
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési 
Bizottságának 2008. január 28-i  ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos 
helyiségében.  

 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:  PEKB rendes ülése 
 
dr. Pintér György, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a tagok 
közül 4-en jelen vannak, a bizottság határozatképes.  
 
Javaslata a napirendi pontok tárgyalási sorrendjére: Elsőként az Egyebek (ülés előtt kiosztott 
anyaga) a Göd, Rákóczi u. 23. sz. alatti helyiségre vonatkozó bérleti szerződés, majd zárt ülésen a 
közbeszerzési eljárás, ezután pedig a Piarista Iskoláról szóló beszámoló következzen. 
 
Kruzslicz István: javasolja a Piarista beszámolót levenni a napirendről, mert nem láthatóak jól a 
képek. 
 
Dr. Pintér György: javasolja, hogy a szöveges rész figyelembevételével tárgyalják az ügyet. 
 
Ezek után szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” szavazattal elfogadták a fenti elnöki javaslatot és a meghívóban 
szereplő napirendi pontokat. 
 
1. napirendi pont: Baptista Szeretetszolgálat Alapítvánnyal kötendő bérleti szerződés 
 
dr. Pintér György elmondja, hogy mit tartalmaz a bérleti szerződés. 
 
Csábi Lászlóné (Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány képviseletében ): 1 évre kötődne a bérleti 
szerződés, 1 termet nem használnának, ide lehet tenni az olyan tárgyakat, melyekre nincs szükség. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák. 

 
1/2008. (I.28.) sz. PEKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek elfogadásra a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (székhely: 2481 
Velence, Pusztaszabolcsi u. 3., képviselő: Szenczy Sándor elnök)  és Göd Város 
Önkormányzata közötti bérleti szerződés megkötését a Göd, Rákóczi u. 23. sz. alatti 
ingatlanra vonatkozóan.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
Dr. Pintér György felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a közbeszerzési eljárás zárt ülésével 
kapcsolatban. 
 



A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a következő napirendi pontot zárt ülésen 
tárgyalják, melyről külön jegyzőkönyv készül. 
 
 
2. napirendi pont:  zárt ülés (külön jkv.) 
 
3. napirendi pont: Tájékoztatás a 2007. évben befolyt adóbevételekről 
 
Marinkás Árpádné: Az adókivetés: 562.369.000,- Előirányzat: 681.230.933,- Befolyt bevétel: 
712.065.881,-Ft. A teljesítés: 104,5 %-os volt, az építményadóban bekövetkezett változások miatt. 
Az iparűzési adó feltöltés is befolyásolta. 
A jövő hét végén kapjuk meg az ez évi gépjárműadó nyitótételeit. Az egyenlegközlőket egyszerre 
adjuk ki az egész évest, beleértve a csekkeket is, így a postaköltség csökken. 
 
Dr. Pintér György: Mikor kezdődik a kézbesítés? 
 
Marinkás Árpádné: Ez több tényezőtől is  függ, talán február 20 körül. A határozatot azok, akik 
már nem élvezhetnek mentességet megkapták, nekik 2008. március 15-ig fizetniük kell az abban 
szereplő összeget. 
 
Lengyel György: Mi indokolja az építményadónál az 50 %-os adóbevétel növekedést? 
 
Dr. Pintér György: ezt már vizsgáltuk. Egyrészt ide tartozik a Samsung is. Másrészt m2 
gyarapodás volt, sok új ház épült és sok volt a bővítés. 
 
Felkéri Nagy Gabriellát a napi likviditásban szereplők elmondására.  
 
Nagy Gabriella: 81 mFt van a bankszámlán. Fiducia kötvényből megmaradt: 870 mFt, első 
negyedévben ebből 20 mFt bevételre számíthatunk. Normatívákból 1 mFt-tal több a bevétel, 
mint tavaly.  
 
Dr. Pintér György: Megköszöni a tájékoztatókat. 
 
4. napirendi pont: Főépítészi tájékoztatás a „Piarista Iskolával” kapcsolatosan 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Bemutatja a kivetítőn az épületekről a képeket, rövid tájékoztatást ad 
ezekről.  
 
Mészáros Emília távozott. 
 
Az engedély nélkül épült építmények igen alacsony műszaki színvonalúak. A  
A Wigner-villánál piarista tulajdont jelöltek meg, mint értéknövelő beruházást.  
A beépítési százalék már most magas. Az írásbeli előterjesztésben szerepelnek az általános 
problémák.  

 
Kruzslicz István: Nem tudott az anyagból felkészülni, a képek rossz minősége miatt. Elhangzott a 
zöld terület, itt iskola működik és mégsincs zöld területük, hogyan folyik így az egészséges 
nevelés. Ez egy pihenő övezet rész, és szinte iparterülete van csak. Javasolja, hogy bontsák le az 
engedély nélküli építményeket és tartsák be a beépítési százalékot.  

 



Lengyel György A lakatos műhely már korábban is állt, ez miért nem derült ki eddig. Kérdéses 
még a támfal is, ahol autók közlekednének.  

 
Bertáné Tarjányi Judit: Nem nagyon becsülik meg azt a szép területet, ahol vannak. Sok a szemét 
és több a rossz tapasztalat a működésükkel kapcsolatban.  

 
Lengyel György: Feltételezi, hogy megveszik majd a piaristák. 
 
Rábai Zita megérkezett. 

 
Bertáné Tarjányi Judit: Ha megvásárolják, akkor visszakerül az Építéshatósághoz az épületek 
ügye. 

 
Csányi József: Az iskolában olyan képzés folyik, amire szükség van, a megfelelő megoldást meg 
kell találni az épületekre. Az előírásokat meg lehet tenni feléjük, véleménye szerint nem érzik 
magukénak, ezért is nagy ott az összevisszaság. A Duna-parttal kapcsolatban elmondja, hogy 
megcsinálták a kerítést.  

 
Kruzslicz István: Javaslata, hogy mivel nem vagyunk teljes mértékben tisztával az ottani 
dolgokkal, el kellene menni egy egyeztetésre, amennyiben ezt a főépítész megszervezi. Ha 
betartanák a szabályokat nem lenne olyan zsúfolt a terület.  

 
Csányi József: Ott számtalan régi ideiglenes épület van, ha a nagy épület megépül, nyilván  
ezeket lebontják. 

 
Bertáné Tarjányi Judit: Sajnálatos módon nem, mert azokban kőfaragók vannak, a főépületben, 
meg karosszérialakatos műhely van.  
Bemutatja az általuk felkért értékbecslő által benyújtott összegszerű táblázatot.  

 
Dr. Pintér György: Ők 12 eFt/m2-rel számoltak. Ez nem piaci realitású érték.  

 
Bertáné Tarjányi Judit: 326 mFt lenne üresen a terület.  

 
Lengyel György: 18-35 eFt/m2 áron adják az üres területeket, Dunakeszi felé a prérin. 
Komolytalan az ár, amit ajánlanak. Egyetért Kruzslicz István javaslatával a helyszíni megbeszélést 
illetően. Egyetért továbbá a főépítésszel az engedély nélküli építésekre vonatkozóan is.  

 
Kruzslicz István: Sürgősen kellene rendezni velük a bérleti szerződést.  

 
Dr. Pintér György: Akkor derültek ki a problémák, amikor a szándéknyilatkozatukat tárgyalta a 
bizottság. Az elkészített táblázat által is jobban tudunk tájékozódni.  
Javasolja, hogy a főépítész szedje pontokba a megoldandó problémákat és a helyszíni bejárásra 
tegyen javaslatot. 

 
Rábai Zita: Ez egy tájékoztatás. A Piarista Tartományfőnökség korábban adott egy 
szándéknyilatkozatot, az önkormányzat is adhat egy számára megfelelő ajánlatot. A 
szabálytalanságokkal kapcsolatban elmondja, hogy semmi esetre sem kellene elmérgesíteni a 
helyzetet, ne alakuljon ki olyan légkör, hogy nincs szükségünk az iskolára, mert erre az iskolára itt 
Gödön nagy szükség van.  
 



Dr. Pintér György: A szorzókat Ők állapították meg, egyrészt a beépítettségből, másrészt az 
iskola funkcióból.  

 
Bertáné Tarjányi Judit: A 30 eFt/m2 ár már megközelítőleg jó tárgyalási alap lehet.  

 
5. napirendi pont: Ingatlanértékesítések 

 
Dr. Pintér György: Javasolja, hogy kerüljön be a döntés/határozat ideje. Az ajánlatok egy részénél 
az ajánlattartás időtartamát is jelöljük meg.  

 
Popele Julianna: Az anyagban ezek egy másik táblázatban szerepelnek.  

 
Dr. Pintér György: Megállapítható, hogy minden határozat ezzel kapcsolatban végrehajtásra 
került, a jogászoknál vannak még folyamatban ügyek. 

 
Lengyel György: Kimutatás 10. és 12. pontjához van kérdése: a tavalyi költségvetésben az Ilka 
alatti terület és a Rómaiak útjánál lévő 6 db telek szerepel, akkor az Ilkánál miért csak 26 mFt-tal 
szerepel, és miért nem 150 mFt-tal. 

 
Popele Julianna: azért, mert a Képviselő-testület úgy határozott, az más kérdés, hogy a 
költségvetésbe mit terveztünk be. A testület ezt felülvizsgálta, menet közben ezt az értékesítést 
választotta.  

 
Lengyel György: Az, hogy nem valósult meg az egy dolog, a 26 mFt szerepel, miért nem szerepel 
az Ilka melletti rész, a Rómaiak útja mégis be van tervezve. Ez így nem pontos. Az önkormányzat 
annak a területnek a rendezésére biztosan sokat költött.  

 
Popele Julianna: A 70 mFt-os érték az utolsó sorban valóban szerepel, ezt ki lehet húzni (13. 
sorszám) ezzel egyetért. 

 
Lengyel György: Erre a költségvetési törvény vonatkozik. Saját magunkat ne akarjuk becsapni. 

 
Popele Julianna: Az előirányzat módosítható.  

 
Lengyel György: Nem realizálódott ez rendben van, de akkor miért nem így szerepel.  

 
Popele Julianna: Ez két külön téma a költségvetési rendelet módosításakor lesz tárgyalva. Ez a 
kimutatás nem erről szól. 

 
Kruzslicz István: Mikor módosította a testület a határozatát a 10-es sorral kapcsolatban. 

 
Popele Julianna: Ősszel. 

 
Dr. Pintér György: kérdi a tagoktól, hogy ez a tájékoztatási forma megfelel-e, amennyiben igen, 
akkor így kéri a jövőben folyamatosan az ülésekre.  

 
Popele Julianna: A pályázati kiírásokról készített tájékoztatást 2006. októberétől kezdve.  
Azok a pályázatok, melyekben az önkormányzat érdekelt lehet az pld. a mai napon benyújtott 
Németh László Ált. Iskola tetőtér-beépítésével kapcsolatos. Csapadékvíz elvezetésre az 
előkészítés folyamatban van, 90 %-os támogatást lehet elérni, a tervek megvannak. Érdemes a 



turisztikai vonzerőt figyelembe venni.  A táblázatban sötét színnel jelölve van, ahol az 
önkormányzat részt kíván venni. 
 
Rábai Zita: Egyetért az elnök által javasolt kiegészítéssel. Célszerűbb lenne az önkormányzatot 
érintő pályázatokat felsorolni. Folyamatosan hiányolja a településközpontok fejlesztésénél a 
projekteket, melyet nem a Beruházási Osztályt kell, hogy terhelje, itt nincs megfelelően 
előkészített munka, mely alkalmas lenne arra, hogy megfelelő pályázatok szülessenek. 
 
Dr. Pintér György : javasolja, hogy ezt a táblázatot a Városfejlesztési Bizottságnak is juttassa el 
folyamatosan a Beruházási Osztály. 
 
Dr. Pintér György: visszatérve - a polgármester jelenlétére való tekintettel - felkéri a főépítészt, 
hogy mutassa be a kivetítőn ismét az összegszerű táblázatot a Piarista Iskolával kapcsolatban.  
 
Markó József: Ajánlja megfontolásra az ügyet. Nem cél, hogy másnak értékesítsük, olyan árat kell 
találni, amelyet meg tudnak fizetni. Utoljára testületi hatáskörben döntöttünk, most kb. 250 mFt-
nál tartunk az egyezkedésben. Nem javasolja, hogy másnak értékesítsük, mint a piaristáknak.  
 
Dr. Szinay József: A megbeszélésen elhangzott egy érv, hogy az értékesítés kapcsán újból a 
hatósági jogkör ismét Gödé lenne. 
 
Rábai Zita: A Városfejlesztési Bizottságon szóba került a védettség alá vonás.  
 
Berta Sándor: A jelenlegi területük alkalmatlan a további fejlesztésre, pedig erre az 
elkövetkezendő 10 évben TISZK előírás van. Ha más területet vásárolnának, és áttelepülnének az 
a környezetre vonatkozó aggodalmakat eloszlatná.  
 
Markó József: Mint az előbb a főépítész is mondta érzelmi okokból ragaszkodnak a területhez. 
 
Dr. Szinay József: Az iskolák megfelelő műszaki hátterének biztosítása több milliárdba kerül. 
 
Lengyel György: Mi lesz a haszna ebből a városnak? Az üzletben mind a két félnek jól kellene 
járni.  
 
6. napirendi pont: Képviselői tiszteletdíjak módosításáról szóló rendelet-tervezet  
 
Lengyel György: Jogszabály szerint van kiszámolva. 
 
Rábai Zita: kérdése, hogy kötelező a maximális mértéket megállapítani? 
 
Dr. Szinay József: A 30. oldalon meg van határozva a maximális érték. 

 
Rábai Zita: Nem kötelező a maximális mértéket választani. 

 
A bizottság tagjai 3 „igen” és 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal elfogadták az alábbi rendelet-
tervezetet. 

2/2008. (I.28.) sz. PEKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek elfogadásra az alábbi rendelet-tervezetet: 
 



Rendelet-tervezet 
 
Göd Város Önkormányzatának ……………………./2008.(I.30.) sz. Ök. rendelete a 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 23/2003.(VII.24.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 
A rendelet 1.§-a az alábbiak szerint módosul: 
 

1.§ 
 
Képviselők tiszteletdíja /Alapdíj/ 85.000.- 
Bizottság elnökének tiszteletdíja alapdíjon 
felül 

76.500.- 

Bizottság képviselő tagjának tiszteletdíja az 
alapíjon felül 

38.200.- 

Bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja 38.200.- 
 

2.§ 
 
E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba 
 
 Polgármester      Jegyző 
 
 
7. napirendi pont: A polgármester és alpolgármesterek illetményalapjának módosítása 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozzák: 

 
3/2008. (I.28.) sz. PEKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek elfogadásra az alábbiakat: 
 
A Polgármester illetményét 2008. január 1. napjától kezdődően 521.800.- Ft/hó összegben állapítja 
meg. 
 
Dr. Bognár László alpolgármester illetménye 2008. január 1. naptól: 485.000.- Ft/hó 
Szegedi Sándor alpolgármester illetménye 2008. január 1. naptól: 485.000.- Ft/hó 
 
A 118/2006.(X.10.) sz. Ök. határozatban a polgármester, alpolgármesterek részére megállapított 
költségátalány mértékét változatlan formában fenntartja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
8. napirendi pont: 2008. évi költségvetés tervezése I. 

 
Markó József: A tervezésnél figyelembe vettük, hogy a kiadások és bevételek úgy alakuljanak hogy 
a működési költségekre ne kelljen hitelt felvenni. A Samsung is belép, mint adófizető (300-350 
mFt) Számíthatunk még a Piarista Iskola értékesítésére is (200-250 mFt). A működést vizsgáltuk, 
az 5 %-os béremelést meg kellett adni a törvény szerint. Újabb probléma a 13 havi bér 



rendszerének módosítása. Ebben az évben újra visszaállítják. A TESZ-nél is bérek emelkedése 
jelentős. Szerkezeti probléma látszódik, belső ellenőri vizsgálatot javasolt. A régi bölcsőde még fél 
évig biztosan működik, erre be van tervezve költség. 
A 2,75 mrd-os kötvénykibocsátásból még 870 mFt lekötés van. Ehhez nem javasol hozzányúlni. 
Idén célszerű lenne az elkészült strandi épület mellé egy vállalkozók által létrehozott blokk 
létrehozása, mely a városnak nem kerülne pénzbe. Kisebb lépésekben is folyamatosan 
fejleszthetnénk a strandot. Tanmedencére lehetne pályázni a városi fiatalság kiszolgálása 
érdekében, bár ennek fenntartása igen költséges.  
Szemétszállítás költségei jelentősen csökkennek, ezt sikerült elérni a TESZ igazgatójának. Az 
intézmények energia, bérköltségei nőnek. A költségvetés tervezésénél lehetnek több milliós 
eltérések, de mindenképp különös figyelmet fordítanak a kifizetésekre.  
Felkéri majd a képviselőket, hogy amennyiben a körzetükben bármilyen dolgot pld.  járdakocka 
hiányzik, belógó faág, stb. észlelnek azt jelezzék a hivatal felé,  ilyen apró dolgokkal is segíthetnek. 
Probléma még, hogy az Inside Tv-n nem láthatóak testületi ülések, erre igény lenne a lakosság 
részéről. Az Inside Tv vállalta, hogy az alapítványt támogatja, ezt már hónapok óta nem teszi 
meg. 

 
Kruzslicz István: Szemétszállításnál szorgalmazzuk a szelektív gyűjtést, ezzel a tonna-mennyiség is 
csökkenne. 
 
Markó József: Ezt javasolja, hogy a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalja meg. 

 
Lengyel György: Kihagyta a polgármester, hogy mi újság a BM üdülővel. 

 
Markó József: A BM üdülővel kapcsolatban több választ kaptunk. Eddig mindig ingyenesen 
kértük, lehet, hogy valamilyen árat kellene meghatározni. Két évre van bérbe adva, így a 
hasznosítás biztosított. Korábban szó volt egy cég megbízásáról, mely a visszaszerzésben 
segítséget nyújtott volna, de velük a szerződés nem jött létre. A Duna Csárda üzemeltetője is 
igényt nyújtott be az ingatlanra.  
Április elején 340 ezer svájci frankot kell fizetnünk, mely nem kevés összeg. A kötvény kiváltható 
másik kötvényre, az ezzel kapcsolatos jobb konstrukciót szívesen fogadunk.  

 
Rábai Zita: Miért a strand legyen a fő beruházás? Miért nem a pályázati pénzekkel kapcsolható 
beruházásoknál lépünk. A strandnál nincs erre lehetőség. 

 
Markó József: Ez nem zárja ki. A lehetőség nyitva áll. A pályázatok támogatandók, még akár 
hitelből is, fontos, hogy nyerjünk a pályázatokon valóban.  

 
Dr. Szinay József: Február 15-ig kell beterjeszteni a költségvetést a testülethez.  
Markó József: Tájékoztatásul elmondja, hogy a  lakbérek január 01-től ÁFA kötelesek. 

 
9. napirendi pont: Bozóky Gyula Alapítvány kérelme  

 
Dr. Pintér György: Először jó lenne, ha elkészülnének a tervek és megnézhetnénk, hogy milyen 
pályázati lehetőségek vannak  

 
Lengyel György: Részt vett egy korábbi VFB ülésen, ahol azt mondták, hogy csak egységesen 
legyen kezelve a díszkivilágítás és közvilágítás. 

 
Rábai Zita : A téren hiányzik a közvilágítás, jelenleg ez nem megoldott. 
 



Dr. Pintér György:  A pontos számok ismeretében javasolja újra tárgyalni. 
 

10. napirendi pont: Búzaszem Általános Iskola – támogatási kérelem 
 

Markó József: Igénylik a korábbi évekre vonatkozó elmaradt normatív támogatást. Erről szól a 
kérelmük. Az idei évben 20 mFt-ot kérnek. 

 
Kruzslicz István: Mennyivel támogatja az önkormányzat a saját iskolánkat gyermekenként? 

 
Dr. Pintér György: kb. 100 eFt/fő. 

 
Rábai Zita Egyetért Kruzslicz István javaslatával, hogy egészítsük ki a normatív támogatást a gödi 
gyermekek részére. Az önkormányzati iskolákat is támogatni kellene, pld. fűtés, világítás 
korszerűsítés stb. 

 
Dr. Pintér György: Egyeztető tárgyalást kezdeményez, melyen kiegészítést kér, 
forrásmegjelöléssel, gondolva itt a többi forrásra, az építés ütemezésére. Szükséges lehet még 
bankszámla kivonat csatolása, megvalósíthatósági tanulmány.  
 
11. napirendi pont: Egyebek 
 

• Lámpás ’92 Alapítvány javaslata 
Markó József: Ismerteti a Lámpás ’92 Alapítvány javaslatát, melyben együttműködési szerződés 
aláírását kezdeményezik a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával 
kapcsolatban. Itt egy 320 alkalmazást teremtő ajánlatról van szó.  
A volt szociális foglalkoztató épülete egy nagyobb objektum, melyre komolyabb terveket 
készíthetünk. 
 
• 325/2007. (XII.13.) sz. ÖK határozat 
 
Kruzslicz István: A fel nem használt pénzét eddig még egy évben sem vihette át a képviselő. Ez 
pénzmaradványnak számít. Ha van pénzmaradvány, akkor kapják meg a képviselők. 

 
Dr. Pintér György: Következő ülésre kéri a tájékoztatást erről, hogy ez mekkora összeget érint.  
Tájékoztatja jelenlévőket, hogy a következő bizottsági ülés hétfőn, azaz 2008. február 06-án lesz. 

 
Kmf. 

 
 
dr. Pintér György     Szokolainé Obermayer Éva 
elnök      jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
 

 


