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel 2021. március 4-én megkötött 

zöldhulladék begyűjtésére vonatkozó szerződését kiegészíti az akciók közötti 

időszakokra vonatkozó zöldhulladék elszállításával, a szerződés módosítását a melléklet 

szerinti tartalommal elfogadja. A módosítás forrásigénye 13 millió forint. 

 

A megemelkedett szolgáltatási díj miatti forrásigény 46 000 ezer forint. 

 

A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés elkészítése során megvizsgálja a lakossági 

zöldhulladék begyűjtésének feltételrendszerét.   

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2022. évi belső ellenőrzési tervbe vegye feladatként 

a Kft. zöldhulladék kezelésének önköltségszámítására vonatkozó ellenőrzését. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés aláírására. 

 

Forrás: vis maior támogatás, feladattal nem terhelt tartalék 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester, Tóth János jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

4) Átláthatóságfejlesztés implementációs terve 

Előterjesztő: Vajda Viktória képviselő 

 

Vajda Viktória: Igyekszem a hatékonyság jegyében felvázolni a lényeget pár mondatban, és utána 

szívesen válaszolok kérdésekre is. Ami a lényeg, hogy az egyes melléklet szerinti programban 

foglaltak alapján készült most ősszel egy audit, hogy mennyire teljesülnek az Önkormányzatban az 

átláthatósági törekvések. Ezekkel nem vagyunk elégedettek, és ezért összeállítottunk egy 

programtervet vagy stratégiai tervet, hogy hogyan lehet ezeken fejleszteni. Az előterjesztésben 

szerepel a technikai háttérnek a leírása, hogy milyen aloldalakat kell létrehozni a god.hu oldalon. Ilyen 

oldal kell legyen az előterjesztéseknek, ahova nem csak szkennelve, hanem kereshető formában is fel 

kell kerüljenek majd az előterjesztések. Kell egy közadatigénylő oldal, kell egy költségvetésről szóló 

oldal, ahol szintén táblázatban és magyarázó grafikákkal kerülne föl a költségvetésnek a bemutatása. 

Aztán kell egy támogatás oldal, ahova az Önkormányzat által hirdetett pályázatokról lehet 

információkat kapni, kell egy közbeszerzési oldal, egyértelműen az Önkormányzat által lefolytatott 

közbeszerzésekről. Kell egy szerződések oldal, ahol az Önkormányzat által kötött szerződés lista 

kerülne fel. Kell egy vagyongazdálkodási oldal, kell egy intézmények oldal, ahol az intézményeknek a 

különböző adatai és beszámolói szerepelnek majd, és erről szól a határozati javaslat is, hogy a 

holnapszerkesztővel kötött keretszerződés terhére maximum 2 millió forint értékben megrendelhessük 

ezeknek az aloldalaknak a fejlesztését.  

 

dr. Pintér György: Nehezményeztem azt, hogy az anyagban benne van, és a határozatban talán nem is 

szerepel, hogy plusz létszám kell a történethez, akkor te azt mondtad, hogy nem kell. Tehát én azt 

gondolom, hogy nem tudok most ebben felelős döntést hozni, miközben egyetértek a történettel.  

 

Vajda Viktória: Az a lényeg, hogy egy szerződéslista kerülne fel, ami amúgy is megtalálható a 

Hivatalban. Tehát nincsen vele plusz munka. Az csak egy iránymutatás, hogy merre lehet még tovább 
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menni, ami egyébként a program szerint egy elvárt és plusz pontot érő történet, de bőven 

megelégszünk azzal, hogy a szerződés egy az egyben átkerülne erre az oldalra. 

 

dr. Pintér György: Januárban nagyon szívesen szavazok a történetről most nem. Tehát itt most az 

egyéb pontatlanságunk, hogy holnapfejlesztő, nyilván akkor tudni kéne, hogy ki az. Jó, akkor aki az 

eredeti előterjesztéssel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

 

A Bizottság – 1 – igen, – 4 – tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

148/2021. (XII. 14.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek nem javasolja elfogadásra az alábbi határozati 

javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy az átláthatóság növelése érdekében a város hivatalos honlapján fejlesztéseket 

kezdeményez. A honlapfejlesztővel kötött keretszerződés terhére, maximum 2 millió forint 

értékben megrendeli az aloldalak fejlesztését: előterjesztések, közadatigénylések, költségvetés, 

közbeszerzés, szerződések, vagyongazdálkodás, intézmények. 

 

Forrás: 2 millió forint, a Dologi kiadások költségvetési sor terhére 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2021. február 28.” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

5) Faápolási szerződés módosítása 

Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész 

 

Giczy B. Zsuzsanna: Az éves faápolási tervünk 10 millió forint, ami minden évben kevésnek bizonyul, 

a bekért ajánlatok alapján és a jövő évi költségvetés elfogadásáig becsült munkákkal együtt 

kiegészítésre szorulna ez a keret, amit én 12.129.500.- forintban határoztam meg. Azért ez a szép 

kerek szám, mert volt egy keretszerződésen kívüli faápolási megbízásunk, és a két összeg együtt így 

pont nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. Erre kérném a Bizottságot, hogy a költségek kiegészítését 

szavazza meg. 

 

dr. Pintér György: Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A Bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

149/2021. (XII.16.) PEKJB határozat  

  

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 

 

úgy dönt, hogy javasolja Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy hatalmazza 

fel a polgármestert Dávid Gyula egyéni vállalkozó 13/89-8/2021 számú vállalkozási 

szerződésében foglalt 10.000.000Ft keretösszeg 12.129.500Ft-ra történő módosítására. 

 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2021 
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Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: 2021.12.16. 

 

6) Biológiai szúnyoggyérítésre való átállás megkezdése  

Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester 

 

Hlavács Judit: Az előterjesztésben megpróbáltam mindent leírni, ami felmerül, akár praktikus, akár 

pénzügyi szempontból. Nyilván ez most egy egyszeri beruházás, a térképkészítés, fajta meghatározás, 

utána ugyanúgy, mint ahogy a kémiai, a biológiai gyérintésnek is van éves költsége. Valószínűleg 

nagyságrendileg ugyanannyi, mint a kémiai. Annyiból lehet, hogy több az Önkormányzatnak, hogy 

most a kémiai egy részét ugye ingyen megcsinálja nekünk a katasztrófavédelem, de az viszont, amit 

szoktak csinálni, ez a légi kijuttatása ennek az elég durva méregnek, az elvileg már most sem 

lehetséges az EU-ban. És azon kívül, hogy környezetbarátabb a biológiai gyérítés, akár jóval 

hatékonyabb lehet, mint a kémiai. 

 

Szilágyi László: A biológiai gyérítést én tudom támogatni egyébként, mert hatékony és 

környezetbarátabb. De hogyha Gödön írtok, attól még a Sződligeti, vagy a Dunakeszi, az ugyanúgy át 

fog jönni, az a szúnyog, egy vagy két nap múlva. 

 

Hlavács Judit: Én azon is ügyködöm, mert a szomszéd településeknél a szándék megvan. 

 

Szilágyi László: Pont ez egy olyan cél, amire Pest Megye szerintem adna is forrást egyébként. Főleg, 

hogyha közösen a települések összefognak. 

 

dr. Pintér György: Akkor ezzel a kiegészítő javaslattal, hogy a környező érintett településeket 

összefogva forduljon akár forrásért Pest Megyéhez. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A Bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

150/2021. (XII. 14.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy 2022-től megkezdi az átállást a biológiai szúnyoggyérítésre.  

 

Ennek érdekében beszerzési eljárást folytat le az élőhelytérképek elkészíttetése, a 

fajmeghatározás és a monitorozás, valamint a biológiai gyérítési programhoz szükséges 

szakértői tanácsadás megrendelése érdekében, maximum bruttó 10/11 millió forint értékben.  

2022-ben, az élőhelytérkép és a településen jelen lévő szúnyogfajok ismeretében, beszerzést 

folytat le a tanácsadó útmutatása alapán elvégzendő biológiai és az esetlegesen szükséges kémiai 

gyérítés kivitelezésére. 

A) Göd Város Önkormányzata a szükséges lakossági tájékoztatást saját erőből oldja meg, 

ennek költségét beépíti az Önkormányzat költségvetésébe. 

B) Göd Város Önkormányzata a szükséges lakossági tájékoztatást a szúnyoggyérítés 

előkészítése részeként, egy beszerzési eljárással rendeli meg, maximum bruttó 1.100.000 

Ft értékben. 

 

A biológiai gyérítésre való átálláshoz szükséges összesen 11 millió forintot a 2022-es 

költségvetésben biztosítja, továbbá a környező érintett településeket összefogva ennek 

finanszírozása céljából támogatásért fordul Pest Megye Önkormányzatához. A keret terhére 

kötelezettségvállalás a 2022-es költségvetés elfogadását megelőzően is történhet.  
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Felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatása után a biológiai szúnyoggyérítés 

előkészítéséhez szükséges szerződések aláírására. 

 

Forrásigény: maximum 11 millió Ft, a 2022. évi költségvetésben tervezendő. 

 

Felelős: polgármester, jegyző  

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

7) Tájékoztató a Göd belterület 1829/9 helyrajzi számú (2131 Göd, Rómaiak útja) beépítetlen 

terület hasznosításáról 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Tóth János: Tisztelt Bizottság! A haladás érdekében ezt a napirendet az előző bizottsági (VKB) ülésen 

visszavontam, úgyhogy most is. 

 

8) Javaslat a Göd belterület 6321/1/A/4 helyrajzi számú lakás (2132 Göd, Kádár utca 13/A) 

hasznosítására  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

dr. Pintér György: Szeretném jelezni a Bizottság felé, hogy a VKB nem támogatta ennek a lakásnak az 

értékesítését. Ugye ez a Kádár utca és ott az egész lovarda szálló határkérdés és „mire használja az 

Önkormányzat?” okán jött a kérelem. Nem aktuális ennek a jelen körülmények között való 

értékesítése. Én magam is ezen az állásponton vagyok pillanatnyilag. Úgyhogy az a kérdés, hogy van-

e valakinek ezzel ellentétes álláspontja, mert ha nem, akkor felpörgetjük a történetet. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A Bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

151/2021. (XII. 14.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy határoz, hogy a 6321/1/A/4 helyrajzi szám alatt felvett „lakás” megjelölésű, természetben 

2132 Göd, Kádár utca 13/A szám alatti 50,55 m2 területű társasházi ingatlant nem áll 

szándékában értékesíteni.  

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző  

Határidő: a Képviselő-testület soron következő munkaterv szerinti ülése” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 
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9) Javaslat „Göd Város Önkormányzata részére belső ellenőrzési feladatok és belső ellenőrzési 

vezetői tevékenységek elvégzésére” tárgyú beszerzési eljárás megindítására  

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Tóth János: Tisztelt Bizottság, ezt a napirendet csak félig vonom vissza. A dolog lényege, amely 

szerint a legutóbbi testületi ülés napirendjén szerepelt a jövő évi belső ellenőrzési terv elfogadása. Ezt 

a Képviselő-testület elfogadta, az ott lévő feladatokat meghatározta. Jelenleg érvényes belső 

ellenőrzési tevékenységre vonatkozó szerződésünk külső céggel február 15-ig érvényes, és a tervben 

szereplő feladatok esetleges szűkítése, illetve a külső cég megbízása, én azt gondolom, attól is függ, 

hogy a jövő évi pénzügyi helyzetünk milyen lesz, és ezért tisztelettel azt javaslom, hogy ezt a 

napirendet január végén, amikor már a pénzügyi helyzetről egy picit több információnk lesz, akkor 

tűzzük újra napirendre. 

 

10) Javaslat a „Gödi Polgármesteri Hivatal érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (ÉV), 

erősáramú berendezések felülvizsgálata (EBV), villámvédelmi szabványossági 

felülvizsgálata (VV) vizsgálatok megállapításainak megfelelő kivitelezési munkáira” tárgyú 

beszerzési eljárás lezárására  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Ujlaki Anikó: A tárgyi beszerzési eljárásban 1 darab ajánlat érkezett. Itt az ajánlati ár 650 ezer forinttal 

meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet, ezért többletforrás biztosítása szükséges. Úgyhogy az 

ajánlati jár 8 millió 650 ezer forint összességében bruttóban, és a tartalék előirányzat feladattal nem 

terhelt tartalék sorról lehet biztosítani a pótfedezetet. A Pénzügyi Bizottság az eredményességet 

állapítja meg, és a testület pedig majd a forrást fogja biztosítani, illetve felhatalmazást ad 

szerződéskötésre. 

 

dr. Pintér György: Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A Bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

152/2021. (XII. 14.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a „Gödi Polgármesteri Hivatal érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata 

(ÉV), erősáramú berendezések felülvizsgálata (EBV), villámvédelmi szabványossági 

felülvizsgálata (VV) vizsgálatok megállapításainak megfelelő kivitelezési munkáira” tárgyú 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és javasolja a bruttó 8.650.000. Ft összegű 

szerződés megkötését a PVV-BITECH Ipari-Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(Székhely: 1039 Budapest, Szentendrei út 397., adószáma: 10456055-2-4, képviselő: Rudolf 

János ügyvezető) nyertes ajánlattevővel. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének Tervezett felújítási feladatok 

előirányzat 7. sor (PH épület – elektromos hálózat felújítása) és Göd Város Önkormányzata 

2021. évi költségvetésének Tartalékok előirányzata 6. feladattal nem terhelt tartalék sora. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

11) Javaslat a 24 tantermes új iskolához kapcsolódó beszerzési eljárásra történő felhatalmazásra 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Ujlaki Anikó: Terveztetni szükséges a megfelelő buszközlekedés kialakításához, az oázisról érkező 

busz számára megállóhelyet, gyalogos útvonalakat, zebrát a biztonságos átkeléshez, meg kell oldani az 
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iparvágány melletti út csapadékvíz elvezetését, valamint ugyanitt a közvilágítást. Indikatív ajánlat 

alapján a beszerzés becsült értéke, tehát ez tervezésre vonatkozik, 6,5 millió forint, és szeretném 

kiegészíteni a határozati javaslatot, hogy felkéri a polgármestert a Bizottság, hogy folytasson a 

beszerzési eljárást a Göd 24 tantermes iskola közműfejlesztése, útépítés, csapadékvízelvezetés, 

közvilágítás tervezése tárgyában. A többi marad, hogy a forrás az maximum 7 millió forint. Csak 

kimaradt az a szó, hogy tervezése. 

 

dr. Pintér György: Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A Bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

153/2021. (XII. 14.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, folytasson le beszerzési eljárást a „Göd 24 tantermes 

iskola közműfejlesztése – útépítés, csapadékvízelvezetés, közvilágítás tervezése” tárgyában. 

 

Forrás: A beszerzés fedezete a 2021. évi költségvetés Tartalék előirányzat, 19. 24 tantermes 

iskola – közművesítése sorról maximum 7 millió forint. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: 2022.01.31. (beszerzési eljárás lezárása)” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

Szünet. 

 

Nincs jelen Szilágyi László és Hives Gábor képviselő bizottsági tag.  

 

12) Javaslat az Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Tervének módosítására 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Ujlaki Anikó: Az idei tényleges közbeszerzések alapján módosítottuk a közbeszerzési tervet. Javaslom 

elfogadni. 

 

dr. Pintér György: Ez gyakorlatilag egy átvezetés, technikai történet. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A Bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

154/2021. (XII. 14.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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úgy dönt, hogy jóváhagyja Göd Város Önkormányzata 2021. évi módosított közbeszerzési tervét 

az alábbi tartalommal: 

 

AJÁNLATKÉRŐ 

SZERVEZET 

NEVE 

ELJÁRÁS TÁRGYA ELJÁRÁS FAJTÁJA 

Göd Város 

Önkormányzata 

Erdőtelepítési- és 

fásítási szolgáltatás 

Uniós eljárásrend - Nyílt eljárás 

Göd Város 

Önkormányzata 

Göd közigazgatási 

területén közutak 

karbantartása 

Nemzeti eljárásrend - Kbt. 115. § Nyílt eljárás 

Göd Város 

Önkormányzata 

Kaszálási feladatok 

ellátása 2021 

Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) 

Göd Város 

Önkormányzata 

Göd, Csíz utca 

csapadékvíz elvezetés 

építése 

Nemzeti eljárásrend - Kbt. 115. § Nyílt eljárás 

Göd Város 

Önkormányzata 

Csapadékvízelvezető 

rendszerek tisztítása 

Gödön 

Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) 

Göd Város 

Önkormányzata 

Kincsem Óvoda 

eszközbeszerzés 2021 

Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) 

Göd Város 

Önkormányzata 

Keretmegállapodás 

útépítési és felújítási 

munkákra 

Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) 

Göd Város 

Önkormányzata 

Csíz utca csapadékvíz 

elvezetés építési munkái 

Nemzeti eljárásrend - Kbt. 115. § Nyílt eljárás 

Göd Város 

Önkormányzata 

Villamosenergia 

beszerzés Gödön 2022-

2023 

Uniós eljárásrend - Nyílt eljárás 

Göd Város 

Önkormányzata 

forgalomcsillapító 

küszöb építése 

Nemzeti eljárásrend - Keretmegállapodás 

alapján írásbeli konzultáció 

Göd Város 

Önkormányzata 

Göd, Sellő utca útépítés Nemzeti eljárásrend - Keretmegállapodás 

alapján írásbeli konzultáció 

Göd Város 

Önkormányzata 

Göd, Huzella Tivadar 

utca és Németh László 

utca 

Nemzeti eljárásrend - Keretmegállapodás 

alapján írásbeli konzultáció 

Göd Város 

Önkormányzata 

Göd, Sződi utca 

útépítése 

Nemzeti eljárásrend - Keretmegállapodás 

alapján írásbeli konzultáció 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

13) Javaslat a „Göd Nevelek városrész útfejlesztés – Pacsirta utca, Füzike utca, Nádirigó utca 

keleti része, 06/4, 07/1-5 helyrajzi számú területeken útépítés engedélyes-kiviteli tervek 

készítése, csapadékvíz-elvezetés tervezése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Ujlaki Anikó: Ebben a beszerzési eljárásban egy darab ajánlat érkezett, érvényesnek minősítette a 

bírálóbizottság, viszont pótfedezetre itt is szükség van bruttó 2,5 millió forint összegben, tehát 

összességében 12,5 millió forint az ajánlati ár. A Transinvest Budapest Kft. adta az ajánlatot. Annyit 
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lehet tudni, ami már a Városfejlesztési bizottsági ülésen elhangzott, hogy a közreműködő utasmérnök, 

Zalán Ákos, aki jelenleg is műszaki ellenőri, illetve műszaki tanácsadói külsős megbízással 

szerződésben áll az Önkormányzattal, de ez nem kizáró ok a beszerzési eljárás tekintetében. 

 

dr. Pintér György: Tehát megvan a forrás jelölve, 10 millió forint az eredeti és 2,5 millió a tartalékból. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A Bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

155/2021. (XII. 14.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a „Göd Nevelek városrész útfejlesztés – Pacsirta utca, Füzike utca, Nádirigó utca 

keleti része, 06/4, 07/1-5 hrsz-ú területeteken útépítés engedélyes-kiviteli tervek készítése, 

csapadékvíz elvezetés tervezése” tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és 

javasolja a bruttó 12.500.000,- Ft összegű szerződés megkötését a Transinvest Budapest Kft. 

(székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. 0-b, adószám: 10322837-2-42, képviseli: Dr. Léderer 

Károly ügyvezető) nyertes ajánlattevővel. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének Tartalék előirányzat 11. „Nevelek 

– fejlesztés – útépítés tervezése” soráról bruttó 10 millió forint és Tartalék előirányzat 11. sorról 

bruttó 2.500.000, - forint. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

14) Javaslat forgalomszabályozásokra  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Ujlaki Anikó: Két darab hagyományos fekete-sárga fekvőrendőr lakossági kérés alapján történő 

kihelyezésére teszünk javaslatot a Kerek erdő utcában. Kettő darab forgalomlassító kútgyűrű 

kihelyezésére a Délibáb utcában. A Kisfaludy utca egyirányúsításáról szóló korábbi határozatot 

felülvizsgáltuk utas szakember közreműködésével, lakossági kérés volt itt is az eredeti állapot 

visszaállítására, amelyre most javaslatot tettünk. Tehát a 297/2021-es képviselő-testületi határozatot 

visszavonásra javasoljuk. A Verseny utca tekintetében pedig a lámpa megszüntetését követően 

egyirányúsításra teszünk javaslatot. Ez a Füzike utca közötti terelőút forgalmi rendjére vonatkozik. A 

tehergépjárműveket kitiltjuk mindkét irányból. 

 

dr. Pintér György: Az a kérdés, hogy többletforrás kellhet-e? 

 

Ujlaki Anikó: Nem, jelölve vannak mindegyiknél a körzetes keretek, illetve a dologi előirányzat. 

 

dr. Pintér György: Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 

 

A Bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

156/2021. (XII. 14.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  



437 

 

úgy dönt, hogy 2 db 5 méter hosszú 40 cm széles fekete-sárga kopásálló újrahasznosított 

műanyagból készült sebességcsökkentő küszöböt helyeztett ki a Kerekerdő utca 43. illetve 54/A 

ingatlanok elé. A szűkséges figyelmeztető táblákkal együtt. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének8. számú körzetes kerete 

terhére. A beszerzés fedezete maximum bruttó 470.000, - Ft. 

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Tábla kihelyezésért felelős: TESZ igazgatóhelyettes 

Határidő: 2022.02.28.” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

157/2021. (XII. 14.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy engedélyezi 2 db forgalomlassító kútgyűrű kihelyezését a Délibáb utca 12 – 13. 

számú ingatlan elé. A szűkséges figyelmeztető táblákkal együtt. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének 5. számú körzetes 

kerete terhére. A beszerzés fedezete maximum bruttó 199.000, - Ft. 

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Tábla kihelyezésért felelős: TESZ igazgatóhelyettes 

Határidő: 2021.12.15.” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

158/2021. (XII. 14.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a Kisfaludy utca egyirányúsításáról szóló 297/2021. (V. 25.) Képviselő-testületi 

határozat visszavonja és a határozat előtti forgalmi rendet visszaállítja. 

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Tábla kihelyezésért felelős: TESZ igazgatóhelyettes 

Határidő: 2021.01.31.” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 
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159/2021. (XII. 14.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a Verseny utcai új ideiglenes áteresz és Füzike utca közötti terelőút teljes 

szakaszán egyirányú forgalmi rendet vezet be a Verseny utca irányába, valamint a 

tehergépjármű forgalom mindkét irányból történő behajtását megtiltja. Ezzel egyidőben az 

egyirányúsítással érintett útszakaszon lévő ingatlanok megközelítésének érdekében behajtási 

engedélyt kiadását engedélyezi. 

 

Forrás: 2021. évi Önk-i költségvetés Dologi kiadások előirányzatából maximum bruttó 110.000, - 

Ft. 

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Tábla kihelyezésért felelős: TESZ igazgatóhelyettes 

Határidő: 2021.12.17.” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

15) Javaslat a Dunakanyar Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Göd 2021. évi 

támogatásának felhasználására 

Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester 

 

dr. Pintér György: Alpolgármester asszony nincs itt. 

 

Tóth János: Valamennyi összeget gépkocsivásárlásra szeretnének felhasználni, és az elszámolás 

határidejét 2022. április 30-ára kérik módosítani. 

 

dr. Pintér György: Többletforrást nem igényelnek ezek szerint. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze! 

 

A Bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

160/2021. (XII. 14.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a Dunakanyar Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület (képviselő: Babus 

Gábor elnök, adószám: 18718537-1-13) részére a fennmaradó 650.000, -Ft (azaz 

hatszázötvenezer forint) működési célú támogatást is felhalmozási célú támogatásként biztosítja, 

valamint a teljes összeg felhasználási határidejét 2022.04.15-re és az elszámolási határidőt 

2022.04.30-ra módosítja. 

 

Forrás: 2021. évi önkormányzati költségvetési rendelet, működési előirányzat Dunakanyar ÖTE 

sora 
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Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

16) Pályázati tájékoztató és pályázati stratégiai javaslatok 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Hives Gábor képviselő bizottsági tag visszaérkezett az ülésterembe.  

 

dr. Pintér György: Anikó, itt arról szól a dolog, hogy önkormányzati intézmények felújítására tudunk-e 

pályázni, vagy sem. Próbáljunk a pénzügyi részére koncentrálni. Tehát, hogy miért nem tudunk 

pályázni valamelyikre?  

 

Ujlaki Anikó: Alapvetően a Városfejlesztési Bizottság a javaslatunkat elfogadta, az első bölcsődei 

pályázat kapcsán a tájékoztatót elfogadta. 

 

dr. Pintér György: Így ez azt jelenti, hogy ott nem tudunk pályázni? 

 

Ujlaki Anikó: Igen. Tehát a másodiknál a Kastély Óvoda felújítására tettünk javaslatot. A következő 

pályázatnál, az energetikai pályázatnál, a Huzella Tivadar Iskolára. Tehát ahogy benne van a 

határozati javaslatban, azt elfogadta a Városfejlesztési Bizottság azzal a kiegészítéssel, hogy a 2022. 

évi költségvetési rendeletben a dologi kiadások között, hogyha idén nem tudunk szerződni ezekre a 

maximum 1,5 millió forintos szakértői díjfizetési díjakra, akkor a következő évi költségvetésből is le 

tudjunk szerződni, hogyha nincs elfogadott költségvetése még az Önkormányzatnak. Az átmeneti 

gazdálkodás miatt egy ilyen passzussal kiegészítenénk itt az előterjesztést és a többi esetében is 

ugyanígy, mert nem kaptunk még konkrét ajánlatot, amire idén tudnánk szerződni. A következőnél, az 

élhető településeknél a B), C) és a Da) pontot javasolta a Bizottság a testületnek megfontolásra. A 

belterületi utaknál elnapolta a döntést a Bizottság, tekintettel arra, hogy a Pest Megyei 

Önkormányzattól információt kell kérnünk, hogy mikor döntenek a beadott pályázatunk kapcsán, mert 

ugye az érinti a Rákóczi utat. A Kisfaludy tájékoztatást elfogadta, a Bethlen Gábor Alap határozati 

javaslatot elfogadta, és a Pest Megyének beadott pályázati tájékoztatót is elfogadta a Bizottság. Én 

annyival javasolnám kiegészíteni a Pénzügyi Bizottságnak a forrásmegjelölést, hogy a 2021. évi vagy 

a 2022. évi költségvetés dologi kiadások előirányzatából pályázatonként maximum 1,5 forint 

keretösszegig bevonhatunk szakértőt, és felhatalmazza a polgármestert szerződéskötésre abban az 

esetben, ha nincs elfogadott 2022. évi költségvetési rendelete az Önkormányzatnak. 

 

dr. Pintér György: Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 

 

A Bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

161/2021. (XII. 14.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „TOP_Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést 

támogató humán infrastruktúra fejlesztése” címmel meghirdetett pályázati felhívásra pályázatot 

nyújtson be a Gödi Kastély Óvoda felújítása céljából. 
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Forrás: A műszaki tartalom összeállításában közreműködő külsős szakértői díjak fedezete az 

Önkormányzat 2021., illetve 2022. évi költségvetési rendeletének Dologi kiadások előirányzata, 

maximum 1,5 M Ft keretösszegig. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés/ek aláírására, abban az esetben is, 

amennyiben az Önkormányzatnak a szerződés aláírásának napján még nincs elfogadott 2022. 

évi költségvetése. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

162/2021. (XII. 14.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „TOP_PLUSZ 2.1.1-21 Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése” címmel meghirdetett pályázati felhívásra pályázatot nyújtson 

be a Huzella Tivadar Általános Iskola A és B épülete felújítása céljából, abban az esetben, 

amennyiben az műszakilag elkülöníthető a további felújítási igényektől és önerőt nem igényel. 

 

Forrás: A műszaki tartalom összeállításában közreműködő külsős szakértői díjak fedezete az 

Önkormányzat 2021., illetve 2022. évi költségvetési rendeletének Dologi kiadások előirányzata, 

maximum 1,5 M Ft keretösszegig. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés/ek aláírására, abban az esetben is, 

amennyiben az Önkormányzatnak a szerződés aláírásának napján még nincs elfogadott 2022. 

évi költségvetése. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

163/2021. (XII. 14.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Élhető 

települések” címmel meghirdetett pályázati felhívásra pályázatot nyújtson be 

………………………….………. céljából, a pályázat „B), C) vagy D)” tengely Da) pontjára. 
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Forrás: A műszaki tartalom összeállításában közreműködő külsős szakértői díjak fedezete az 

Önkormányzat 2021., illetve 2022. évi költségvetési rendeletének Dologi kiadások előirányzata, 

maximum 1,5 M Ft keretösszegig. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés/ek aláírására, abban az esetben is, 

amennyiben az Önkormányzatnak a szerződés aláírásának napján még nincs elfogadott 2022. 

évi költségvetése. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

164/2021. (XII. 14.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak 

fejlesztése” címmel meghirdetett pályázati felhívásra pályázatot nyújtson be a Béke út (vasút-

Duna közötti szakasz) és az Alkotmány utca végének felújítása céljából. 

 

Forrás: A műszaki tartalom összeállításában közreműködő külsős szakértői díjak fedezete az 

Önkormányzat 2021., illetve 2022. évi költségvetési rendeletének Dologi kiadások előirányzata, 

maximum 1,5 M Ft keretösszegig. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés/ek aláírására, abban az esetben is, 

amennyiben az Önkormányzatnak a szerződés aláírásának napján még nincs elfogadott 2022. 

évi költségvetése. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

165/2021. (XII. 14.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció – V. ütem – Pest megye STR5-PM címmel 

meghirdetett pályázati felhívás aktuális állásáról szóló tájékoztatást elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 
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Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

166/2021. (XII. 14.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy a PÁLYÁZATI KIÍRÁS a közösségi és 

gazdasági testvértelepülési programok és együttműködések támogatására címmel meghirdetett 

pályázati felhívásra pályázatot nyújtson be a Jánosi gyerekek üdültetése céljából. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

 

17) Javaslat Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének 

elfogadására  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Szilágyi László képviselő bizottsági tag visszaérkezett az ülésterembe.  

 

dr. Pintér György: Van egy előterjesztés, ami évközben módosítható. Aki egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze! 

 

A Bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

167/2021. (XII. 14.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a) a 2022. évre vonatkozó munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

2022. JANUÁR 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2022. január 27. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2022. január 17. (hétfő) 15.00 óra 

 

1.) Nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata 

Előterjesztő: aljegyző 
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Véleményező bizottság: PEKJB 

 

2.) A polgármester előző évben igénybevett szabadsága mértékének megállapítása és 2022. évi 

szabadságtervének jóváhagyása 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Képviselői és tanácsnoki tevékenységről szóló beszámolók 

Előterjesztő: önkormányzati képviselők 

 

Egyebek 

 

 

 

 

2022. FEBRUÁR 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2022. február 24. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2022. február 14. (hétfő) 15.00 óra 

 

1.) Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotása 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

2.) A 2021. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

3.) Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról 

Előterjesztő: PEKJB elnöke 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

4.) Beszámoló a Dunakeszi Kistérség Társulása 2021. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

5.) Beszámoló az Önkormányzati Rendészeti Szerv 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: aljegyző 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

6.) A Gödi Polgármesteri Hivatal év közbeni munkarendjének meghatározása 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) A „Kóczán Mór Vándordíj Göd” adományozása 

Előterjesztő: alpolgármester 

Véleményező bizottság: VKB 

 

8.) A „Pro Vigilantia Göd Díj” adományozása 

Előterjesztő: PEKJB elnöke 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

Egyebek 
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2022. MÁRCIUS 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2022. március 31. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2022. március 21. (hétfő) 15.00 óra 

 

1.) Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2021. évi működéséről 

Előterjesztő: illetékes rendőrkapitány 

Véleményező bizottság: PEKJB 

2.) Éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadása 

Előterjesztő: beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

Véleményező bizottság: PEKJB, VKB 

 

3.) A Településellátó Szervezet alaptevékenységeiről szóló beszámolója 

Előterjesztő: TESZ igazgató 

Véleményező bizottság: PEKJB, VKB 

 

Egyebek 

 

 

2022. ÁPRILIS 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2022. április 28. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2022. április 14. (csütörtök) 15.00 óra 

 

1) Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 

beszámolója 

Előterjesztő: illetékes tűzoltó parancsnok 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

2) A Gödi Alapszolgáltatási Központ szakmai munkájáról szóló beszámoló 

Előterjesztő: intézményvezető 

Véleményező bizottság: PEKJB, SZELB 

 

3) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadása 

Előterjesztő: ügyvezetők 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

Egyebek 

 

 

2022. MÁJUS 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2022. május 26. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2022. május 16. (hétfő) 15.00 óra 

 

1) 2021. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PEKJB 
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2) Tájékoztató a 2021. évben történt pénzügyi, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

3) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés 

Előterjesztő: SZELB elnöke 

Véleményező bizottság: SZELB 

 

4) A „Gödi Gyermekekért Díj” és a „Gödi Polgárok Egészségéért Díj” adományozása 

Előterjesztő: SZELB elnöke 

Véleményező bizottság: SZELB 

 

Egyebek 

 

2022. JÚNIUS 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2022. június 30. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2022. június 20. (hétfő) 15.00 óra 

 

1.) Jegyzői beszámoló a Hivatal tevékenységéről 

Előterjesztő: jegyző 

Véleményező bizottság: PEKJB, VKB, SZELB 

 

2.) A környezet állapotáról szóló tájékoztató 

Előterjesztő: VKB elnöke 

Véleményező bizottság: VKB 

 

3.) „Göd Város Szolgálatáért” kitüntető cím adományozása 

Előterjesztő: jegyző 

 

Egyebek 

 

2022. JÚLIUS – AUGUSZTUS 

 

Ülésezési szünet 

 

2022. SZEPTEMBER 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által tartandó közmeghallgatás tervezett 

időpontja: 2022. szeptember 8. 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2022. szeptember 29. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2022. szeptember 19. (hétfő) 15.00 óra 

 

1.) Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

2.) Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PEKJB 
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3.) Wigner Jenő Ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázaton 

Előterjesztő: VKB elnöke 

Véleményező Bizottság: PEKJB, VKB 

 

4.) Az Önkormányzati Rendészeti Szerv 2022. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolója 

Előterjesztő: aljegyző 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

5.) Az önkormányzati fenntartású óvodák előző nevelési évről szóló beszámolóik 

Előterjesztő: intézményvezetők 

Véleményező bizottság: VKB 

 

Egyebek 

2022. OKTÓBER 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2022. október 27. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2022. október 17. (hétfő) 15.00 óra 

 

1.) A lakás- és helyiséggazdálkodás során alkalmazott bérletidíj-tételek felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező: bizottság: PEKJB, SZELB, VKB 

 

2.) „Salkaházi Sára Díj” adományozása 

Előterjesztő: SZELB elnöke 

Véleményező bizottság: SZELB 

 

Egyebek 

 

2022. NOVEMBER 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2022. november 24. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2022. november 14. (hétfő) 15.00 óra 

 

1.) Helyi adórendeletek módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

2.) Adóztatásról szóló jegyzői beszámoló 

Előterjesztő: jegyző 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

4.) Közterülethasználati díjtételek felülvizsgálata 

Előterjesztő: jegyző 

Véleményező bizottság: PEKJB, VKB 

 

5.) Helyi buszközlekedés viteldíjainak felülvizsgálata 

Előterjesztő: jegyző 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

3.) Köztemetői díjmértékek felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező: bizottság: PEKJB, VKB 
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4.) Városi ünnepségek 2023. évi tervezete 

Előterjesztő: alpolgármester 

 

Egyebek 

 

2022. DECEMBER 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2022. december 15. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2022. december 5. (hétfő) 15.00 óra  

 

1.) 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Előterjesztő: jegyző 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

2.) A Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PEKJB, VKB, SZELB 

 

3.) „Az Év Pedagógusa Díj”, a „Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj”, továbbá a 

„Göd Város Alkotó- és Előadóművész Díj” adományozása 

Előterjesztő: alpolgármester 

Véleményező bizottság: VKB 

 

Egyebek 

 

b) a 2022. évi évfordulók, megemlékezések, rendezvények időpontjainak meghatározásáról 

külön határozatban rendelkezik. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

dr. Karaszek Szabolcs bizottsági tag elhagyta az üléstermet.  

 

dr. Pintér György: Aki egyetért azzal, hogy az eredeti számozás szerinti 22-es napirendi pontot 

tárgyalja most a Bizottság, az kérem, kézfelméréssel jelezze! 

 

A Bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy az elfogadott napirend szerinti 22. 

napirendi pont tárgyalását kezdi meg.  

 

dr. Karaszek Szabolcs bizottsági tag visszaérkezett az ülésterembe. 

 

22) Javaslat a 2131 Göd, Összekötő út 3. szám alatti Egészségház közüzemi díjainak rendezésére 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Tóth János: 2019-ben feladatellátási szerződés köttetett a háziorvosok között az Oázis Egészségház 

működtetése tekintetében, ahol a szerződésben az orvosok vállalták a rezsiköltség fizetését. Ezt 

követően készült egy szerződéskiegészítő tervezet, amely arról szólt volna, hogy ki és milyen 

arányban fizesse a rezsidíjat. Ez nem került aláírásra, mert nagyjából a beüzemelés után nem sokkal 

nem működött a hűtés, fűtés, melegvízellátás az Egészségházban, ezért az orvosok a díjak fizetését 

sem kívánták vállalni. Ténylegesen nem került kiszámlázásra a díj, mert az a megállapodás, amely az 
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elosztásról szólt volna, az nem került aláírásra, ezért az orvosok nem fizetik a rezsiköltséget. Ősszel 

találtunk egy olyan szakértőt, aki hozzáértőként megvizsgálta a rendszert, és azonnal tette a dolgát. 

Azóta működik a melegvízellátás, a fűtés, nincs probléma. Kérjük a Bizottság véleményét, majd azt 

követően a Képviselő-testület döntését, hogy a rezsiköltségekkel kapcsolatban kerüljön sor, részben, 

vagy egészben az elengedésre, és 2022. január 1-től pedig a megosztott rezsiköltségek fizetésére sor 

kerülne. 

 

dr. Pintér György: Az előterjesztőnek mi a javaslata? Tárgyalt valaki velük személyesen? 

 

Tóth János: Többször tárgyaltunk ebben az évben. Ők minden egyes esetben kijelentették, hogy ők 

nem tudják fizetni a rezsidíjat, hiszen azt a szolgáltatást, amit az Önkormányzat vállalt, azt nem 

teljesítjük. Az én álláspontom szerint valóban komoly probléma volt ez. Azt mondanám, hogy 

december 31-ével bezárólag el lehetne engedni ezt a díjat. 

 

dr. Pintér György: Jogszerű lehetőségünk mire van? 

 

Tóth János: Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja azt határozatban, hogy a szolgáltatás nem 

megfelelő minősége miatt elismeri a felelősségét, akkor ebben az esetben mondhatja azt, hogy ennek 

fejében a rezsiköltséget magára vállalja. 

 

Garai Győző: Az üzemeltetési és rezsiköltségek körülbelül fele áramdíj, de azt visszatéríti az ELMŰ, 

hiszen a napelem visszatáplálja ezt. Tehát éves szinten a teljes Egészségháznak a költsége körülbelül 

egymillió forint a jövőben, és visszamenőleg is ennyi. Ennek a 75 százaléka terhelné az ott lévő 

orvosokat, mert a 25 százalék tulajdonrész az Önkormányzaté. A költségek úgy tevődnek össze, hogy 

van egy villamos energia, egy internet, illetve egyéb ilyen üzemeltetési költségek, mint a hőszivattyú, 

szemétszállítás, tűzjelző, síkosságmentesítés stb. 

 

dr. Pintér György: Azt szerettem volna kérdezni, hogy mi történik, ha erre az időszakra megfordítjuk, 

hogy 25-öt fizetnek ők 75-öt mi? Az elfogadható-e esetleg nekik, történt-e egyeztetés? 

 

Garai Győző: Én nem jutottam el odáig, hogy egyeztessek velük. Kaptam egy kész helyzetet, hogy 

2019-ben a különböző orvosok nem írták alá azt a megállapodást, hogy ők fizetnek rezsiköltséget, 

vagy üzemeltetési költséget, illetve folyamatosan arra panaszkodtak, aztán később, hogy nem 

megfelelő állapotú, és erre való hivatkozási alappal soha nem fizettek, illetve a TESZ sem számlázott. 

Azóta jogos a felvetés, én nem ültem le velük egyeztetni erről. 

 

Pappné Pattke Mária Éva: Akkor csak azt kell elengedni, ami nem működött. Tehát az internet 

működött, szemétszállítás volt. Tehát ezeket a költségeket ki lehet mutatni pontosan a számlák alapján. 

Ilyen lebontást kéne csinálni, mert azért két évre visszamenőleg ezt átvállalni elég anyagi teher a jelen 

anyagi helyzetben. 

 

dr. Karaszek Szabolcs: Mennyi összegről beszélünk? 

 

dr. Pintér György: Másfél millió forintról. 

 

Garai Győző: De a rájuk eső rész az még lehet, hogy kevesebb két évre visszamenőleg. Másfélmillió 

és kettőmillió forint közötti összegről beszélünk. Mi szívesen egyeztetünk velük. Mi a tárgyalási alap? 

 

Ujlaki Anikó: Azért is húzódott ilyen hosszú ideig, mert ebben a vitában, hogy kivitelezői, vagy 

üzemeltetői, karbantartói felelősségről beszélünk, egyik a másikra mutogatott. Volt egy ilyen hosszú 

jogi vita az ügyben, ami most már zárulni fog. 

 

dr. Pintér György: Az a határozati javaslat-tervezetem, hogy a TESZ felkéri az érintetteket, hogy a 

rezsiről szóló szerződések kerüljenek megkötésre és javasolja jegyző úrnak, hogy az elmaradt 

rezsidíjak kapcsán kezdeményezzen az érintettekkel egyeztetést. Jegyző úr? 
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Tóth János: Elfogadható. Azt rögzítjük, hogy 2022. január 1-től a rezsiköltséget fizetni kell. 

 

dr. Pintér György: Megtettem a javaslatomat, jegyző úr hozza vissza a Bizottság útján a testület elé. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 

 

A Bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

168/2021. (XII. 14.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

a) felkéri a Településellátó Szervezetet, hogy a 2131 Göd, Összekötő út 3. szám alatti Óázis 

Egészségház közüzemi költségei tekintetében azok fogyasztása arányában 2022. január 

1. napjától kössön megállapodást az ott működő egészségügyi szolgáltatókkal.  

 

b) Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket a fenti szolgáltatókkal az 

eddig általuk ki nem fizetett közüzemi és egyéb költségek rendezése tárgyában, melynek 

eredményét terjessze a Képviselő-testület 2022. év januári munkaterv szerinti ülésére.  

 

Felelős: TESZ igazgató, jegyző 

Határidő:  

a) 2022. január 1.  

b) 2022. január 27. 

 

18) Göd Város Önkormányzata és a CIB Bank Zrt. között hatályban lévő bankszámlaszerződés 

meghosszabbítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

dr. Pintér György: Egyértelművé vált, hogy csak a CIB Bankkal tudunk úgy szerződést kötni, hogy 

január 1-jétől legyen számlavezetője az Önkormányzatnak. Az volt a kérdés, hogy egy vagy két évre 

tudunk-e szerződni. A CIB olyan ajánlatot adott, ami kedvezőbb, mint az elmúlt időszakban, és az volt 

a kérdés, hogy ugyanezt fenntartja-e egy évre is, vagy csak kettőre, és hogy ezzel jön majd vissza az 

anyag. Tehát az a kérdés, hogy akkor fenntartotta-e egy évre is a kedvező ajánlatát? Az előterjesztés 

szerint a két évre beadottat fenntartja egy évre is. Akkor tudunk most szavazni, a testület is tud, és 

januártól van kedvezőbb feltételekkel számlavezető pénzintézete az Önkormányzatnak. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 

 

A Bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

169/2021. (XII. 14.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a CIB Bank Zrt.-vel megkötendő bankszámlaszerződést 2022. január 01. - 2022. 

december 31. közötti időszakra a határozat 1. számú mellékletében foglalt feltételekkel 

elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
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Fedezet: Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében intézményenként a forrást 

tervezni szükséges 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester, Tóth János jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

Lenkei György: Az a javaslatom, hogy a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. végelszámolásáról szóló 

napirendi pontot vegyük előre. 

 

dr. Pintér György: A bankokat zárjuk le, még van a folyószámlahitel és majd utána. 

 

19) Folyószámlahitel-szerződés hosszabbítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Kovács Krisztina: A CIB Bank évek óta biztosítja ezt a 350 milliós hitelkeretet. A folyószámlahitelt 

csak egy éven belül lehet fenntartani az Önkormányzatnak, ugyanis pont egy teljes naptári évre 

vonatkozik. 

 

dr. Pintér György: Tehát ez azt jelenti, hogy a folyószámlahitel nem létezik szilveszterkor. Tehát, hogy 

akkor addig vissza kell fizetni, bármi van. Az évközi likviditási problémák kezelésére szól változatlan 

feltételekkel, tehát ez a korábbi 350 millió forintra vonatkozik. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze! 

 

A Bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

170/2021. (XII. 14.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

a CIB Bank Zrt.-vel a folyószámlahitel-szerződést 2022. január 03. - 2022. december 30. közötti 

időszakra változatlan feltételekkel meg kívánja kötni. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester, Tóth János jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

dr. Pintér György: Aki elfogadja Lenkei elnök úr kérését, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 

 

A Bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy az elfogadott napirend szerinti 29. 

napirendi pont tárgyalását kezdi meg.  

 

dr. Pintér György: Egyben a napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendelünk el, kérem, 

kézfelemeléssel szavazzunk! 
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A Bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalására vonatkozóan 

zárt ülést rendelt el. 

 

24) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata részére nyomtató eszközök bérlete és teljes körű 

üzemeltetése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

25) Javaslat a „Göd Város Önkormányzatának informatikai (Sharepoint) fejlesztése” tárgyú 

beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

30) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. „v. a.” végelszámolójának felmondása (zárt ülés)  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

20) Nemeskéri út menti védőfásítás előkészítése  

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Tóth János: A VKB elnöke azzal az indítvánnyal élt, hogy a testületi ülésig javaslatot tesz a szakértő 

személyére és költségére. Én annál többet sajnos a határozati javaslathoz nem tudok hozzátenni. 

 

dr. Pintér György: Akkor egyszerűsítsük, pillanatnyilag konkrét előterjesztés személlyel, összeggel 

nincs? 

 

Tóth János: Feladat van, amivel valakit szeretnénk megbízni, de egyelőre a személy, és a várható 

költség nincs benne. 

 

dr. Pintér György: Vagy bemondunk egy keretet, ezt biztosítjuk, vagy pedig meghagyjuk a testületnek. 

A VKB kerete fölött nem maga a bizottság diszponál? 

 

Tóth János: Nincs meghatározva bizonyos feladat, vannak olyan feladatok, amelyre költhet, és van 

olyan, amire nincs jelenleg felhatalmazása. A mi meglátásunk szerint erre a konkrét feladatra nincs 

felhatalmazása a bizottságnak, de a saját keretére javaslatot tehet, hogy ennek a keretnek a terhére 

történjen. 

 

dr. Pintér György: A konkrét személy és konkrét ajánlat hiányában a Bizottság nem foglalt állást 

ebben a kérdésben. 

 

21) Javaslat a Göd Fejlődéséért Közalapítvány részére 2019. évben nyújtott támogatás 

felhasználásának elfogadására 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

dr. Pintér György: Az a kérdés, hogy amit az Alapítvány elszámolt, az pénzügyileg jogilag rendben 

van-e? 

 

Tóth János: Az elszámolással kapcsolatban, illetve magában a szerződésben is az szerepel, hogy az 

elszámolás akkor fogadható el, ha és amennyiben az eredeti számlákat eredeti aláírással másolatban 

benyújtják. Ez nem történt meg. Nehezen olvasható, hogy ki mit, milyen cég adott, milyen számlát. 

 

dr. Pintér György: Vagy azt mondja a Hivatal, hogy jogilag, pénzügyileg rendben van a dolog, vagy 

nincs.  

 

Tóth János: Formailag nem felel meg a szerződésben és az érvényes szabályokban foglaltaknak. 

Hiszen be kell adni az eredeti számlát, minimum hitelesített másolatban. Jelenlegi formájában nem 

felel meg. Tehát mi kértünk egy kiegészítést, kértük az Alapítvány elnökétől, hogy nyújtsa be a 
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számlák másolatát hitelesítve. Erre nem került a mai napig sor. Lehet, hogy a testületi ülésig igen, arra 

én nem tudok mit mondani. 

 

dr. Pintér György: Tehát akkor döntsünk: jegyző úr arról, hogy tájékoztatta a tisztelt Bizottságot, hogy 

a Göd Fejlődésért Közalapítványnak támogatási megállapodás alapján, 2019-ben nyújtott kétmillió 

forint összegű támogatásról eddig beérkezett elszámolás nem felel meg a hatályos jogszabályoknak. 

 

Tóth János: Illetve a támogatási megállapodásban rögzítetteknek. 

 

dr. Pintér György: Így elfogadását nem javasolja? 

 

Tóth János: Ebben a pillanatban nem 

 

dr. Pintér György: A Bizottság tudomásul vette. Akkor kell erről szavazni? Nem kell. A Bizottság 

tudomásul vette, hogy nincs olyan beszámoló, amiről szavazni lehet. 

 

23) „A Göd belterület 3255/2 hrsz. alatti ingatlan (Kalandpark részterület) bérbeadása” tárgyú 

pályázati eljárás lezárása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Tóth János: A pályázati eljárás során, így a kiírásban sem szerepeltek bizonyos kérdések, akkor abban 

utólag dönthet a testület. A VKB a kalandparkkal kapcsolatos szerződés jóváhagyását javasolta a 

testületnek azzal, hogy a fakivágásról és a meglévő építmények, faházakkal kapcsolatos költségek 

kapcsán kezdjünk egyeztető tárgyalást. 

 

dr. Pintér György: A kalandpark üzemeltetésére vonatkozó pályázat szabályosan lefutott. Egy pályázó 

volt, a pályázat érvényes volt, és jelen volt, tehát ő kihirdethető. Ugyanakkor a pályázó azt jelezte, 

hogy egyrészt magasnak tartja a bérleti díjat, különösen azok fényében, hogy tudomása van arról, 

hogy legalább három fán a vizsgálat alapján életveszélyes a helyzet, arra nem lehet rögzíteni 

tartóelemeket, a jövő évre nem is kapná meg az engedélyt. Érintésvédelmi szempontból szintén bérbe 

kívánt venni, raktározásra használt kis faházak, azok szintén veszélyesek. A kérdés, hogy legyen-e 

újból kiírva pályázat, vagy pedig azt mondjuk, hogy ezek a körülmények nem kerültek említésre a 

pályázat kiírásakor. Tehát attól még mondhatjuk, hogy a pályázat érvényes, és mivel a Hivatalnak 

tudomása volt erről, tehát ezt itt a főkertész jelezte, hogy a Hivatalban benn volt az az információ, 

hogy ez a legalább három fa életveszélyes, ezért ennek a rendezése feltehetőleg inkább önkormányzati 

feladat, hiszen nem volt megjelölve a pályázatban. Lehetne persze az, hogy új pályázatot írunk ki, de a 

szezonkezdésre nem készülne el az új pálya. Így a végén, ha jól emlékszem, egy olyan tartalmú 

határozat született, hogy a testületnek javasolja a Bizottság, hogy a pályázat legyen érvényes, 

ugyanakkor a pályázati feltételek között fel nem sorolt körülmények tárgyában kezdődjön külön 

egyeztetés a költségviselésnek mikéntjéről. Az életveszély elhárítása önkormányzati kötelesség. 

Nekem az a tiszteletteljes javaslatom, hogy a Bizottság ebbe az irányba menjen és a pályázati 

feltételek között nem szereplő körülményekkel kapcsolatban kezdődjön egy egyeztetés a nyertes 

pályázóval. Én szerintem az a tiszta, ha egy életveszély-mentesített, ingatlan kerül átadásra, illetve a 

házak tekintetében is az Önkormányzat megcsinálja az érintésvédelmet. Akkor egy ilyen tartalmú 

határozat elfogadható? Bármi észrevétel? Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 

 

A Bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  
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úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy Göd Város Önkormányzatának polgármestere által Göd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében hozott 550/2021. (X. 28.) Ök. határozat szerint 

kiírt pályázati eljárást „a Göd belterület 3255/2 hrsz. alatti ingatlan (Kalandpark) részterület 

bérbeadása” tárgyban eredményesnek nyilvánítja, egyben a Funnycar Tréning Korlátolt 

Felelősségű Társaság (Cím: 2131 Göd, Csokonai u. 7/A) pályázó pályázatát érvényesnek 

nyilvánítja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásban nem szereplő életveszélyes fák és a bérlendő 

területhez tartozó faházak villamoshálózatának érintésvédelmi meg nem felelőssége tárgyában 

kezdeményezzen külön egyeztetést és megállapodást a nyertes pályázóval, egyben a nyilvános 

pályázat nyertesével, a Funnycar Tréning Korlátolt Felelősségű Társasággal kösse meg a bérleti 

szerződést 150.000.- Ft/ hó díjjal. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző  

Határidő: azonnal” 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

Egyebek I. - Döntés a Gödi Sportegyesület 2021. évi támogatásának III. negyedévi elszámolás 

elfogadásáról 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Ujlaki Anikó: A Gödi Sportegyesület benyújtotta a 3 negyedévi elszámolását. Megvizsgáltuk a 

számlákat, a mellékelt számlarészletező alapján záradékolva megérkeztek, a 200.000.- forint feletti 

számlák esetében a szerződések is, úgyhogy az elszámoláshoz elfogadható, és az utolsó negyedévi 

támogatási összeg kifizethető részükre. A forrásmegjelölést szeretném módosítani szóban. Nem úgy 

van, hogy tartalék, sportegyesületek, sportszakosztályok támogatása sor, hanem kifejezetten úgy került 

bele, hogy a Gödi Sportegyesület támogatása.  

 

dr. Pintér György: A Hivatal átnézte, úgyhogy a határozatot meg tudjuk hozni ezzel a módosítással, 

amit Anikó itt jelzett. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 

 

A Bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

174/2021. (XII. 14.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

elfogadja a Gödi Sportegyesület (GSE) 2021. III. negyedévi benyújtott pénzügyi elszámolását.  

 

Felkéri a Pénzügyi Osztályt, hogy a IV. negyedévi támogatási összeg kifizetésének elutalásáról 

gondoskodjon.  

 

Forrás: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének „Sportegyesületek, 

sportszakosztályok támogatása” sora 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 



454 

Határidő: azonnal 

 

dr. Pintér György: Van még egy nyílt üléses téma, az pedig az adóosztályvezetői minőségben egy 

adótájékoztató. 

 

Katona István (adóosztály-vezető): Tervezetthez képest november 30-ig jól állunk. Amit terveztünk, 

az befolyt. Sőt azt elég jelentősen túl is teljesítettük. Még decemberre tudom azt mondani, hogy ez az 

összeg még egy picit emelkedett is. Meg jött egy önellenőrzésből egy viszonylag nagyobb összeg 

iparűzési adóban. A végrehajtások elég jól működtek, abból elég jelentős bevételt tudtunk realizálni. 

Ezt a munkát szeretnénk majd jövőre folytatni, viszont ugye nehezebb lesz a jövő, mint az idei. 

Mindig mondtuk, hogy a gazdasági övezet kiválása okán jövőre már bevétel nem lesz realizálható itt 

nálunk. 

 

dr. Pintér György: Elvileg a teljesítés összességében 204 százalékon van. Egy részét beemeltük a 

költségvetésbe, szorgalmasan költögetünk is belőle, de azért még azon felül is lesz egy összeg, ami 

megmarad. Köszönjük szépen a tájékoztatást. 

 

A Bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalására vonatkozóan 

zárt ülést rendelt el:  

 

26) Javaslat pályázati tanácsadó kiválasztására (zárt ülés)  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

27) Javaslat a „Villamos energia beszerzése Gödön 2022-2023” tárgyú közbeszerzési eljárás 

lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés)  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

28) Javaslat a „Csíz utca csapadékvíz-elvezetés építési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján 

megkezdett kivitelezés pótfedezetének biztosítására (zárt ülés)  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

30) Tájékoztató a Göd belterület 6322/6 hrsz.-ú (Cordys Palace Kft. melletti önkormányzati) 

ingatlanra vonatkozó értékbecslésről (zárt ülés)  

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

 

dr. Pintér György elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 dr. Pintér György Szilágyi László 

 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


