
 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési 
Bizottságának 2008. szeptember 17-i  ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos 
helyiségében.  

 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint ( Farkas Éva tag lemondott tisztségéről) 
 
Tárgy:  PEKB soron következő ülése  
 
dr. Pintér György, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
tagok közül négy  tag jelen van, a bizottság határozatképes.  
Bejelenti, hogy Farkas Éva lemondott a PEKB tagságról.  
 
A bizottság tagjai 4  „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a meghívóban szereplő és az ülés 
előtt kiosztott napirendi pontokat, melyek az alábbiak: 
 
Tervezett napirendi pontok: 
1. Göd Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének I. félévi 
    módosítása                 
    Előterjesztő: Markó József polgármester  
2. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
    Előterjesztő: Markó József polgármester                           
3. Beszámoló a 2008. évben történt pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről   
    Előterjesztő: Laczkó Jenőné belső ellenőr                                              
4. Göd város intézményeinél a 2008. éves költségvetés tervezéséhez  
    szükséges adatok felülvizsgálatához – utóellenőrzés 
    Előterjesztő: Laczkó Jenőné belső ellenőr                                        
5. 36/2002.(XII.30.) sz. rendelet módosítása            
    Előterjesztő: dr. Szinay József jegyző 
6. Szemétszállító autó beszerzése  
    Előterjesztő: dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató                                                        
7. Szociális Bizottság előterjesztése vételi ajánlatról             
   Előterjesztő: dr. Pintér György PEKB elnök 
8. Szennyvízcsatorna építés banki költségei 
    Előterjesztő: Markó József polgármester                             
9. Kimutatás a pályázati önrészekről              
    Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási ov. 
10.Kimutatás a folyamatban lévő pályázatokról 
    Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási ov.                                                            
11. Kimutatás a 2008. évben kivetett helyi adókról és befizetésekről          
     Előterjesztő: Marinkás Árpádné Adóiroda vezető 
12 Egyebek: 
   -TESZ-nyári napközis táborhoz pótelőírányzat kérelem (fedezet polgármesteri felajánlás                        
alapján, polgármesteri keretből) Előterjesztő: dr. Pintér György PEKB elnök 
   -Pedagógiai szakszolgálat beadványa (bérigény megjelölés) Előterjesztő: dr. Pintér     
    György PEKB elnök 
− Talajterhelési díjról szóló rendeletmódosítás (Előterjesztő: dr. Szinay József jegyző) 
− Telekadóról szóló rendeletmódosítás (Előterjesztő: dr. Szinay József jegyző) 



 

− 1. sz. Óvoda kérelme a vagyonvédelmi rendszerrel kapcsolatban (Szabó Zsófia 
óvodavezető) 

− ÁROP-3.A.1 sz. szervezetfejlesztés támogatására kiírt pályázat (Előterjesztő: dr. 
Szinay József jegyző)  

− Könyvvizsgálói vélemény – 2008. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 
(Előterjesztő: dr. Szinay József jegyző) 

− Ajánlat pénzügyi ellenőrzési tevékenység elvégzésére (Előterjesztő: dr. Pintér György 
PEKB elnök) 

− Napi likviditás (Előterjesztő: Nagy Gabriella Pénzügyi osztályvezető) 
 
Rakaczki István tag megérkezett. 
 
A bizottság először az ülés előtt kiosztott anyagot tárgyalja. 
 
1. napirendi pont: TESZ pótelőirányzat kérelem a táboroztatáshoz 
  
dr. Pintér György: Fedezet polgármesteri felajánlás alapján, polgármesteri keretből.   
 

55/2008. (IX.17.) sz. PEKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbiakat: 
 
„A Képviselő-testület a gyermekek nyári napközis táborban történő foglalkoztatásának 
költségeire 619 E Ft bért és 159 E Ft járulékot biztosít a TESZ költségvetésébe.  
Fedezete: polgármesteri keret. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi Osztályvezető 
 
2.  napirendi pont: Pedagógiai Szakszolgálat előterjesztése bérigényekről 
 
dr. Pintér György: A korábbiakban megszavazott 2 álláshely bérigényét tartalmazza az 
előterjesztés. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

56/2008. (IX.17.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága felkéri a 
TESZ-t és a Városi Pedagógiai Szakszolgálatot, hogy terjessze a Képviselő-testület elé a 
konkrét státusz és bérigényt. 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága elfogadja a 
Városi Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény által közölteket, mely szerint a „A 
Pedagógiai Szakszolgálat alkalmazottak esetében a normatív támogatás illeti meg a 
fenntartót, melynek jelenlegi összege: 1.020.000,-Ft/fő. Két fő esetén ez évi 2.040.000,-Ft. 
 



 

A bizottság felkéri a Jegyzőt a státusz után járó normatíva megigénylésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi Osztályvezető 
Költségvetési felelős: Kövendiné Tímár Erzsébet  
                                   (részben önálló intézmény vezetője) 
 
 
Rábai Zita tag megérkezett. 
 
3. napirendi pont: 1. sz. Óvoda vagyonvédelmi rendszerével kapcsolatos kérelem 
 
Szabó Zsófia (óvodavezető): A felújításra kerülő épületbe már nem lehet a régi rendszert 
elindítani, eddig egy védelmi rendszer volt, jelenleg rosszul működik. 
Új védelmi rendszer kiépítésével kapcsolatban két árajánlatot csatolt az anyaghoz. A 
szakemberek mind a két cégtől jelen voltak, a felméréseket elvégezték. Minimális védelmet 
kért a szakemberektől, csak az irodára és a folyosóra, mozgásérzékelővel.  
 
Mészáros Emília: A 25 %-os áfa megjelölés nem helyes. Az összesítésben is talált számszaki 
hibát. Javasolja az anyag részletes átnézését. 
 
Dr. Pintér György: Mennyire érinti ez az önkormányzat, illetve a TESZ költségvetését? 
Kérdése a Jegyzőhöz, hogy ki bírálja el a műszaki tartalmat? A két másik épületre is kértek 
árajánlatot? 
 
Szabó Zsófia (óvodavezető): 3 különböző épületben van 3 különböző kapcsolóprogram, ez 
csatlakozik egy közös rendszerhez. 
 
Rábai Zita: Milyen összegű volt az épület felújítása? 
 
Szabó Zsófia: 14 mFt.  Az új épület rendszere lekapcsolásra került, ezért éjjelente többször 
bejelez a másik két épület riasztója. 
 
Dr. Szinay József: Kéri, hogy a szeptember 24-i testületi ülés „egyebek” napirendjei közé 
készítsék el az előterjesztést. 
 
Kruzslicz István: Ellenőrizzék az egész rendszert, és találják meg a megfelelő megoldást. 
 
Sellyei Noémi: Olyan riasztót kellene felszereltetni, ami a másik két felújítása kerülő épület 
riasztóihoz is csatlakoztatható lesz. 
 
Dr. Pintér György: felkérjük a TESZ-t, hogy  szakember véleményét szerezze be és terjesszék 
a testület elé. 
 
4. napirendi pont: Telekadóról szóló rendelet módosítása 
 
dr. Szinay József: 105 eFt helyett 120 eFt szerepeljen, ez korábbi elírás. Továbbá 2. 
paragrafus új. Megkeresés érkezett az önkormányzathoz ezért tervezzük a rendeletmódosítást. 



 

 
Dr. Pintér György: felkéri a tagokat, hogy az 1. paragrafusról és az említett hibáról 
szavazzanak. 
 
Kruzslicz István:  Idős emberekről lehet szó, adjuk meg a lehetőséget. 
 
Rábai Zita: javasolja, hogy ezt a részét ne tárgyalja most a bizottság, nem érti, hogy miért 
éppen 40 évről van szó. 
 
Dr. Pintér György:  javasolja, hogy a rendeletmódosítás egy részéről szavazzon a bizottság, 
vegyék le a napirendről és a következő ülésen tárgyalják újra.  
 
A bizottság tagjai  6 ”igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák. 
 
 

57/2008. (IX.17.) sz. PEKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a telekadóról szóló 33/2005.(XII.2.) sz. Ök. rendelet 
módosításának 1 §.-át, a 2., 3., 4., §. tekintetében a bizottság a következő ülésén dönt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző, PEKB elnök 
 
 
5. napirendi pont: ÁROP- 3.A.1. kódszámmal jelzett pályázat 
 
Dr. Szinay József (Jegyző): A tegnap előtti testületi ülésen tárgyalták és pontosításra került az 
előterjesztés. 
 
Rábai Zita: Ennél az a cél, hogy a pályázó minél több tevékenységet vállaljon be. Javasolja, 
hogy az önrész e szerint menjen. A pályázat EU által megadott feladatokat támogat. 
 
Dr. Szinay Jószef: Az önrész emelésre került. 
 
A bizottság 6 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
  

58/2008. (IX.17.) sz. PEKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja, 
hogy az önkormányzat nyújtson induljon a Polgármesteri Hivatalok 
szervezetfejlesztésének támogatására kiírt ÁROP-3.A.1. kódszámmal jelölt pályázaton 8 
%-os önrésszel. Az önrész pénzügyi fedezete a fejlesztési költségekre elkülönített 
költségkeret.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 



 

 
A bizottság áttér a kipostázott anyag tárgyalására. 
 
 
6.  napirendi pont: Tájékoztató az adóbevételekről 
 
Dr. Pintér György: Kérdezi az Adóiroda vezetőjét, hogy a szeptember 15-i határidő milyen 
változást okozott? 
 
Marinkás Árpádné (Adóiroda vezetője): A terminálban már láthatóak, de papír alapon még 
nem jutottak hozzá az adatokhoz. Adónemenként külön 14 számlán találhatók az adatok. 
 
Dr. Pintér György: Következő ülésre friss anyagot kérünk. 2008. évre betervezett adóbevétel 
teljesülni fog? 
 
Marinkás Árpádné : Igen, de az adózók 20 %-a késedelmesen fizet.  
 
 
7. napirendi pont: Göd Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének I. félévi 
módosítása 
 
Dr. Pintér György: Készült kiegészítés az anyaghoz? 
 
Nagy Gabriella (Pénzügyi Osztály vezetője) : 7. oldalon  – likviditási célú hitel felvételét  - 
javasolja kivenni. 
 
Dr. Pintér György: 1. oldalon két azonos cím szerepel 2008. bérpolitikai int. tám. Miért?  
 
Nagy Gabriella: a táblák kiküldésekor ezt az összeget kaptuk, az előirányzatunkkal nem 
egyezik.  
 
Dr. Pintér György: Személyi juttatások sorának emelkedésénél nem érti az előirányzatot. 
 
Lengyel György: Könyvvizsgáló jelentésének 2. oldalán 1 mrd. 53 m Ft-os többletbevétel, hol 
jelenik meg? Ez valótlan összeg. 9. oldal 7. paragrafus – valótlan, mert nem többletbevételről 
van szó.  
 
Nagy Gabriella: Az előző évi pénzmaradvány tulajdonképpen bevételnek számít, de ezt 
januárban nem tervezzük. A pénz ott volt, de az előző évi pénzmaradványt rá kell tenni. A 
lekötött betéteket csak a pénzmaradványkor tudtuk rátenni. A pénzeszközökből indultunk ki 
azután jönnek a korrekciók.  
 
Dr. Szinay József: A pénzmaradvány rendelkezésre állt, de ezt nem lehetett betervezni, nem 
számít plusz bevételnek, ez a 2007. évi kötvénykibocsátással kapcsolatos. 
 
Dr. Pintér György: A jogszabályok alapján történő intézkedés miatt nem a valóság 
tükröződik, torz kép alakul ki ezáltal. Ennek megoldását valamilyen technikai számlán 
javasolja. A százalékos számok így más képet mutatnak.   



 

 
Nagy Gabriella: Javaslata: A likvid hitelnél kétféle számolás történt, javasolja itt is 
hasonlóképpen eljárni. A főösszeg a pénzmaradvány miatt megnövekedett, ebből adódik, 
hogy bevételként látszik, a kötvény összegét le kellene venni.  
 
Dr. Pintér György: kéri ennek a két dolognak az elkülönítését. 
 
Lengyel György: A rendeletmódosításban ez úgy jelenik meg, hogy a többletbevételként 
kimutatott összeg nem többletbevétel, hanem a tartalékalap felhasználása miatt mutatnak 
ennyit a számok. A lekötött betétek ezt az összeget takarják. 
 
Dr. Szinay József: Nevesíteni kell a beépített összeget külön. 
 
Lengyel György: 13. oldalon 3. bekezdés: „2007- évről áthúzódóan a Pesti úti fodrászüzlet és 
a gyógyszertár bevétele miért csak most realizálódik? 
 
Nagy Gabriella: 2007 évben „függő” bevételként szerepel, a szerződés nem volt pontos.  
Az idei bevételek között megjelent, a teljesítés megtörtént, viszont technikailag szerepel. 
 
Lengyel György: 23. oldal: Szerb kisebbség működési többletköltsége 1 mFt-ról 1,850,-eFt-ra 
emelkedett. 
 
Nagy Gabriella: Áthúzódó tétel volt. Egyéb állami támogatás összegéből és a 
pénzmaradványból adódott. Erről a testületi ülésre tájékoztatást adunk. 
 
Dr. Pintér György: 13. oldal lap alján : Sződ Önkormányzat – Kálmán utca útépítéséhez 500 
eFt-os hozzájárulás. 
 
Dr. Szinay József: Ez egy ígérvény, de még nem érkezett meg az összeg. 
 
Dr. Pintér György: Erre van szerződés? 
 
Lengyel György: 27. oldalon társadalmi szociális juttatások: mi a különbség fedezete? 
 
Dr. Pintér György: 25. oldalon az eredeti előirányzatok sem egyeznek. 
 
Nagy Gabriella: A járulékok nem szerepelhetnek itt, azok a járulékok során szerepelnek, 
ebből adódik a két különböző összeg. 
 
Lenkei György: Kötelező feladatok mindegyikének van normatívája, ezek azok a számok.  
 
Nagy Gabriella: 3. oldalon a bevételek módosításánál a 4. sorban található. 4. és 5. sz. 
melléklet tartalmazza a részletes bevételeket. Külön ápolási díj sor nem szerepel, 
központosított előirányzatok között szerepel. 
 
Mészáros Emília: A bizonyos feladatok kapnak normatív előírást. A bevételi oldalon év elején 
egy soron van, itt már nem láthatóak a részletek. Vagy így szerepel, hogy központosított, vagy 
normatív állami támogatások.  



 

 
Nagy Gabriella: Az állami támogatásokat több mindenre kapjuk, kapunk segélyeket, ápolási 
díjat, stb.  
 
Dr. Pintér György: Melyik az a szám, amivel emelkedik, hogy a bevétel és a kiadás egyezzen? 
 
Kruzslicz István tag távozik. 
 
Rábai Zita: A tervezetben miért csak az 1 mFt szerepel? 
 
Nagy Gabriella: Az állami támogatás 90 %-os az ápolási díjnál. Itt előre tervezni kell, a 
bevételnél viszont a ténylegest kell szerepeltetni. 
 
Lenkei György: Ez még így van a „közgyógy”-nál a köztemetésnél is. Konkrét összeget nem 
lehet beállítani, csak tervezni. A normatív étkezési támogatást sem. A tervezés megtörténik, 
de az állami támogatás csak a tényleges teljesítés után érkezik meg. 
A segélyek kérelmek száma a gyakorlat szerint közel a duplájára emelkedett ebben az évben, 
kézzel foghatóan tapasztaljuk, hogy egyre többen szorulnak szociális támogatásra, olyanok, 
akik másképp nem tudják megoldani élethelyzetüket. Adódik ez a megnövekedett közüzemi 
számlák kiegyenlítetlenségéből és a közgyógy-igazolványok megszűntetéséből. 
 
Dr. Pintér György: 22. oldalon a „függő” tételeknél a  407 mFt-os összeg mit takar? A 
bevételeknél is van 170 mFt „függő”. Kétféle értelmezhetősége van, nem lehet tudni e miatt, 
hogy a gazdálkodás pluszként vagy mínuszként értékelhető. 
 
Nagy Gabriella: Részletezést meg tudja csinálni, amennyiben ez érdekli a bizottságot. 
 
Rakaczki István: Nem a részletek érdeklik a bizottságot, csupán az, hogy miként: pluszként 
vagy mínuszként kezeljék. 
 
Nagy Gabriella: Ez három főkönyvi számlának az összesítése, vannak benne pluszok és 
mínuszok is. 
 
Lengyel György: 35 oldalon a kimutatás felső részében a TESZ 44.621 eFt hol van? 
 
Mészáros Emília: Finanszírozás nem került be valóban. Ez javítandó. 
 
Rakaczki István: 3. oldal alján 33-34 sor miért a 2007 évre vonatkozik? 
 
Nagy Gabriella: elírás történt. 
 
Rábai Zita: 4. oldalon rehabilitációs terv. 8460 eFt ez a városközpont tervezésére lett 
kifizetve. Erről konkrét adatot kért korábban és az nem egyezik ezzel az összeggel. 
 
Nagy Gabriella: Megnézi majd pontosan. 
 
 Rakaczki István: 15. oldalon: - felügyeleti szerv 95,7 % mit takar? 
 



 

Rábai Zita: Előfordulnak olyan kifizetések ahol nincs önkormányzati döntés?  
Konkrétan a városközpont pályázat terveire gondol. 
 
Dr. Szinay József: Május 20-30 között fogadták el, volt rá döntés. 
 
dr. Pintér György: Felkérjük a hivatalt, hogy a függő tételekről a 2008. szeptember 25-i 
rendkívüli bizottsági ülésre készítsen kimutatást, ennek ismeretében tárgyalja majd a bizottság 
az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi beszámolóját.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

59/2008. (IX.17.) sz. PEKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 
10/2008. (II.22.) sz. rendeletének I. félévi módosításáról szóló rendelet-tervezetet azzal a 
kiegészítéssel, hogy az 1. §. (1) bekezdésében szereplő „Likviditási célú hitel felvétele” c. 
sor törlésre kerül. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző, Polgármester  
 
 
8. napirendi pont: Beszámoló a 2008. évben történt pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről   
 
Dr. Pintér György: 3.) pontban az első mondat pontosításra szorul. 

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

60/2008. (IX.17.) sz. PEKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja a 2008. évben történt pénzügyi-gazdasági 
ellenőrzésekről szóló 1463-3/2008. sz. iktatószámú belső ellenőri beszámolót, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a beszámoló 3. pontjának első mondatát pontosítani kell.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: belső ellenőr  

 
 

9. napirendi pont: Göd város intézményeinél a 2008. éves költségvetés tervezéséhez  
                                szükséges adatok felülvizsgálatához – utóellenőrzés 
 
 
A bizottság 47-48. oldalon található előterjesztésről 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
 



 

 
 
 
 

61/2008. (IX.17.) sz. PEKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a 474-2/2008. 
sz. belső ellenőri jelentés a „Göd város intézményeinél a 2008. éves költségvetés 
tervezéséhez szükséges adatok felülvizsgálatához” megnevezésű utóellenőrzést tudomásul 
veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: belső ellenőr 
 
 
Rakaczki István tag távozott. 
 
 
10.  napirendi pont:  Szemétszállítási rendelet módosítása 
 
Dr. Szinay József: Alkotmánybírósági állásfoglalás tartalmazta a szolgáltatás –
ellenszolgáltatásra vonatkozó meghatározást.. A Közigazgatási Hivatal erre hivatkozással 
megkereséssel élt az önkormányzat felé. Nehézség az ügyben, hogy ezt nehéz hiteltérdemlően 
igazolni. Az egyetlen járható út, a közüzemi díjak igazolása. Így az elv betartható, hogy ha 
nincs szolgáltatás, akkor díjat sem kell fizetni. 
 
Dr. Pintér György : módosításra javasol egy mondatot a határozati javaslatban. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

62/2008. (IX.17.) sz. PEKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a Göd Város Önkormányzatának a települési szilárd 

hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló 36/2002. (XII.30.) sz. 
rendeletének módosítását azzal a kiegészítéssel, hogy a rendelet 1. §.-ból az alábbi mondat 

az alábbiak szerint szerepeljen: 
„Ha a bemutatott bizonyítékok (közüzemi számlák, okiratok) alapján a Szolgáltató 
meggyőződött arról, hogy az ingatlan lakatlan és ott hulladék nem keletkezik, az 
ingatlantulajdonos díjfizetési kötelezettsége a bejelentést követő hónap első napjától 
megszűnik.” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
  
 
 
 



 

11.  napirendi pont: Talajterhelési díjról szóló rendeletmódosítás 
 
dr. Szinay József: Javaslat, hogy a talajterhelési díj kerüljön módosításra, a temetőknél a 
strandnál és a felsoroltakban az intézmények ne fizessenek talajterhelési díjat. Ennek kapcsán 
született a rendeletmódosítás. Az adótörvény erre lehetőséget ad. 
 
Szerepel még az előterjesztésben néhány ingatlan. Van olyan önkormányzati lakás, ami nincs 
bekötve a csatornarendszerbe? 
 
Mészáros Emília: nincs. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbiak szerint határoznak: 
 

63/2008. (IX.17.) sz. PEKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a talajterhelési díjról szóló 43/2006.(XII.14.) sz. rendeletének 
módosítását azzal a kiegészítéssel, hogy az 1. §.-ban felsoroltak az alábbiak szerint   
módosuljon: „ 

1. termálvizű strand területén 
2. önkormányzati tulajdonú lakásokban 
3. Göd-Újtelepi, Balassi Bálint utcában lévő Egészségházban 
4. temetőkben  

felhasznált vízmennyiség után.” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
12. napirendi pont: Szemétszállító autó beszerzése  
 
A bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 4 „igen” egyhangú szavazattal 
elfogadta és az alábbi döntést hozta: 
 

64/2008. (IX.17.) sz. PEKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja a Településellátó Szervezet 315/2008. iktatószámú 
előterjesztésének határozati javaslatát: 
 
„A Képviselő-testület hozzájárul a Településellátó Szervezet szemétszállító autójának 
közbeszerzés keretében, 2 éves futamidővel történő beszerzéséhez. 
2009. évi költségvetésében a törlesztő részlet összegét tervezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: TESZ igazgató 
 
 
13. napirendi pont: Szociális Bizottság előterjesztése vételi ajánlatról (Albérlők Háza) 



 

 
dr. Pintér György: A 2131 Göd, Hernád u.1. sz. alatti un. „Albérlők Házá”-val kapcsolatban 
javasolja, hogy amennyiben az önkormányzat árajánlattal rendelkezik, akkor terjessze e 
napirendet újból a bizottság elé. Leveszi napirendről. 
 
 
14. napirendi pont:  Szennyvízcsatorna építés banki költségei 
 
A bizottság 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
 

65/2008. (IX.17.) sz. PEKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát. 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunakeszi Térségi Beruházó Viziközmű 
Társulat részére a szennyvízcsatorna építési kölcsön hitelkezelési díja miatt 2008. évben 
968 eFt támogatást biztosít. A 2009. évi költségvetésben a hitelkezelési költség 
többletkiadást megtervezi. 
 
A bizottság felkéri a Jegyzőt és az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot, hogy 
vizsgálja felül az érintettekre történő áthárítás lehetőségét a 2008. évtől. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 
15.  napirendi pont: Kimutatás a pályázati önrészekről, 

        Kimutatás a folyamatban lévő pályázatokról 
 

Rábai Zita: Megjelentek a pályázati akciótervek, melyek tartalmazzák azt, hogy 2009-2010-
ben milyen területekre, melyen támogatás várható. Közép-magyarországi Operatív 
Programban a közoktatási infrastruktúra fejlesztése, az agglomeráció fiatalosodása miatt 
fontos kérdés, ezért óvodabővítésre, fejlesztésre, építésre várhatóak pályázati lehetőségek. 
Van még elektronikus közigazgatásra és EKOP és ÁROP pályázat. Aug. 27-én volt ismertetés 
arról, hogy a felsőgödi iskola tetőterére beadott pályázat nem nyert.   
 
Lengyel György: Budapest és Pest megyei rész különválik. Ennek a helyzete hogyan áll? 
 
Rábai Zita: Ez már megjelenik a 2010-ben. 3 prioritás várható. Külön vették az 
agglomerációkat. Többféle pályázati lehetőség lesz, ezeket felsorolja. 
 
Lengyel György: 60. oldalon országos főutak átkelési szakaszai – pályázatról kérünk 
komolyabb tájékoztatást. 
 



 

16.  napirendi pont: Kimutatás az ingatlanértékesítésekről 
 
dr. Pintér György: Ma jelezték, hogy befolyt a 12. sorszámmal jelölt értékesítés. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
66/2008. (IX.17.) sz. PEKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága felkéri a 
Jegyzőt,  hogy a 2008. évi költségvetés bevételi oldalán szereplő ingatlan eladásokból 
származó bevételek 100 %-os teljesülése érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 
17. napirendi pont: Ajánlat pénzügyi ellenőrzési tevékenység elvégzésére  
 
dr. Pintér György: Javasolja a cég által benyújtott ajánlat elfogadását és elmondja a határozati 
javaslatát. 
 
A bizottság 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

67/2008. (IX.17.) sz. PEKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága elfogadja a  
PALETTALAND Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(székhely: 2351 Alsónémedi, Róna u.19., ügyvezető: dr. Balla Béla) a pénzügyi 
ellenőrzési tevékenység elvégzésére vonatkozó ajánlatát, és felkéri a Jegyzőt a megbízási 
szerződés megkötésére, és az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges adatszolgáltatás 
biztosítására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: PEKB elnök, Jegyző  
    
 
dr. Pintér György megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 
 

Kmf.  
  
 

 
dr. Pintér György    Szokolainé Obermayer Éva 

PEKB elnök     jegyzőkönyvvezető 
 

 


