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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült:  Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési 

Bizottságának 2008. február 21-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 öten jelen vannak, a bizottság határozatképes.  
 
dr. Pintér György tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a meghívóban szereplő 1.  
napirendi pont a Pályázatíró cég kiválasztása – Kétszakaszos tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás eredményére vonatkozó döntés tárgyalására nem kerül sor, mivel az anyag nem 
készült el. 
 
Felsorolja a bizottság mai napirendi pontjait: 
− Könyvvizsgálói vélemény, 2008. évi költségvetés-tervezet 
− KOB8/2008.(II.5.) sz. határozata,  
− ÜJKB 21/2008.(II.18.) sz. határozata 
− SB 48/2007.(XII.18.) sz. határozata 
− dr. Benyó Judit ügyvéd Ir-ad-14/2006(jegyz.lev.) számú levele 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal megszavazzák a felsorolt napirendi pontok 
tárgyalását. 
 
1. napirendi pont  „Könyvvizsgálói vélemény Göd Város Önkormányzata 2008. évi 
költségvetéséről a Képviselő-testület számára” 
 
Dr. Pintér György: Lengyel György felvetette az ülés előtt, hogy a költségvetési tartalék 
összegének meghatározása  nagyobb részt pályázati önerőhöz tartozik. Ez mit jelent. 
A rendelet 3. old. 9. §. Pályázatok önrészre 125 mFt.  A legutóbbi ülésen módosító javaslata 
volt a bizottságnak, hogy ez legyen pályázati és fejlesztési önrész összevontan.  
 
Rakaczki István megérkezett. 
 
Lengyel György: 4. oldalon felül lévő táblázat - működési kiadás. Miből pótoljuk ezt, a 
fejlesztési célú kiadást, nem lesz átcsoportosítva a működési költségre? OVIT melletti 
telkekkel (6 db) kapcsolatban kérdezi, hogy tavaly már 6 eFt/ÁFA-val szerepelt, miért nem 
lett részletezve, tételesen PEKB ülésre. 
 
Dr. Pintér György: volt megbontás is, mely a bizottság előtt volt. 
 
Kruzslicz István: annak idején javasolta, hogy a Samsung ne kapjon teljes mentességet az 
iparűzési adó alól. 
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Rábai Zita: Tavaly készített egy forrástérképet, de azóta sem készült el a pályázatok 
tervezése. Ezt előre be lehetett volna tervezni, nem tudja, hogy kinek a feladata. 
 
Nagy Gabriella: Nincs forrásmegosztás. 
 
A bizottság a könyvvizsgálói véleményt tudomásul vette. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

11/2008.(II.21.) sz. PEKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a 
könyvvizsgálói vélemény tudomásul vételével elfogadja Göd Város Önkormányzatának 
és Településellátó Szervezetének 2008. évi költségvetési rendelet-tervezetét.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
2. napirendi pont: 8/2008.(II.5.) sz. KOB határozat 
 
Kruszlicz István: korábban adott be erre igényt a KOB. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen”, 2 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozzák. 
 

12/2008.(II.21.) sz. PEKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága nem 
támogatja a Közművelődési és Oktatási Bizottság 8/2008. (II.05.) sz. KOB határozatát. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György PEKB elnök 
 
3. napirendi pont: ÜJKB 21/2008.(II.18.) sz. határozata 
 
dr. Pintér György elnök megállapítja, hogy a 2008. évi költségvetés-tervezetet tételesen 
tartalmazza a hitelállományt.  
 
4. napirendi pont: SB 48/2007.(XII.18.) sz. határozata 
 
dr. Pintér György: Tudomása szerint a létesítményeket térítésmentesen használja a GSE.  
 
Mészáros Emília: Tavalyi évre mennyit fizettek volna pld. a Sportcsarnokra. A létesítmény 
kidolgozatlan kérdés, időkorlát sincs meghatározva.  
 
A bizottság tagjai 4 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozzák. 
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13/2008.(II.21.) sz. PEKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága nem 
támogatja a Sport Bizottság 48/2007.(XII.18.) sz. határozatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György PEKB elnök 
 
5. napirendi pont: dr. Benyó Judit ügyvéd Ir-ad-14/2006(jegyz.lev.) számú levele 

  
 A bizottság a hivatali állásfoglalás hiányában leveszi az ügyet a napirendről.  
 

Kmf.  
 
 
 

dr. Pintér György    Szokolainé Obermayer Éva 
PEKB elnök     jegyzőkönyvvezető 


