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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. június 12-i  nyílt ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.  

 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Rakaczki István, Rábai Zita, Mészáros Emília tagok nincsenek  
                                                     jelen) 
 
Tárgy:  PEKB rendes ülése (nyílt ülés) 
 
dr. Pintér György, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a tagok közül 
négyen jelen vannak, a bizottság határozatképes.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a meghívóban szereplő és az ülés előtt 
kiosztott napirendi pontokat, melyek az alábbiak: 
 

1. KMOP-2007-5.2.1/B. „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok fejlesztése, 
integrált településfejlesztés Pest megyében – pályázat véglegesítése 
- pályázati önrész meghatározása  
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető   

2. 1. sz. Óvoda  tárgyi és személyi feltételeiről szóló kérelem 
Előterjesztő: Szabó Zsófia 1 sz. óvoda igazgatója 

3. TESZ – pótelőirányzati kérelem személyi juttatáshoz  
Előterjesztő: dr. Hetényi Tamás TESZ igazgatója 

4. Vagyongazdálkodási tanulmány elkészítésére ajánlat 
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKB elnök 

5. Dunakeszi Kistérség Többcélú Társaság – 2008. évi tagdíj bekérése 
Előterjesztő: Nagy Gabriella Pénzügyi Osztályvezető                                                          

6. Támogatási kérelem  
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKB elnök 

7. Egyebek 
- Pedagógiai Szakszolgálat árajánlat kifizetése 

   Ülés előtt kiosztott anyagok: 
- Kolping iskola - bérleti szerződés 
-    ÜJKB előterjesztése (jelnyelvi tolmácsolás) 
-    József  Attila Művelődési Ház igazgatójának kérelme (fél álláshelyű státusz igénylés) 

 
A bizottság 4 „igen” egyhangú szavazattal dönt arról, hogy az 1. és 6. napirendi pontot zárt ülésen 
tárgyalják, melyről külön jegyzőkönyv készül. 
 
2. napirendi pont: 1. sz. Óvoda tárgyi és személyi feltételeiről szóló kérelem 
 
dr. Pintér György: Az előterjesztésben szereplő számítás hibás. Kéri, hogy a következő bizottsági ülésre 
a beadványt módosítsák. 
 
3. napirendi pont: TESZ pótelőirányzati kérelem személyi juttatáshoz 

 
dr. Pintér György: javasolja, hogy a bizottság a következő ülésén tárgyalja ezt az anyagot. 
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4. napirendi pont: Vagyongazdálkodási tanulmány elkészítésére ajánlat (a bizottság a következő 
ülésén tárgyalja) 
 
5. napirendi pont: Dunakeszi Kistérség Többcélú Társaság – 2008. évi tagdíj bekérése 
A bizottság a kérelmet tudomásul vette.  
 
7.  napirendi pont: Bérleti szerződés tervezet (Walch épület)  
 
Dr. Nagy Atilla: A 10. pont módosításra került.  
 
dr. Pintér György: A 100 eFt nettó összegnek tekinthető? 
 
dr. Nagy Atilla: igen. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:  
 

48/2008. sz. PEKB határozat 
 
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Verőcei 
Református Egyházközség és Göd Város Önkormányzata között, a Huzella Tivadar Általános 
Iskola kizárólagos használatában lévő un. „Walch” épületre vonatkozó bérleti szerződés 
megkötését, a szerződés-tervezet 10. pontjának pontosításával (nettó: 100 E Ft). 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
dr. Pintér György megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 
 
 

Kmf.  
  
 
 

 
dr. Pintér György    Szokolainé Obermayer Éva 
PEKB elnök     jegyzőkönyvvezető 
 
 
 


