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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának
2009. január 30-i ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint ( Nincs jelen: Rábai Zita és Rakaczky István tagok)
Tárgy:

PEKB soron következő ülése

dr. Pintér György, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a tagok
közül öt tag jelen van, a bizottság határozatképes.
Köszönti a bizottság új tagját, Menyhárt Lászlót és az ülésen részt vevő új képviselőt, dr.
Mödlingerné Kovács Évát. A költségvetés tárgyalásakor javasolja, hogy a bevételi oldalt nézzék át,
azután tegyenek javaslatot az egész struktúrájára. Új sorrendet javasol a napirendi pontoknál.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a meghívóban szereplő és az ülés előtt
kiosztott napirendi pontokat, továbbá a fenti elnöki javaslatot.
Napirendi pontok:
1. Napi likviditás
Előterjesztő: Nagy Gabriella Pénzügyi Ov.
2. Ajánlat pénzügyi ellenőrzési tevékenység elvégzésére
70/2008.(IX.17.) sz. PEKB határozat módosítása
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKB elnök
3. A 38/2008.(V.14.) sz. PEKB határozat pontosítása
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKB elnök
4. A 2009. évi költségvetés előkészítése
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKB elnök
5. Egyebek
−
−
−

2008. évi bizottsági munka jutalmazása
Mikesy György beadványa
Lakossági szennyvíz átemelők javítása

1. napirendi pont: Napi likviditás
A bizottság a napi likviditásra vonatkozó kimutatást tudomásul veszi.
2. napirendi pont: 2008. évi bizottsági munka jutalmazása
dr. Pintér György: Az ülés előtt kiosztott anyagban szerepel a határozati javaslat.
Dr. Mödlingerné Kovácsa Éva: A korábbi években már jellemző volt, hogy a bizottságok –
amennyiben szükséges – a pénzügyi keretükből egymást kisegítik.
Dr. Pintér György: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak arról, hogy a bizottságoknál legyen egy
bizonyos elnöki keret, mely felett az elnök – beszámolási kötelezettséggel, önállóan - rendelkezik.
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Kérdés, hogy az összeghatár mennyi legyen. Javaslata, hogy legfeljebb az éves bizottsági keret 25
%-a, és évente 1 alkalommal 100 eFt-ig – beszámolási kötelezettség terhe mellett – kötelezettséget
vállalhat. Ez az önkormányzat minden bizottságára vonatkozna.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák.
11/2009.(I.30.) sz. PEKB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja 2009.
évtől kezdődően, hogy a bizottságok éves pénzügyi keretének 25 %-val az elnökök önállóan,
beszámolási kötelezettséggel - alkalmanként maximum 100.000,-Ft erejéig – saját hatáskörben
kötelezettséget vállaljanak.
A Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság jelen határozattal saját elnökét felhatalmazza.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
12/2009.(I.30.) sz. PEKB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága az egész éves
bizottsági munka elismeréseként a bizottsági tagok, a külsős közreműködők és a hivatal egyes
dolgozói részére jelképes ajándékot ad, melynek költsége összesen: 32.800,-Ft. Fedezet: A
bizottság 2008. évi pénzügyi kerete.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pintér György PEKB elnök

3. napirendi pont: Ajánlat pénzügyi ellenőrzési tevékenység elvégzésére
(70/2008.(IX.17.) sz. PEKB határozat módosítása
Dr. Pintér György: A gazdasági válság érintette azt a céget, mely korábban ajánlatát beadta, ezért
egy másik céggel kötnénk megállapodást.
Kruzslicz István: Minden intézménynek szinte van alapítványa. Az alapítvány kötelezettségeivel
tisztában van, mivel a Hétszínvilág Alapítvány kuratóriumi elnöke. Az alapítvány több, mint 1 mFttal támogatta a két városi óvodát. Az alapítványt csak a kuratórium és az adóhatóság ellenőrizheti.
Dr. Pintér György: Az intézmények pénzügyi tevékenységének ellenőrzéséről van szó. Más
intézményektől - melyeket támogat az önkormányzat- is kérhetünk adatszolgáltatást.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
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13/2009. (I.30.) sz. PEKB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága elfogadja a
Microbi Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u.
23. I. em. 3., ügyvezető: Balla Áron) a pénzügyi ellenőrzési tevékenység elvégzésére vonatkozó
ajánlatát, és felkéri a Jegyzőt a megbízási szerződés megkötésére, és az ellenőrzés elvégzéséhez
szükséges adatszolgáltatás biztosítására.
A megbízási díj: 380.000,-Ft + ÁFA, melynek fedezete a bizottság a 2008. évi kerete.
Határidő: folyamatos
Felelős: PEKB elnök, Jegyző
4. napirendi pont: Szakértő által elkészített pénzügyi elemzés
dr. Pintér György: Ribényi Ákos által küldött e-mailhez van-e valakinek kérdése?
Javasolja, hogy a költségvetés megtárgyalása után valamelyik ülésre hívjuk meg személyesen. Az
anyagot már elkészítette. Javasolja továbbá, hogy a szakértői munka díjazásaként 100 eFt + ÁFA, a
2008-as bizottsági keretből kerüljön kifizetésre.
Tájékoztatja az új tagot és az új képviselőt, hogy a bizottság csak a bizottsághoz szorosan
kapcsolódó szakfeladatokra ad pénzügyi forrást.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
14/2009. (I.30.) sz. PEKB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága Ribényi Ákos
(2132 Göd, Árpád u. 20. sz.) pénzügyi szakértőnek szakvélemény elkészítésének díjazására
100.000,-Ft + ÁFA-t kifizet a 2008. évi bizottsági keret terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pintér György PEKB elnök
5. napirendi pont: Mikesy György képviselő levele
dr. Pintér György: A következő ülésre a hivatal állásfoglalását kéri.
6. napirendi pont: Lakossági szennyvíz átemelők javítása – TESZ előterjesztés
Mészáros Emília: Gyakoriak a meghibásodások. Idén már a közel 10 mFt sem lesz elég, ezért más
megoldást javasolnak. Eddig a meghibásodott szivattyúkat Budapestre kellett hordani javításra. Új
javaslatuk, hogy az ügyeletet is szüntessük meg. Így komplexen kezelve a költségek csökkenthetők.
Kruzslicz István: A feladatokat el kell végezni mindenképpen, szükséges a lakosság érdekeinek
figyelembe vétele. Ez egy daráló szivattyú, nem biztos, hogy mindenhol megfelelően használták. Az
„erőszakos” meghibásodásért legyen felelős a tulajdonos.
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Dr. Szinay József: Az önkormányzatnak erre nincs megállapítási jogköre. Nehéz lenne a bizonyítás.
Popele Julianna: Külső vállalkozókat megkerestünk korábban. Az előterjesztésben szereplő
összegnél lényegesen magasabb árajánlatokat kaptunk. A külső vállalkozók az egyéb javítási
költségeket még nem is számolták. Ezért kérte fel az önkormányzat annak idején a TESZ-t, hiszen
így költségkímélőbb a feladatellátás.
Mészáros Emília: A korábbi szerződést jó lenne látni, mert évről évre nőnek a költségek, ami a
várost terheli.
Dr. Szinay József: A megállapodás az átemelő szivattyúkra vonatkozik, a lakosságnak az egyenlő
szolgáltatást kell biztosítani.
dr. Pintér György: Ez hatalmas költség évenként. Miért önkormányzati feladat ez?
Popele Julianna: A csatornázási nagyberuházás kapcsán így kötötték meg a szerződéseket. Már több
információt begyűjtöttünk, de az egyenlő szolgáltatás elvét kellett biztosítani.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Annak idején tervezési hiba is volt. A kommunális adóban is volt erre
utalás, mert elvileg a DMRV-nek fizetünk, bár az önkormányzatnak is vannak csatornázási
feladatai. Minden évben megjönnek az emelések a DMRV-nek.
Kruzslicz István: A csatornázás kapcsán többször volt arról szó, hogy a gravitációt kihasználva
különleges szivattyúkkal és átemelő rendszerrel legyen megoldva. Ez nem lett végrehajtva, végül
lakásonként kellett külön szivattyúkkal megoldani. A városban több száz szivattyú van.
dr. Pintér György: Konkrét számokat kellene tudni, hány szivattyú működik.
Dr. Szinay József: Javasolja, hogy a Városfejlesztési Bizottság vizsgálja meg, hogy milyen
beruházás szükséges ahhoz, hogy a karbantartási feladatokat csökkentsük.
Popele Julianna: A városnak a teljes csatornázási rendszerét is át kellene alakítani. Már a tervezési
költség is sokkal többe kerülne. Esélyt nem lát erre, hogy ez véghezvihető.
Dr. Pintér György: a következő ülésre az eredeti szerződést kéri a bizottság.
Popele Julianna: Az igaz, hogy sok esetben a tulajdonosok tehetnek a meghibásodásról.
Dr. Szinay József: Erről a TESZ tud felvilágosítást adni, hogy a javítások alkalmával hányszor
derült ki, hogy a tulajdonos hibája.
Kruzslicz István: Hatósági feladat lenne, még fényképezővel is lehetne bizonyítani.
Sellyei Noémi: Készül-e a javításról jegyzőkönyv? Aki a javítást végezte fényképezze le és a
javításról készítsen írásos dokumentumot. Ez után lehet dönteni, hogy ki volt a hibás.
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A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák.
15/2009. (I.30.) sz. PEKB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága felkéri a
Városfejlesztési Bizottságot, hogy a lakossági szennyvízátemelők javításának kérdését
vizsgálja meg. Javasolja, hogy a szivattyúk javítása tárgyában a hivatal és a Településellátó
Szervezet új megállapodást kössön.
Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák.
16/2009. (I.30.) sz. PEKB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát.
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a lakossági szennyvíz átemelők
javítására 1 fő foglalkoztatásához, a feladat ellátásához szükséges feltételek megteremtéséhez.
Ehhez a 2009. évi költségvetésben 3.000 Ft bér és 984 E Ft járulékait, valamint 5.000 E Ft
dologi előirányzat tervezését engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató
7. napirendi pont: 2009. évi költségvetés tervezése
dr. Pintér György: Főkönyvi szám – megnevezést nem érti.
Nagy Gabriella: Azt jelöli, hogy ezek az összegek vannak a főkönyvi számok alatt.
Mészáros Emília: Javasolja, hogy most nézzük át a változásokat, és a következő ülésre csak a 2009es terveket lássuk. Vagyis az utolsó két oszlopot figyeljük. Rengeteg az adat, ezért zavaró lehet.
dr. Pintér György: „Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása” oszlop: 191.777 eFt.
Erről már tavaly is szó volt.
Popele Julianna: Azokat az ingatlanokat vettük figyelembe, amiről a testület döntött, de van olyan
értékesítés, ahol még az összegek nem folytak be. 90 %-os biztonsággal lehet számolni azzal, hogy
ezek a bevételek befolynak. Bemutatja az elnöknek az erről készített kimutatást. Sok esetben van
már előszerződés, vagy előleg-befizetés.
A bizottság felülvizsgálta a költségvetés bevételi oldalának sorait.
Popele Julianna: A bevételi sorok összeállítása során figyelembe kell venni a két megnyert
pályázatot 39 mFt-val növekedik és a kiadási oldal is csökken az önrészekkel.
E szerint változnak majd a főösszegek. Azok kerültek a mostani táblába, amikről már döntés
született.
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Dr. Pintér György: A következő ülésen a kiadási oldalt nézzük át.
Mészáros Emília: Javasolja az összefésülést. Egy egyszerűsített tábla elkészítését.
Nagy Gabriella: Az anyag korábban ment ki a PEKB-nek, mint a vezetőségi értekezleten elhangzott
egyeztetés. A változások zölddel vannak jelölve. A vezetőségi egyeztetést még folytatják az
elkövetkezendő napokban.
Popele Julianna: Javasolja, hogy a lakossági igények, vagyis a körzeti képviselők által jelzett
igények legyenek jelölve tervként.
Dr. Szinay József: A 150 mFt-os óvodaépítés ÁFA-ját javasoljuk majd a kötvénybe áttenni, az
összes intézményi beruházást nem ebben az évben kívánja az önkormányzat megvalósítani.
Sellyei Noémi: A TV és az újság működését fogjuk felülvizsgálni. A Nemeskéri úton súlyos baleset
volt, a forgalomkorlátozással kapcsolatosan a lépéseket meg kell tenni, közvilágítás kialakítása, stb.
Popele Julianna: A közvilágítás is több, mint 6 mFt, a gyalogátkelőhely kialakításra is van
költségkalkuláció.
dr. Pintér György: Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

dr. Pintér György
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