
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési 
Bizottságának 2008. április 23-i  ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos 
helyiségében.  

 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Rakaczki István, Rábai Zita és Sellyei Noémi tagok nincsenek 
jelen) 
 
Tárgy:  PEKB rendes ülése 
 
dr. Pintér György, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a tagok 
közül négyen jelen vannak, a bizottság határozatképes.  
 
Napirendi pontok:  
 

1. 6711. hrsz. és 6710. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosának vételi szándék bejelentése 
2. 543/3. hrsz-ú ingatlan tulajdonosának vételi szándéka 
3. Dunakeszi Kistérség Többcélú Társaság – társulási megállapodás 
4. Egyebek: - Étkezési nyersanyagnorma változás  

                - Ajánlat a János Vitéz daljáték augusztus 20-i ünnepségeken való  
                  előadására a Nemeskéri Kúriában 

 
 
1. napirendi pont: 6711. hrsz. és 6710. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosának vételi szándék 
bejelentése (Horváth Szabolcs vételi ajánlata) 
 
dr. Pintér György: A vevő a vételárat mind a kettőnél ugyanúgy jelölte meg. A 266 m2- hez 
1880,-Ft-ra jön ki a másiknál 160, a vagyonkataszterben 8.132,-Ft/m2 az ár. 
A kérdés, hogy ez mennyire értékes helyen van. Mi az ottani tényleges ingatlan ár.  
 
dr. Szinay József: Ez telekkiegészítés. A vételi ajánlatot benyújtó személy, Horváth Szabolcs 
a FITO szövetkezet elnöke. A telke körbe van véve, a gépeivel a magházát körbe tudja járni, 
ezt a területet csak és kizárólag Ő használja. A két alternatíva úgy alakult ki, hogy a 22 
méteres útszélességet figyelembe véve az terület Északi és Déli részén nem ugyanannyi 
négyzetméter. A VFB az 1. sz. alternatívát határozta meg a 22 méteres útszélesség 
megtartással a 0,3 méteres sávval. Nem telekvásárlásról, hanem telekkiegészítésről van szó.  
Az út alatt közművek vannak, amit Horváth Úr ki akar váltani.  
 
dr. Pintér György: A 8 eFt-hoz lehetne viszonyítani, még ha kiegészítés is. Pld. fele, vagy 
harmada lenne meghatározva. 
 
Kruzslicz István: A terület felett vezetékek húzódnak, a közmű- megváltás is komoly 
költséget jelent majd a tulajdonosnak. Javasolja a megjelölt áron történő értékesítést. 
 
Popele Julianna: Telefon és gázvezetékeknek van védősávja. A telefonaknát kell majd 
kiváltani. 
 
dr. Pintér György: Mennyi lesz így az összterülete? Az összterület megállapításával 
meghatározható lesz az esetleges másfajta telekmegosztás? 



 
Popele Julianna: Már most is osztható lenne, ez nem befolyásolja.  

 
Dr. Pintér György: Az árat viszonyítottan lehetne megállapítani. ÁFA vonzata van az 
ügynek? 2.000,-Ft+ÁFA/m2-es áron javasolja.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 

35/2008. (IV.23.) sz. PEKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat PEK Bizottsága javasolja az önkormányzati tulajdonú, Göd 
1828 hrsz-ú, 16294 m2 térmértékű,  kivett közterület művelési ágú területből   …….. m2 
nagyságú terület telek-kiegészítésként történő értékesítését,  a mellékelt vázrajz alapján 
Horváth Szabolcs Vác, Bauer M. u. 43.sz.alatti lakos részére, azzal a feltétellel, hogy a 
közművek által előírt kikötéseket Vevő teljesíti. 
Az értékesítés miatt javasolja a 18/1999. sz. és a  vagyongazdálkodási, és a 16/2004. sz. 
Önkormányzati rendelet módosítását, valamint az  értékesítendő terület átminősítését az 
alábbiak szerint:  
 
(Támogatva a Városfejlesztési Bizottság négyzetméter meghatározását) 
 
1828 hrsz.  16294 m2  művelési ág: közterület  = 1828/1 hrsz. 16028 m2  műv. ág: kivett          
                                                                               közterület 
                                                                              1828/2 hrsz. 266  m2  beépítetlen terület                              
                                                                               telek-kiegészítés    
Javasolt vételi ár: 2.000,-Ft/+ÁFA/m2   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beruházási Osztály  
 
 
Rábai Zita megérkezett. 
 
2. napirendi pont: 543/3. hrsz-ú ingatlan tulajdonosának vételi szándéka dr. Gyenes Levente 
vételi ajánlata  
 
Popele Julianna: Kerekítve 21.600,Ft/m2-es áron azaz nettó 18 eFt/m2 ár volt a megajánlás. 
 
dr. Pintér György: 20 eFt + ÁFA / m2-t javasol. 
 
Lengyel György: javasolja kiegészítésnek csak a sétányra lehessen fordítani az ebből befolyt 
összeget.  
 
 
A bizottság tagjai 4 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 
 
 



 
36/2008. (IV.23.) sz. PEKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat PEK Bizottsága javasolja az önkormányzati tulajdonú, Göd 
562 hrsz-ú, 8828 m2 térmértékű,  kivett mocsár művelési ágú területből   116    m2 
nagyságú terület telek-kiegészítésként történő értékesítését,  a mellékelt vázrajz alapján 
Gyenes Levente Göd, Duna köz 1.sz. lakos részére. 
Az értékesítés miatt javasolja a 18/1999. sz. és a  vagyongazdálkodási, és a 16/2004. sz. 
Önkormányzati rendelet módosítását, valamint az  értékesítendő terület átminősítését az 
alábbiak szerint:  
562 hrsz.  8828 m2  művelési ág: mocsár  =   562/1 hrsz. 8712 m2   művelési ág: kivett                  
                                                                           mocsár 
                                                                           562/2 hrsz. 116  m2  beépítetlen terület                                   
                                                                           telek-kiegészítés    
Javasolt vételi ár: 20.000,-Ft+ÁFA/m2 

 
A bizottság javasolja, hogy a befolyt összeg csak a sétány helyreállítására legyen 
fordítható.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beruházási Osztály 
  

 
3. napirendi pont: TESZ étkezési nyersanyagnorma változás 
 
Mészáros Emília: csak az ÁFA törvény változásai miatt kellett javasolni. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
37/2008. (IV.23.) sz. PEKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a 
Településellátó Szervezet 2008. április 22-én kelt (151/2008. iktatószámú) étkezési 
nyersanyagnorma térítési díjának változására tett javaslatát elfogadják. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: TESZ igazgató 
 
 
4. napirendi pont:  Ajánlat a János Vitéz daljáték augusztus 20-i ünnepségeken való 
előadására a Nemeskéri Kúriában. 
 
Dr. Pintér György: Felolvassa az  előterjesztést. 
 
Lengyel György: Pászti Júlia énekesnő megkereste a nyári műsorok előszerződéseinek 
megkötése miatt. A János Vitéz előadását a 10 éves városi jubileumi előadásra rendelnék 
meg. A Pászti Júlia kérés ellenére nem adott ajánlatot, ezek szerint Berkes János igen. 
Mindkét ajánlatot a KOB tárgyalja meg és utána döntsön a testület. Javasolja, hogy erről ne 
döntsön a bizottság. 
 



 
Dr. Pintér György: Nincs az ügyben határozathozatali kötelezettsége a bizottságnak.  
 
A bizottság elnöke megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 

  
Kmf.  

 
 
 

dr. Pintér György    Szokolainé Obermayer Éva 
PEKB elnök     jegyzőkönyvvezető 
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