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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. február 10-i   ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.  

 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint ( Nincs jelen: Rábai Zita, Rakaczky István és Mészáros Emília 

tagok) 
 
Tárgy:  PEKB rendkívüli 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 kéri, hogy akinek az Egyebek napirendi pontban hozzászólása van, 
az közölje. 
 
Sellyei Noémi: Nyári táborozás (ülés előtt kiosztott anyagban) 
 
A bizottság tagjai 4  „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a meghívóban szereplő és az ülés előtt 
kiosztott „Egyebek” napirendet.  
 

Napirendi pontok: 
1. A 38/2008.(V.14.) sz. PEKB határozat pontosítása 
    Előterjesztő: dr. Pintér György PEKB elnök      
 
2. A 2009. évi költségvetés előkészítése 
    Előterjesztő:  dr. Pintér György PEKB elnök      
 
3. Egyebek 
       - Horgász Egyesület kérelme 
       - Nyári táborozás 
 
1. napirendi pont: A 38/2008.(V.14.) sz. PEKB határozat pontosítása 
 
Dr. Pintér György: A 2008. május 14-én hozott határozat forrás megjelölését kell pontosítani, az 
előterjesztésben található módon. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
    17/2009. (II. 10.) sz. PEKB határozat  
 
 A bizottság a 38/2008.(V.14.) sz. határozatát az alábbiak szerint pontosítja: 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága támogatja 
Bozóky Gyula tér rendezési tervének elkészítését. A tervezési költség 240.000,-Ft. 
Fedezet: A költségvetésben a beruházási tervek készítésére tartalékba helyezett keretösszeg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László alpolgármester  
 
2. napirendi pont: Egyebek : 
 

• Horgász Egyesület kérelme 
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Dr. Pintér György: Véleménye szerint a szerződésben foglaltaknak megfelelően járjon el a hivatal.  
 
Kruzslicz István: Az egyesület állapítson meg egy olyan díjat, melyből fedezni tudják a 
költségeiket, ha nem tudnak működni, akkor szüntessék meg az egyesületet.  
 
Lengyel György: A nyilvánosságra hozott egyesületi költségvetés nyereséget mutatott ki. Ezért 
meglepődve olvassa, hogy a kérelmükben azt írják, hogy nem tudják fizetni a bérleti díjat. A 
bizottságnak javasolja, hogy utasítsák el a kérelmet. 
 
Dr. Pintér György: Javasolja, hogy kérjük be a 2007. évi és annak elkészülte után a  2008. évi 
mérleget.  Sajátos, hogy pont a bérbeadótól kérnek támogatást. 
 
Csányi József: A Sport Bizottságtól is kaptak támogatást, mégis maguk előtt görgetik az adósságot. 
 
Dr. Pintér György: Felkérjük a hivatalt, hogy készítsenek kimutatást arra vonatkozóan, hogy honnan  
mely bizottságoktól kapott a Horgász Egyesület támogatást. 
 
Lengyel György: A bérbevevő 2009. évi költségvetési tervét is javasolja bekérni. 
 
A bizottság 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

18/2009.(II.10.) sz. PEKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága felkéri a Jegyzőt, 
hogy készíttessen kimutatást a Gödi Horgász Egyesületnek adott bizottsági és egyéb 
támogatásokról, bérleti díj mérséklésekről évenkénti bontásban, 2002 évtől kezdődően. 
A bizottság felkéri a Horgász Egyesület Elnökét, hogy az egyesület  2007.  és a 2008. évi  
mérlegadatait bocsássa a bizottság rendelkezésére, továbbá kéri a 2009. évi költségvetési 
tervét is.   
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jegyző, Horgász Egyesület Elnöke: dr. Hetényi Tamás 
 
 

• Nyári táborozás  
 
Dr. Pintér György : a hivatal a költségvetés tervezésekor már betervezte, akkor kerüljön jegyzésre a 
nyári táborozás szervezésére a 400.000,-Ft. 
 
 
3. napirendi pont: 2009. évi költségvetés 
 

• BEVÉTELI oldal 
 
Dr. Szinay József: Elmondja, hogy több fordulóban vették részt költségvetési megbeszélésen a 
polgármester, alpolgármesterek, Adóiroda, Beruházási Osztályvezető, Pénzügyi Osztályvezető is 
jelen volt. A tervezés fő irányvonala az volt, hogy közelíteni kell az egyensúlyi költségvetés 
megteremtéséhez és kerüljük el az újabb hitelfelvételt.  
Több 10 mFt-os intézményi és egyéb beruházási igény várakozott, de ez nem a 2009-es – gazdasági 
válsággal sújtott - évben kerül megvalósításra. 
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Több 100 mFt-tal szerepelnek a benyújtott és benyújtandó pályázati önrészek. A reménybeli, 
bizonytalan kiadásokat nem jelöljük a költségvetésben, hanem majd a biztosan elnyert 
pályázatoknál a kötvény kamatából fedezzük ezeket az önrészeket. A már megnyert és idén 
esedékes pályázati önrészek beemelésre kerülnek, de a fedezet szintén a kötvénykamat. 
 
Az óvodaépítés várható költsége, amit a Képviselő-testület is elfogadott, 150 mFt + ÁFA, szintén a 
Fiducia kötvény kamat-terhére kerül tervezésre. Az óvodaépítésre várhatóan pályázatok lesznek 
kiírva tavasszal, így jelentős önrészt takaríthatunk meg. A működési és fejlesztési költségek is 
csökkentésre kerültek.  Az adók tekintetében is módosítások történtek a tervezésnél:  20 mFt-tal 
emeltük az iparűzési adót, 8 mFt-tal az építményadót, 5 mFt-tal a gépjárműadót, így 71 mFt-ra 
csökkent le a hiány. Ezzel jelenleg a tervezés 2,5 %-os hiányt mutat.  
 
Nagy Gabriella: A 2,5 %-os kiadáscsökkentésnél a TESZ-t is csökkentettünk, de  a finanszírozása 
pontosan annyi, mint amennyi eddig is található volt az anyagban.  
 
Dr. Pintér György: Felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlanértékesítésekre és az adókkal kapcsolatos már 
korábban felvetett kérdésekre fordítson a hivatal nagyobb figyelmet.  
 
Sellyei Noémi: Más városok költségvetésében igen magasak voltak a bírságok, behajtások 
költségei. Ez nálunk milyen mértékű?  
 
Dr. Pintér György: Szinte kamatmentes hitelnek használják egyes adózók. 
 
Dr. Szinay József: Elmondja, hogy a Dunakeszi jegyzővel konzultált. Hivataluk a bírósági 
végrehajtóval  2008. jan. 01-től szerződést kötött és a végrehajtási ügyeiket teljes mértékben átadták 
a bírósági végrehajtónak, aki térítésmentesen (az adós fizeti a végrehajtási költséget) behajtja a 
tartozásokat.  
 
Dr. Pintér György: A határidőn túli fizetésekre gondolt, itt kellene komolyabb megszorítást kitalálni. 
 
Sellyei Noémi tag kiment. 
 
Dr. Szinay József: Megbízással foglalkoztat az önkormányzat adóellenőrt, az idei évben már a helyi 
adózók is számíthatnak ellenőrzésre. A Dunakeszi példát követve a behajtások jóval 
eredményesebbek  lesznek.  
 
Dr Pintér György: A bizottság  korábbi ülésén tárgyalta a bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos 
problémák megoldását. 
 
Rábai Zita tag megérkezett.  
 
Lengyel György: A fürdőnél miért csak 70 mFt bevétel van tervezve, a tavalyi 80 mFt helyett? A  
szemétszállítás költségei miért ilyen magasak, amikor a testület 20 %-os emelést javasolt, ez annál 
jóval több. Mi indokolja a TESZ-nél a 26 mFt-os többletszámítást, itt autóvásárlás volt betervezve. 
Szakmailag kifogásolja. 
 
Nagy Gabriella: A strandnál a  6,6 M Ft a tervezési díj. 
 
Dr. Pintér György:  Felkéri a hivatalt, hogy a strandra és a szemétszállításra vonatkozóan, mind a 
bevételi, mind a kiadási oldalon adjon tájékoztatást a bizottságnak.  
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Dr. Szinay József: Az ingatlanértékesítésekkel kapcsolatban elmondja, hogy a tervezett érték jó, 
valószínűsíthető, hogy idén ezek az összegek befolynak.  
 
Kruzslicz István: A telekértékesítéseket is javasolja megnézni. A szemétszállításnál azt mondták a 
díjemelésre a szemétszállító autó beszerzése miatt került sor. Véleménye szerint ezt beruházásnak 
kellene venni és nem ebbe a díjba beépíteni. Javasolja ennek különválasztását.  A múltkori ülésen 
elhangzott a szennyvíztisztító-berendezésekkel kapcsolatban egy bizonyos költségigény és ennek a 
problémának a megoldása.  
 
dr. Pintér György: „Kamatbevétel” helyett – „kamattámogatás” szerepeljen.  
 
Sellyei Noémi tag visszajött. 
 
Lengyel György: A lekötött kötvényből 232 mFt-ot szabadítunk fel. A kerékpár út már a tavalyi 
évben elnyert támogatás volt, az akkor biztosított önrész hol szerepel? A rendőrségi épület 9 mFt-os 
önrészének fedezete hol szerepel?  
 
Dr. Szinay József: A rendőrségi épülettel kapcsolatos terveket elvetették a költségvetési tételek 
tárgyalásakor. 
 
Nagy Gabriella: A 2008. évi pénzmaradványnál szerepel. Tavaly már biztosított volt ez az összeg.  
 
Dr. Pintér György: Erre is kérjük a választ csütörtökre a hivataltól. Különleges súlypont a 
költségvetésben az adóbevételek ellenőrzése és az  ingatlanbevételek teljesülése. Felkéri a Jegyzőt, 
hogy ezekre kiemelt figyelmet fordítson a hivatal.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozzák: 
 

19/2009.(II.10.) sz. PEKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a 2009. évi 
költségvetés-tervezet bevételi oldalát a 2009. február 10-i ülésén tárgyalta és megtette 
módosítási javaslatait. Felkéri a hivatalt, hogy a 2009. február 12-i ülésére a módosításokat 
vezessék át és a felmerült kérdéseket tisztázzák.  
 
Határidő: 2009. február 12. 
Felelős: Jegyző, Pénzügyi Osztályvezető  
 
dr. Pintér György: Javaslata, hogy a  költségvetés után is folyamatosan követhetőek legyenek a 
bírságok.  
 
 

 KIADÁSI oldal  
 
Nagy Gabriella:  A kékkel jelöltek az önként vállalt feladatok, zölddel jelzettek az első vezetői 
megbeszélésen módosított tételek.  
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Rábai Zita: Miért emelkedik közel 1 mFt-tal a lapkiadás költsége? Közel 1 mFt-os a havi költsége a 
Gödi Körképnek.  
 
Lengyel György: „Mezőgazdasági költség” megnevezést nem tartja pontosnak, mivel ezt egy 
vállalkozó végzi. A gödi kertbarát klub ennek a feléért is kihelyezi a virágokat. 
 
Dr. Pintér György: A 10. sor tényszámára is kér magyarázatot csütörtökre a bizottság. 
28. sor „Idősek otthona infr. fejl.”: legyen véglegesítve.  
 
Dr. Pintér György: Tavaly körzetfejlesztési pénzből az Ady Klub nyílászáróinak cseréjére 
összegyűlt a forrás, ezt kéri megjelölni. 
 
Sellyei Noémi: Németh László iskolában a tornatermi ablakok cseréje megtörtént információi 
szerint. Itt némi ellentmondás van akkor. ( 32-es sor)  
 
Rábai Zita: Bérlakásra vonatkozó 23. sor - megnevezését kérdezi. Miért van ennek ÁFA vonzata? A 
tényleges bérlakás felújítás melyik sorban jelenik meg? 
 
 
Sellyei Noémi: Bölcsődei eszközbeszerzés : 43. sor.  
 
Rábai Zita: 42. sor – országzászlóra miért van 500 eFt betervezve?  
 
Nagy Gabriella: dr. Bognár László alpolgármester jelezte, hogy ez a sor maradjon betervezve.  
 
Lengyel György: Fejlesztési célú kiadásoknál az oktatási intézmények szerepelnek, de a közutak, 
hidaknál, az alsó-gödi vasúti átjárónál miért terveznek 10 mFt-ot, hiszen ott felüljáró van? 
 
Rábai Zita: A tegnapi VfB ülésen elhangzott, hogy a MÁV a felüljárót át szeretné adni a városnak, 
ez egy ipartörténeti műemlék, vissza kell bontani, ide hasonló átjárót terveznek mint felső-Gödön.  
 
Lengyel György: javasolja, hogy a gazdasági válság után kerüljön megvalósításra.  
 
Rakaczky István tag megérkezett 18,40-kor. 
 
Rábai Zita kérdése, hogy az intézmények ablak, stb. felújítása nem lesz betervezve. Ha nem miért? 
Jöttek helyette más fontosabb igények? 
 
Dr. Szinay József: Igen. 
 
Dr. Pintér György: 85-ös sor – belvíz engedélyezési kivitelezési terv -  ez mihez kapcsolható?  
 
Rábai Zita: 93-as sor Kálmán utcai útfelújítás – előzménye? 
 
Dr. Pintér György: 95-sor járdaépítéssel kapcsolatos tételek tisztázandóak csütörtökre.  
 
Dr. Szinay József: Ez egy globálisan megadott keret a 13 M Ft a járdaépítésekre. 
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Rábai Zita: Intézményi járdaépítés 109. sor. A tavalyi keret megszűnik, ÁFA-val együtt.  
 
A bizottság javasolja a 129. sor tisztázását. („Vasúti átjáró kialakítása – Göd alsó”) 
 
Kruzslicz István: Kábel Tv-nél 149-es sor. – még nagyobb csökkentést javasol, 3 évvel ezelőtti 
anyagot és reklámot sugároznak. 
 
Sellyei Noémi: A Közművelődési és Oktatási Bizottság tárgyalja majd ezt a kérdést. 
 
Dr. Szinay József: A kistérségi támogatás 338-as sor, valószínűleg csökkenni fog.  
 
dr. Pintér György: GSE támogatás – 355 sor. – a bizottság előterjesztést kér.  
 
Sellyei Noémi: Sok támogatást talált, akik külön még a bizottságoktól is kérnek.  
 
Dr. Szinay József: Az aljegyző kidolgozta erre a támogatási rendszert, így ez szűrhető. 
 
Nagy Gabriella: 395 sor – Tartalék – Informatika - legyen csak „Tartalék” megnevezésű.  
 
Dr. Pintér György: 415 sor – Testvérváros – Kárpátalja ? Előzményt kér a bizottság.  
 
Dr. Pintér György: Közterület- felügyeletnél a 423 sor. , 439-es sor mit takar? 442., 443-es sor. , 445 
– sor casco biztosítás is van? (Csütörtökre választ kér a bizottság) 
 
471-es sor – legyen javítva körzetfejlesztési támogatásra.  
Lenkei György: 476-os sor („Közoktatási pályázat – középiskola”) : havonta 5-10 eFt-os 
ösztöndíjas támogatás. Alapvetően a családi helyzet figyelembevételével történik az elbírálás.  
 
dr. Pintér György: 479-es sor – 2.057 összeg mit jelent? (csütörtökre választ kér a bizottság) 
 
Lengyel György: 200 eFt Áfa  a Szerb Önkormányzatnál  miből tevődik össze?  (Csütörtökre kéri 
megnézni) 
 
508. sor Város és Községgazdálkodás –  Csányi József: Játszóterek biztonságára be kellene tervezni 
összegeket, körzetenként.  
 
Dr. Pintér György: javasolhatjuk a visszatervezést is ennél és a járdaépítéseknél is. 
 
dr. Pintér György: 532- sor – „Teniszpálya villamosenergia” – továbbszámlázás van? Szerződést 
kérünk a csütörtöki ülésre.  
 
Dr. Pintér György: Márciusi ülésre kérjük a város által kötött városi ingatlanokra bérleti 
szerződéseket.  
 
Lenkei György: 538 sor - „Vízdíj-közkutak”. Kérjük fel a Beruházási Osztályt, hogy mérjék fel 
hány működő közkút van Gödön.  
 
Dr. Pintér György: 552-es sor – „Közvilágítási feladatok” reális?13 mFt-tal több lett a tényleges.  
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Nagy Gabriella: Lámpatest bővítés – 2008-ból visszamaradt. 
 
dr. Pintér György: 556 sor – „Közvilágítás bővítés tervezése” - az összeg magasnak tűnik.  
 
Kruzslicz István: Javasolja, hogy ellenőrizni kellene a közvilágítást, mert van ahol 70 méteren belül 3 
lámpatest is működik.  
 
Lenkei György: 569-es sor: „Rendszeres szociális pénzbeli ellátások” - A normatív étkezési támogatás – 
kötelező feladat. 
 
Dr. Pintér György : 590-es sor - „Adókompenzáció” -  mit jelent? 
 
Menyhárt László tag kiment. 
 
Lenkei György: Az előzőekhez hozzáfűzi, hogy január – február hónapokban  megközelítőleg annyi 
segélykérelem érkezett, mint tavaly első félévben. 
 
dr. Pintér György: 605-ös sor: „Speciális iskolások gyermekétkeztetése”-re legyen módosítva. 
637-es sor pontosítva: „Körzetfejlesztés”.  
 
Dr. Pintér György: a tényleges hiány jelen állás szerint : 66.959 eFt. 
határozati javaslat: A csütörtöki ülésre a felmerült kérdésekre a bizottság kéri a hivatal válaszát. 
A bizottság felkéri a hivatalt, hogy a működés tekintetében az egyensúlyi költségvetés összeállítására 
törekedjen a hivatal. 
 
A bizottság tagjai  5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

 20/2009.(II.10.) sz. PEKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a 2009. évi költségvetés-
tervezet „kiadási” oldalának átvizsgálása során felmerült kérdésekre kéri a hivatal válaszát a 2009. 
február 12-i PEKB ülésre. 
Felkéri továbbá a hivatalt, hogy a 2009. évi költségvetés tervezésekor a működés tekintetében az 
egyensúlyi költségvetés összeállítására törekedjen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
Dr. Pintér György: További információt kér valaki akár a hivatal, akár a TESZ költségvetésével 
kapcsolatban? 
 
Rábai Zita: Bevételekkel kapcsolatban kérdése, hogy az ingatlanbevételek befolytak, vagy új 
ingatlanértékesítéseket tervez az önkormányzat? 
Javasolja a következő ülésen napirendi pontként a 10/2009.(I.15.) sz. PEKB határozat pontosítását.  
 
dr. Pintér György: A bizottság következő, rendkívüli ülése: 2009. február 12-én, 16,30-kor lesz. 

Kmf. 
 
 
  

 dr. Pintér György     Szokolainé Obermayer Éva 
           elnök            jegyzőkönyvvezető  
  


