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J E G Y Z Ő K Ö N Y V   
 

Készült:  Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési 
Bizottságának 2009. március 23-i  n y í l t  ülésén, a polgármesteri hivatal 
hivatalos helyiségében.  

 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint ( Nincs jelen: Rábai Zita, Sellyei Noémi tag) 
 
Tárgy:  PEKB soron következő (nyílt) ülése  
 
dr. Pintér György, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
tagok közül négy  tag jelen van, a bizottság határozatképes. 
Ismerteti a napirendi pontokat és az ülés előtt kiosztott anyagot. 
  
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a napirendi pontokat és fenti 
elnöki javaslatot. 
 
Napirendi pontok: 
1.  Napi likviditás 
Előterjesztő: Nagy Gabriella Pénzügyi Osztályvezető     
2. Göd Város Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ beadványa a 2009. évre javasolt                       
intézményi térítési díjakról 
Előterjesztő:  Mikó Istvánné intézményvezető     
3. Alapfokú művészetoktatás térítési és tandíjszabályzat  
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKB elnök                    
4. Az önkormányzat normatív hozzájárulásainak  és a kötött felhasználású 
támogatásainak ellenőrzése  
Előterjesztő: Laczkó Jenőné mérlegképes könyvelő     
5. Közfoglalkoztatási terv  
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hatósági Osztályvezető     
6. A 18/1999. (VI.22.) sz. Ök rendelet módosítása  
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKB elnök     
7.Közbeszerzési eljárások megindítása: 
 Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető  
   -Csapadékvíz elvezetés, 
   -Útépítés, 
   -Idősek klubja felújítása, akadálymentesítése, 
   -Közterület-fenntartás, 
   -Óvoda – tervezés                                     
8.Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése – pályázat  
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető                                     
9. 6801/63. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése  
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető                                     
10. KMOP.4.5.3-2007. Kódszámú pályázati támogatás lemondása  
     Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető     
11. P + R és B+R parkolók üzemeltetésére vonatkozó nyilatkozat 
      Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető 



37 

     
12. Szándéknyilatkozat (gáz és villamos energia integrált  beszerzésére) 
     Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető  
13. A bizottság feladat és hatáskörének módosítása  
     Előterjesztő: dr. Pintér György PEKB elnök      
14. Támogatási kérelmek  
      Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző                 
15. Gazdasági válság hatása az önkormányzatra  
     Előterjesztő: dr. Pintér György PEKB elnök      
16. Egyebek 
    - 73/2008.(XI.04.) sz. PEKB határozatban foglaltakra tájékoztatás 
      Előterjesztő: Iványi Andrea Építéshatósági Ov.     
    - Lengyel György tájékoztatása (TESZ-GSE)     
    - 10/2009.(I.15.) sz. PEKB határozat módosítása     
       Előterjesztő: dr. Pintér György PEKB elnök     
 
1.  napirendi pont:  Napi likviditás 
 
Nagy Gabriella: Délelőtt készült az anyag, ehhez az álláshoz képest plusz 50 mFt-ot még 
számolható, így kb. 300 mFt-os a különbözet.  
 
Mészáros Emília: Tájékoztatja a bizottságot, hogy végre sikerült egy megfelelő szemétszállító 
autót találni, mely megvásárolható, holnap lesz a szerződéskötés. Testületi döntés még tavaly 
volt. 
 
Nagy Gabriella: A fedezetet biztosítani tudja erre az önkormányzat.  
 
2. napirendi pont: Adóbevételek alakulása 
 
Dr. Pintér György: Az Adóiroda elkészített egy táblázatot a 2009. évi költségvetési rendelet 
szerint tervezett és 2009. III. 23-ig befolyt adó és díjbefizetésekről, adónemenként és 
díjfajtánként. E szerint 35 %-os teljesülés látható.  
 
Jakab Gábor: Kiegészíti az elhangzottakat azzal, hogy 2009.  márc. 15.  fizetési határidő volt. 
Az átutalások még nem rögzítettek. A befizetések nagysága miatt is kicsit csúszik a 
feldolgozás, bár folyamatosan végzik. A táblázat csak tájékoztató jellegű. A pontos adatokkal 
szolgáló táblázat kb. április közepén várható. Az Adóiroda egy évben 4-szer csinál zárást, 
negyedévenként. A PEKB elnök részére ezeket a zárásokat, -függetlenül a bizottsági 
ülésektől- tájékoztatást tudnak küldeni elektronikus úton.  
 
Dr. Pintér György: A tájékoztatás formája megfelelőnek bizonyul, megköszöni az 
Adóirodának a tájékoztatásokat.  
 
 
3. napirendi pont: Göd Város Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ beadványa 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
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25/2009.(III.23.) sz. PEKB határozat  

 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság elfogadja az  
Alapszolgáltatási Központ 2009. március 04-én kelt előterjesztésében foglalt rendelet-
tervezetet, az „Önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló 7/2004.(III.17.) 
sz. rendelet módosításáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György PEKB elnök  
 
 
4. napirendi pont: Alapfokú művészetoktatás térítés és tandíj szabályzat 
 
dr. Pintér György: Javasolja, hogy a tanulmányi átlag a 6. kategóriában „2,5-től” helyett 2,5-
ig szerepeljen. Felkéri Mészáros Emíliát, hogy a táblázatban most említett észrevételeket a 
beadvány írójával javíttassa. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

26/2009.(III.23.) sz. PEKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a Németh László Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 2009/2010. évi térítési- és tandíj szabályzatát.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György PEKB elnök 
 
 
5. napirendi pont: Az önkormányzat normatív hozzájárulásainak és a kötött felhasználású 
támogatásainak ellenőrzése  
 
Laczkó Jenőné: Ez nem belső ellenőri munka,  becsült adatok alapján készült. A hivatal azért 
adta a megbízást, mert nem volt aki elvégezze. Az ellenőrzési programot elfelejtette leadni, de 
most becsatolja. A záradékokat is elhozta az összes intézménytől, ezek folyamatosan érkeztek 
be, most már össze vannak gyűjtve, rendelkezésre áll. A létszámadatokat bonyolult számítási 
módszerrel számítják, ezért a szorzószámok változása miatt nem tartalmazza ezt a jelentés.  
A két másik feladat elkészítésére is felkérték, erről az aljegyző úr tud tájékoztatást adni. A 
pénzügyi beszámolóhoz ezt a munkát el kellett végezni, ezért kérték fel. 
 
Dr. Pintér György: A szerződés körülményei - pld. jogosultság - nem voltak megfelelőek 
véleménye szerint. Mi a dolgunk ezzel az anyaggal? A megbízási díj már kifizetésre került. 
 
Laczkó Jenőné: A költségvetési törvény 3, 5 és 8 mellékletét képezően különböző összegeket 
igényelhetünk vissza. Ez valójában nem belső ellenőrzési munka.  
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Az intézmények által adott becsült adatok és a tényleges adatok közti összevetés. 2008. jan. 1-
2008. dec. 31.-ig tartalmaz adatokat és még 2007. évi adatok is szerepeltek. Csak az 
alapadatokat adta meg a beszámoló elkészítéséhez.  
 
Mészáros Emília: Ezek tényadatok?  
 
Laczkó Jenőné: Igen, viszont október 1-én csak becsült adatokat adtak meg.  
 
Dr. Pintér György: Nincsenek megmagyarázva a számadatok, nem derül ki az, hogy mit 
mutatnak tulajdonképpen. Az adatok továbbmentek, a visszaigénylések már elindulhattak.  
 
Nagy Gabriella: Az aljegyző urat pontosítva: Nem kifejezetten pénzügyes munka, hiszen 
létszám adatokat kellett vizsgálni. A 2009. évre vonatkozó belső ellenőri munkaterv elkészült, 
mely még módosítható. 
 
Laczkó Jenőné: Korábban az oktatási előadóval együttesen végezték ezt a munkát, de amióta 
a kolléganő elment, azóta egyedül végzi. 
 
A bizottság az előterjesztést tudomásul veszi.   
 
6. napirendi pont: Közfoglalkoztatási munkaterv 
 
Lenkei György: Az előzményeket ismerteti: Az kapja a segélyt, aki tényleg rászorult. Most a 
munkahely szervezésben segítünk, hosszú előkészítő munka előzte meg, elsősorban a 
Családsegítő Szolgálat munkatársai végezték és dr. Kármán Gábor hatósági osztályvezető.  
Felkértük az intézményeket, hogy jelezzék milyen munkaerőre lenne szükség. Az iskolai 
végzettség alapján különböző helyekre kerülhetnek a közfoglalkoztatottak.  A Szociális 
Bizottság és egy ad-hoc bizottság is többször tárgyalta a tervet, az üléseken részt vett dr. 
Hetényi Tamás TESZ igazgató is, aki a legtöbb embert foglalkoztató intézmény vezetője. Egy 
magasszintű utcai munka elvégzésére alkalmas gépet is beszereznének, melynek értéke 6,5 
mFt. A közfoglalkoztatottak után 95 %-os állami támogatást kap az önkormányzat. A 
munkáltatói jogokat az intézmények biztosítják.  
 
Dr. Kármán Gábor: Véleményeztetni kell a Pest megyei Munkaügyi Központtal és a holnap 
összeülő szociális kerekasztallal. A visszajelzés a Munkaügyi Központ Váci Kirendeltségétől 
megjött, csak technikai módosítást javasoltak.  
 
Dr. Pintér György: A részletkérdésekbe nem kíván a bizottság beleszólni. Kérdés, hogy mi a 
pénzügyi része a dolognak. Mi az az összeg, ami szerepel az előterjesztésben, ami már a 2009 
.évi költségvetésben szerepel? 
 
Lenkei György:Az idei költségvetés megalkotásakor még nem volt erről tudomásunk.  
 
Dr. Kármán Gábor: Az összeg módosítható lenne még egyéb számítások figyelembevételével. 
 
Lenkei György: Egyrészt a dologi kiadások teljes költsége 6,5 millió Ft. Erre megvan a 
fedezet.  
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Dr. Pintér György: A szociális keret bizonyos százalékát érinti tulajdonképpen, vagyis a 
rendszeren belül ez kezelhető lenne. Pénzügytechnikai vagy pénzügyi problémáról beszélünk?  
 
Dr. Kármán Gábor: Külön előirányzat volt, ami tavaly nem lett felhasználva, idén nem lett 
betervezve, a keret megvan a keret neve is, de nem lett rátervezve összeg.  
 
Nagy Gabriella: A költségvetésbe nem terveztük.  
 
Mikó Istvánné: Ezt a Magyar Állam Kincstár utólag finanszírozza lejelentések alapján. 
 
Dr. Pintér György: Két összeget kell gyakorlatilag figyelembe venni. Az egyik a dologi, a 6,5 
mFt a másik az egyéb finanszírozási költség, az 1.095.091,-Ft.  
 
Popele Julianna: A gép valóban hasznos lenne, évek múlva is használni lehet majd. A 
költségek átcsoportosíthatóak véleménye szerint. A költségvetés tartalmaz erre vonatkozó 
tételeket. 
 
Dr. Pintér György: Bánjunk azért óvatosan a város pénzével. A bérrész az fenntartható, a 
dologi részre javaslatot kér, egy technikai egyeztetés után.  
 
Mészáros Emília: A Hetényi úr jelezte, hogy mindenképpen irányító ember szükséges a 
közmunkások mellé. A minimálbért meg kell adni nekik. Korábban probléma volt, hogy csak 
1-2 órát dolgoztak. A munkairányító költségét nem látja feltüntetve sehol. A szemétszállító 
rakodók bére nem sokban különbözik, pedig ők 8 órában dolgoznak, hóban, kánikulában. 
 
Lenkei György: Ezek közül az emberek közül is ki lehet emelni vezetőt. Amennyiben a 8 órát 
nem dolgozzák végig, akkor el lesznek bocsátva és azt a pár ezer forint segélyt sem kapják 
majd.  
 
Kruzslicz István: Közterületfenntartással kapcsolatos összeg a költségvetésben szerepel. A 13 
emberből 1 főt ki kell nevezni csoportvezetőnek, ő minden napra egyeztetheti a TESZ-szel a 
munkavégzést.  
 
Csányi József: Javasolja, hogy ebbe a munkába a körzeti képviselőket is vonják be. 
Ároktisztítás, gallyazás, stb.  
 
Menyhárt László: A szerződéseket is módosítani kellene.  
 
Dr. Pintér György: A bér részre valószínűleg nem kell fedezet, de a dologi részre meg kell 
találni a technikai megoldást. A holnapi megbeszélésen erről dönthetnek. 
 
Mikó Istvánné: A kisebb eszközökről dönthetnek most is, a következő testületi ülésre a 
munkagépre pontos árajánlat is becsatolásra kerülhetne. 
 
Popele Julianna: A költségvetési sorokat pontosan meg kellene nézni, mert nem mindenhol 
lehet csökkenteni.  
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Lenkei György: Mindenképpen az összefogott, magasabb szintű munkavégzésre kell 
törekedni.  
 
Dr. Kármán Gábor: A testületi ülésre meg kell adnunk a bér rész fedezetét.  
 
Rábai Zita tag megérkezett.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

27/2009.(III.23.) sz. PEKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja, 
hogy a közfoglalkoztatáshoz szükséges bérkeretet a Szociális Bizottság által kijelölt 
szociális keretekből biztosítsa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:     PEKB elnök 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

28/2009.(III.23.) sz. PEKB határozat  
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága elviekben 
támogatja Göd Város Önkormányzatának Közfoglalkoztatási Tervét azzal, hogy az 
előterjesztő a 2009. március 25-i testületi ülésre a közfoglalkoztatással kapcsolatos 
dologi költségek (6,5 mFt) forrására javaslatot tegyen.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:     PEKB elnök 
 
 
7. napirendi pont: 6801/63 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése 
 
Popele Julianna: 1000 m2- es telek eladásáról szól, 6000,-Ft/m2 + ÁFA –s, testület által 
jóváhagyott áron.  
 
Mészáros Emília: Az ajánlat fenntartására határidőt nem köt ki az önkormányzat? 
 
Dr. Pintér György: Javaslata, hogy legkésőbb május 31-ig kössünk szerződést. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

29/2009.(III.23.) sz. PEKB határozat  
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 6801/63 hrsz-ú,  2131 Göd, 
Huzella T. u. 6801/63 hrsz-ú, 1000 m2  térmértékű, beépítetlen terület besorolású 
ingatlan értékesítéséhez  Simon Zoltán (7146 Várdomb, Táncsics u. 6.)  ) lakos részére 
1/1 tulajdoni arányban. 
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Vételár: bruttó 7.200.000,- Ft 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, dr. Nyitrai 
Judit ügyvédet pedig az adásvételi szerződés elkészítésére, és a tulajdonosi változás 
földhivatali bejegyeztetésére.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beruházási Osztály 
 
A bizottság tudomásul veszi az ingatlan értékesítéseket. 2009. május 31-ig erről a területről 
más érdeklődővel nem tárgyal.  
 
8.  napirendi pont: KMOP.4.5.3.-2007. Kódszámú pályázati támogatás lemondása 
 
Popele Julianna: A testület előtt többször volt már erről a pályázatról szó. Először 1 mFt- volt 
az önrész , a későbbiekben, a műszaki felmérés után teljes felújításról volt szó, melyhez a 43 
mFt-os önrészt kellett volna biztosítani, de ezt  már nem tudja biztosítani az önkormányzat.  
 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

30/2009.(III.23.) sz. PEKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem (tudja) kívánja igénybe venni a 
KMOP -4.5.3-2007-0044 azonosító számú, „Gödi Önkormányzat saját telkén a központi 
épület melletti ügyfélszolgálati épület komplex akadálymenetesítése” című pályázaton 
elnyert 9.848.682,- Ft támogatást, mert a pályázatban megjelölt 1.100 eFt önrész helyett 
nem tudja biztosítani a 2009. évi költségvetésben az épület teljes felújításához, 
átalakításához szükséges 43,3 millió Ft önrészt, amely nélkül nem tud megvalósulni az 
eredeti cél, az akadálymentesítés. 
 
Felhatalmazza Polgármestert a pályázat végrehajtására létrejött támogatási szerződés 
felbontására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
9.  napirendi pont: Nemeskéri Kiss Miklós út  felújítása – pályázat (10/B. napirendi ponthoz)  
 
Popele Julianna: Nemeskéri KM út felújítása kapcsán létrejött támogatási szerződés keretében 
az önkormányzat  12 mFt vissza nem térítendő támogatást nyert a Nemeskéri K. M. út 
burkolat felújítási munkálataira. A pályázat pénzügyi elszámolásához a fel nem használt 360 
eFt támogatás lemondásáról szükséges a határozathozatal. 
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A bizottság tagjai 6  „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

31/2009.(III.23.) sz. PEKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
Göd Város Önkormányzat  Képviselő-testülete lemond a KMRFT-TEUT-251/2008 
regisztrációs számú, „Nemeskéri-Kiss Miklós út felújítása az 1+050 – 1+870 km 
szelvények között”című, pályázat kapcsán megkötött 130005208U számú Támogatási 
szerződéssel elnyert, 12.000.000.-Ft vissza nem térítendő támogatás, fel nem használt  

360.000.-Ft, azaz háromszázhatvanezer forint 
 maradvány értékéről. 
 
Felelős: Beruházási osztály 
Határidő: azonnal 
 
10. napirendi pont: P + R és B+R parkolók üzemeltetésére vonatkozó nyilatkozat 
 
Popele Julianna: A NIF Zrt.  - amennyiben valamelyik pályázaton nyerünk – további bővítési 
lehetőséget kínál.  
 
Dr. Pintér György: 10 %-os önrészű pályázat. Ha nyerünk 10 évig üzemeltetjük a parkolókat, 
ha a NIF Zrt. nyer a pályázaton, akkor az Ő részüket is mi üzemeltetjük? 
 
Popele Julianna: Ha mindketten nyerünk, akkor a helyszínt a NIF Zrt. bővítené.  
 
Dr. Pintér György: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta ezt a napirendet? 
 
Popele Julianna: Igen, a pályázat beadásra került azzal, hogy a testületi határozathozatal után 
megküldi a döntést. 
 
Rábai Zita: A NIF Zrt. kiemelt pályázó. A fejlesztések valószínű a későbbiekben 
egyeztethetők csak. Veszteni való nincs az ügyön. 
 
 A bizottság tagjai 6  „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

32/2009.(III.23.) sz. PEKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 

 
Göd Város Önkormányzata 10 évig vállalja a NIF Zrt. KÖZOP pályázatának keretében 
megtervezésre és beruházásra kerülő parkolók fenntartását, üzemeltetését, az ezzel járó 
költségek viselésével együtt, az Önkormányzat által a KMOP-2008-2.3.1/C Parkolók és 
csomópontok fejlesztésére benyújtott nyertes pályázat függvényében.  
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Beruházási Osztály 
 
11.  napirendi pont: (I. jelű anyag) - Magánóvodák támogatási kérelme 
 
Dr. Nagy Atilla: A költségvetésben 3,5 mFt szerepel a magánóvodák támogatására. Két 
óvodával szerződést kötöttünk már elhelyezésre, a támogatás 1.250.000,-Ft volt. A két összeg 
közti különbséget osztottuk fel a hónapokra. A naptári év végéig 2.865,-Ft/hó/gyermek 
támogatást tud biztosítani az önkormányzat a 65 gyermekkel számolva.  
 
Mészáros Emília: Mikortól van a 2.865,-Ft-os kifizetés? 
 
Dr. Nagy Atilla: Januártól kapják egyrészt.  
 
Határozati javaslat kiegészítését javasolja a bizottság:  2009. január 1-től. 
 
Reznicsek Károlyné (Palánta Óvoda képviseletében): Az igénylés 8.800,-Ft volt, a szülők 
nagyon várják a támogatást, igen nagy segítség ez a támogatás hónapról hónapra.  
 
Halmosi István (Waldorf Óvoda):  Köszönettel veszik az önkormányzat támogatását, akár 
mennyi is lenne, hisz évek óta kapják az önkormányzattól, fontosnak véli a kölcsönös jó 
kapcsolat megtartását.  
  
Rábai Zita: A város rá van szorulva az óvodákra. Most felmerül az igény a támogatásra. A 
szülők nem biztos, hogy magánóvodát szerettek volna választani, de nem volt hely a városi 
óvodákban. Javaslata, hogy az alsógödi vasúti átjárótól, a költségvetés tervezése kapcsán 
elvett 10 mFt-ból erre a célra is fordítana az önkormányzat. Kérdés, hogy ebből a keretből ez 
fedezhető lenne. 
 
Dr. Nagy Atilla: Közfeladat-ellátók, de mégis piaci szereplők a magánóvodák. A jó kapcsolat 
valóban fontos, mintegy közel 2 mFt-ot jelentene. 
 
Dr. Pintér György: Az adóbevételek kapcsán látható, hogy óvatosan kell bánni ezekkel a 
bevételekkel. Egyelőre a 2.660,-Ft/hó támogatásról szavazhatunk. A megfelelő pénzügyi 
forrás megléte esetén dönthetünk további támogatásról is. Javaslata: 2009. január 01-től. 
Fedezet: „magánóvodák támogatása” c. költségvetési sorból.  
 
Halmos István: Javaslata, hogy a márciusi létszámadatokat vegyék figyelembe és a 
keretösszeg legyen leosztva gyermekekre.  
 
Dr. Pintér György: A negyed évenkénti elszámolás lenne a megoldás. Két változat van: vagy 
egy bizonyos fix létszámadat után a keretösszeget megkapják az óvodák, vagy negyedéves 
jelentés után a gyermekek után számítva kapják a támogatást. 
 
Rakaczky István: Javaslata, hogy a benyújtott pályázat alapján legyen meghatározva az első 
félév, a  későbbiekben meg a létszámadatok alapján.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
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33/2009.(III.23.) sz. PEKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a 
magánóvodák (alapítványok) támogatását 2009. január 01-től kezdődően - féléves 
időtartamokra kötött megállapodással -  a benyújtott létszámadatok alapján,  2.660,-
Ft/hó/fő összegben.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző  
 
Halmos István: A második félévnek mi lesz az elszámolási alapja? 
 
Dr. Pintér György: A szeptemberi létszámadatokat akkor már ismerjük, és megint utólag 
szeptemberben dönthetünk újra a támogatások összegéről. 
 
Rábai Zita: Határozati javaslata: a 2009. évi költségvetésben a gyermek és oktatási 
intézményekre elkülönített 10 M Ft felhasználására egyen javaslatot a következő ülésre a 
hivatal, hogy ebből a keretből mennyi támogatás lenne adható a magánóvodák támogatására.  
 
Popele Julianna: Kötöttség nélkül az „intézmények felújítására”, -  így döntött a testület és 
tartalékba helyezték az összeget. 
 
12. napirendi pont:  Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése – 
pályázat  
 
Popele Julianna: Februárban alkották meg a rendeletet, jelenleg is folyik a feldolgozás. A 
pályázatból a felsorolt intézmények egyes igényeinek megvalósítását tervezzük.  
Az intézményeknél 20 mFt-ot nyerhetünk, vissza nem térítendő támogatásként. Ez 80 %-os 
támogatást jelent. Az ülés előtt került kiosztásra az előterjesztés módosítása, melyben a 
számadatok találhatók. Ismerteti az önrészeket és a beadandó 4 pályázatot. A Németh László 
iskolánál  kellene eldönteni, hogy melyikre legyen benyújtva a pályázat. Az intézményvezető 
mindkét döntést elfogadja.  
 
Rábai Zita: Németh László iskolánál a fűtéskorszerűsítést javasolja, a Sportcsarnok 
kihasználtsága miatt is. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

34/2009.(III.23.) sz. PEKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a 8/2009. (II. 26.) ÖM 
rendeletben biztosított pályázati célokra az alábbi pályázatok elkészítését és benyújtását: 

 
 
 
 
Bölcsőde (Rákóczi utca):  
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 Homlokzati nyílászárók cseréje korszerű hőszigetelésűre, elektromos alapvezetékek cseréje, 
lépcső előtető javítása, és az ezzel összefüggő homlokzatjavítási és belső vakolatjavítási és 
felületképzési munkák, udvari játszóeszközök beszerzése  ;   

  
  Projekt összege:                 13.033.704,- Ft 
  Igényelhető támogatás:             10.426.963,- Ft 
  Önrész:                                        2.606.741,- Ft 
 
Lenkey utcai óvoda: 

 Fűtéskorszerűsítés: A jelenlegi rossz hatásfokkal működő kazánok helyett korszerű, 
energiatakarékos kazánok    telepítése, a fűtési hálózat és radiátorok cseréjével, jelentős 
energiaköltség megtakarítás érhető el. A 2. sz. (volt iskola) és 3. sz. épület homlokzati 
nyílászárók cseréjével a gázfelhasználás  kb. 20 %-kal  csökkenthető;  

 
  Projekt összege:                  27.269.584,- Ft 
  Igényelhető támogatás:                   20.000.000,- Ft  
  Önrész:                                                7.269.584,- Ft 
 
Iskolák: 
 Németh László Iskola fűtéskorszerűsítés: 
 A munka magába foglalja a régi oktatási szárny radiátorainak cseréjét, a teljes oktatási 
szárnyban hőfokszabályzós  szelepek beépítését, a kastélyépület teljes fűtési rekonstukcióját, 
kazán és radiátorcserével együtt, valamint a sportcsarnok hűtő-fűtő egységének telepítését, mely 
a építési munkáknál a szűk költségkeret miatt nem valósulhatott meg. A munkák 
megvalósításával lényeges energiaköltség takarítható meg, illetve a sportcsarnok a nyári meleg  
időben is üzemszerűen működhet.. 
  
Projekt összege:                          33.458.086,- Ft 
 Igényelhető támogatás:                   20.000.000,- Ft 
 Önrész:                                             13.458.086,- Ft 
 
Huzella Tivadar Általános Iskola : 
„A” épület nyílászáró csere és zárófödém hőszigetelésének elvégzésével az energia költségek kb. 
20 %- a megtakarítható 
 
Projekt összege:                            24.635.336,- Ft 
Igényelhető támogatás:                     19.708.268,- Ft 
Önrész:                                                4.927.067,- Ft 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a feladatok végrehajtásához 
a 2009. évi költségvetés terhére az önrészek biztosítását: 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Beruházási Osztályvezető 
 
Rábai Zita: 10 mFt felszabadulni látszik a tartalékkeretből. 10 mFt volt betervezve az alsógödi 
vasúti átjáróra, e helyett javasolta a PEKB, hogy ez az összeg kerüljön át az intézmények 
fejlesztésére, korszerűsítésére. Ebből az összegből javasolja, hogy a magánóvodákat 1,5 mFt-
tal támogassuk, megtartva ezáltal az általuk kért 4.400,-Ft-os és korábban már kapott 
támogatást.  Így a fejkvótát ebből egészíthetné ki az önkormányzat. A szülőknek nem 
mindegy, hogy ezt a támogatást továbbra is megkapják, vagy kevesebbet kapnak. 
A bizottság tagjai 5 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozzák: 



47 

 
35/2009.(III.23.) sz. PEKB határozat  

 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja, 
hogy a 2009. évi költségvetésben az „intézmények fejlesztésére, korszerűsítésére” 
elkülönített 10 mFt-ból, 1,5 mFt-os támogatást nyújtson az önkormányzat  a 
magánóvodák (alapítványaik) részére, megtartva ezzel az általuk igényelt 4.400,-Ft/fő/hó 
összeget. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Nagy Atilla   
 
13. napirendi pont: Szándéknyilatkozat (gáz és villamos energia integrált beszerzésére) 
 
Popele Julianna: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Megbeszélés is volt e tárgyban. 
Bizonyos szempontból egy szakgárda bonyolítja le, bár – véleménye szerint -  nem biztos, 
hogy elég felkészültek.  A VFB azzal a módosítással fogadta el a szándéknyilatkozat aláírását, 
ha a „szerződések” szó kimarad. Egyelőre az adatgyűjtés történik, hogy egyes városi 
intézményeknek milyen a gáz és áramigénye.Számára nem teljesen egyértelmű és világos a 
helyzet, de az adatszolgáltatás bevállalható. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A VFB ülésen is erőltetettnek érezte az ügyet, kétségei vannak 
e tárgyban. 
 
Rakaczky István: Egyetért a Beruházási Osztályvezetővel és a VFB döntéssel, a későbbiekben 
dönthetünk még.  
 
Menyhárt László: A cég, aki végzi magáncég, nem biztos, hogy az önkormányzati érdekekkel 
egyezőek az érdekeik. 
 
Dr. Pintér György: A szándéknyilatkozat aláírása esetén a feltételek még nem tisztázottak. A 
második bekezdés sem világos. Pénzügyi szempontból nem elég kidolgozott, hogy erről 
érdemben szavazzanak. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

36/2009.(III.23.) sz. PEKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága nem 
javasolja a Pest Megyei Közgyűlés Elnöke által kezdeményezett gáz és villamos energia 
megyei szinten integrált beszerzési társulásában való részvételről szóló 
szándéknyilatkozat aláírását, sem az ezzel kapcsolatos szerződés megkötését. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beruházási Osztályvezető  
 
 
14. napirendi pont: Közbeszerzési Terv 
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Popele Julianna: A 7. napirendi pontban található közbeszerzési eljárások miatt szükséges a 
közbeszerzési terv módosítása. Április 01-től módosul a Közbeszerzési Törvény. 
 
Dr. Pintér György: Erről kér a bizottság tájékoztatást.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

37/2009.(III.23.) sz. PEKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága 
elfogadja a  Beruházási Osztály 2009. március 23-án kelt előterjesztésében foglalt 
határozati javaslatát a közbeszerzési terv módosítására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beruházási Osztályvezető  
 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a közbeszerzési 
eljárásokat (meghívó 7. napirendi pontja) z á r t ülésen tárgyalják, melyről külön jegyzőkönyv 
készül. 
 
15. napirendi pont: József Attila Művelődési Ház – érdekeltségnövelő pályázata 
 
Rakaczky István: Mennyi az önrész, és mennyi a támogatási összeg? 
 
Dr. Nagy Atilla:  Az intézményvezető tud erről tájékoztatást adni. 
 
dr. Pintér György: A pályázat pontos címével, önrésszel, az elnyerhető összeggel kéri 
kiegészíteni az előterjesztést. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

38/2009.(III.23.) sz. PEKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát azzal a kiegészítéssel, 
hogy az előterjesztő egészítse ki előterjesztését: 
– a pályázat pontos címével 
– az elnyerhető összeggel, 
– az önrész megjelölésével. 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fenntartásában lévő 
József Attila Művelődési Ház 2009. évi érdekeltségnövelő pályázatához a Művelődési 
Ház költségvetésének dologi előirányzata terhére 800.000,-Ft-ot érdekeltségnövelő 
pályázati önrész címen és annak céljára elkülönít. 
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Megerősíti a Polgármester döntését arról, hogy az önkormányzat pályázaton részt vesz.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző  
 
16. napirendi pont: 2009. évi belső ellenőrzési munkaterv 
 
dr. Pintér György: Javasoljuk elfogadni, de a következő ülésen módosítsuk, a stratégiai  5 év 
kerüljön törlésre. 
 
 A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

39/2009.(III.23.) sz. PEKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága 
elfogadja a 2009. évi belső ellenőri munkatervet. 
(mellékletben) 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester  
 
17. napirendi pont: 18/1999. (VI.22.) sz. Ök rendelet módosítása  
 
Dr. Nagy Atilla: Dr. Nyitrai Judit ügyvéd készítette a rendeletmódosítást. A licit útján történő 
értékesítésről szól. A 9. §. Új elemeket tartalmaz. A 11 §. 1 bek. szintén új. A 11/2. az előleg 
mértéke: eddig 10 % volt,  12. §. teljesen új. 
 
A bizottság tagjai 4  „igen” 2 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozzák: 
 

40/2009.(III.23.) sz. PEKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága  
javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek az „Önkormányzat vagyon hasznosításának, 
használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI.22.) sz. Ök. rendelet 
módosítását, a 2009. március 09-én kelt jegyzői előterjesztés alapján. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző   
 
dr. Pintér György elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 

Kmf. 
 
  

 dr. Pintér György     Szokolainé Obermayer Éva 
           elnök            jegyzőkönyvvezető  
 
 


