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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. április 17-i  rendkívüli ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.  
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint ( Nincs jelen: Rábai Zita, Rakaczky István, Menyhárt László  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 rendkívüli ülés napirendjét, továbbá javasolja, hogy a bizottság Egyebek napirendi pontban 
tárgyalja a GSE tartozásának ügyét, továbbá az e-mailen kiküldött ellenőrzési anyagot, a 
zöldfelületekre vonatkozó előterjesztést. 
  
Dr. Szinay József: Fiducia kötvény anyagát is kéri az „egyebek” napirend alatt tárgyalni. 
 
dr. Pintér György bemutatja a megbízott Pénzügyi Osztályvezetőt, Kovács Krisztinát. Egyúttal 
megköszöni Nagy Gabriella osztályvezető eddigi munkáját. 
 
Kovács Krisztina bemutatkozik, néhány szóban elmondja szakmai múltját.  
 
 
1. napirendi pont:  „Összefoglaló” (az intézmények támogatás felhasználásáról) 
  
Dr. Pintér György:  Elkészült az ellenőrzési anyag az intézmények (óvodák, iskolák) 
támogatásáról, a létszámadatokról, kötelező nem kötelező feladatok vizsgálatáról. 
 
Mészáros Emília: 4. pontnál: mit jelent a kontrolling rendszer bevezetése? 
 
Czakó Imre (ellenőrzést végző): Intézményi szinten a kiadásoknál is vannak problémák, ezért  
nagy és bonyolult a rendszer, szükséges lenne egy egyszerűbb kontrolling rendszer 
bevezetése, hiszen az önkormányzatnál a számítógépes adatfeldolgozás nem a legkorszerűbb. 
Ez az igény felmerült, hogy a különböző nyilvántartási rendszerek az egységességet 
meghozhassák. Időnként a költségekre, a normatíva igénylésekre rá lehetne tekinteni, ez nem 
jár nagy többletköltséggel. Válság idején ez igen nagy segítséget jelent, hiszen évközben is 
láthatóak lennének az adatok.   
Az adatgyűjtéssel is voltak elkerülhetetlen problémák, még nem teljes a dokumentum, az 
ellenőrzés még folyamatban van. A fő mutató számok, a kiadási mutatók ellenőrzöttek. Az 1 
főre jutó kiadások és a támogatásstruktúra alacsonyabb az országos szintűnél. Az intézményi 
támogatottság szinte azonos a többi települési önkormányzattal. A lakosság jövedelme 
drasztikusan csökken, akkor gondolni kell arra, hogy a nyelvoktatást pld. hogyan támogatják 
majd. 
A normatíva igénylésnél általában szakapparátussal dolgoznak, itt az aljegyző segítségét 
vették igénybe, de az intézmények munkatársai is igyekeztek a segítséget megadni. 
Nincs komoly beavatkozásra, illetve intézkedésre szükség- ezt megállapították az ellenőrzés 
során. A későbbiekben különféle mutatókkal, adatokkal a teljes anyagot bemutatják. 
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Kruzslicz István: Több szülő megjegyezte, hogy a Huzella Iskolába udvarát miért kövezik le 
teljesen. Ez balesetveszélyes. Ezt a pénzt másra is lehetne fordítani.  
 
Czakó Imre: Ezt a kérdést valóban nem vizsgáltuk. 
 
Dr. Szinay József: A Német László iskola udvara olyan poros, hogy szinte külön felhő alakul 
ki, mely az egészségre is ártalmas. Erre már sokszor kért megoldási javaslatot személyesen.  
 
 
2. napirendi pont: Zöldfelület fejlesztési koncepció  
 
Debreceni Péter (erdőmérnök) : A bizottságnak is látni kellene a zöldfelületek 
nyilvántartásával és karbantartásával kapcsolatos javaslatot. A Környezetvédelmi Bizottság 
támogatta, még novemberben elkészült az anyag. A zöldfelületekkel kapcsolatban egy 
koncepciót dolgozott ki, hogy a jelenleg fennálló zöldterületeket és a tervezést, kivitelezést 
majd hogyan lehet megoldani. A közterületek állapota nem városhoz méltó Gödön. A 
pénzügyi kérdések kapcsán is elhangzott, hogy a hatékonyságnál fontos az egyben kezelés, a 
rendszer egysége. Térinformatikai adatbázist elkészítette az elmúlt  2 évben, a teljes 4-es 
körzetre elvégezte az átvilágítást, mely igen sok adatot tartalmaz, tehát az összes zöldfelületi 
elemet, padok, asztalok, szemetesek, táblák, fák, bokrok, stb. Ez azért fontos, mert a 
növényeknek az emberekre tett pozitív hatása igen fontos. Ez az adatbázis azért is szükséges, 
mert az állagfelmérés és a tervezés látható. Az adatbázisban szerepel, hogy az önkormányzat 
fenntartásában lévő utcákban mikor szükséges a kaszálás, fakivágás, stb. A meglévő adatok és 
tervek véleménye szerint elég nagyvonalúan vannak kezelve. Egyrészt az önkormányzat 
döntéshozóinak a zöldfelületre vonatkozóan igen nagy segítséget nyújtó adatbázis lehet. A 
hatósági munkában is ez alrendszer kiválóan alkalmazható lenne. Megbízása esetén egy olyan 
szoftvert tud alkalmazni, mely nagy segítség a házszámozásnál, közműveknél, stb. 
A Városfejlesztési Bizottságnak  a részmunkákra vonatkozó tervekről, a megbízási díjról a 
szoftver és teljes adatbázisról már információkat adott. Bízik az együttműködésben, a 
korszerű városirányítás fontos elemének tartja ennek megvalósulását. 
 
Dr. Pintér György: Ezt mindenképpen rendszerbe építetten tudja elképzelni, akkor van 
értelme a megvalósításnak. Mennyibe kerül a működése, ki működteti, milyen folyamat 
keretében kerül majd felhasználásra, a hasznosítási terület megjelölése, kialakítása is fontos. 
A hatósági munkáknál hogyan lehet konkrétan használni? 
 
Kruzslicz István: Van lehetőség arra, hogy a közmunkásokat is igénybe vegyük. 
 
Mészáros Emília: A térinformatikai rendszer a 4-es körzetre elkészült és az egészre még nem. 
Valamikor volt az önkormányzat térinformatikai rendszer, ez a most alkalmazott rendszerbe 
beleépülne?  
 
Debreceni Péter: Igen, a meglévő rendszerrel közösen lehet kezelni. A felhasználók sok 
alkalmazást láthatnak, járdák állapota, fák permetezésére vonatkozó adatok, stb. A városi 
szintű zöldfelületi terv tartalmazza még a teendőkre vonatkozó ajánlatokat is. 
Jogszabályi előírás van, az 1992.  évi kormányrendeletnek része, hogy a zöldfelületi tervvel 
rendelkezzen az önkormányzat.  
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Dr. Pintér György: Valóban fontos a környezetvédelem. A rendszerbe be kellene illeszteni. 
Az elvi támogatást megadhatja a bizottság. A folyamat vége, amikor a fedezet megjelölésre 
kerülhet sor.  Ekkor ismét tárgyalhatja a bizottság.  
 
Debreceni Péter: A környezetvédelmi rendelet a fakivágásokkal kapcsolatban elavult, 
javaslatot tett a Környezetvédelmi Bizottság ülésén, hogyan lehetne módosítani. 
 
 
3.  napirendi pont:  18/1999. (VI.22.) sz. Ök rendelet - (Vagyongazdálkodási rendelet) 
 
Dr. Szinay József: A testületi anyag összeállításánál úgy döntöttek, hogy a testület nem 
tárgyalja a mostani ülésén.  
 
Dr. Pintér György: A módosított előterjesztést a következő ülésre kérjük. 
Kérdés, hogy van olyan terület, ahol a testület összehívása nélkül dönthet a PEKB. 
Alapkérdés, hogy vállalja-e a bizottság erről a döntést és mik ezek a jogkörök. 
Milyen tulajdonosi jogok azok, melyek a bizottsághoz delegálhatók. 
Abból kellene kiindulni, hogy a tulajdonosi feladatok felsorolásaiból mik vehetők ki, mik 
delegálhatók a bizottságokra.  
 
Kruzslicz István: A nagyobb horderejű dolgokban inkább a testület döntsön, a polgármester 
rövid határidővel összehívhat testületi ülést.  
 
Dr. Szinay József: A kötvénnyel kapcsolatos kérdésekről lehet e tárgyban gondolkodni. 
 
 
4. napirendi pont: Fiducia kötvény  
 
Dr. Szinay József: A válság kitörését követően a Raiffeisen bank megkereste az 
önkormányzatot, hogy a  válság miatti negatív árfolyam változások miatt, 2,3 %-os emelést 
szeretnének megvalósítani. Elmondja, hogy e tárgyban informálódott a többi 
önkormányzatnál is, akik a bankkal kötvénykibocsátást végeztek. Az önkormányzat az 
elutasítás mellett döntött, hasonlóan, mint a többi önkormányzat. A bank kérése nem lett 
akceptálva. Pénzügyi jogban jártas ügyvédi irodát megkerestünk, akik azt a választ adták, 
hogy sem a bank által végzett munka, sem jogi alapja nincs a bank kérésének.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

47/2009.(IV.17.) sz. PEKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a 
Raiffeisen Bank Zrt. szerződésmódosításra irányuló javaslatát elutasítani, mivel sem 
szakmai, sem jogi indok nem támasztja alá. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
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5.  napirendi pont: Napi likviditás 
 
Dr. Pintér György: A folyószámla hitel ismételten felhasználásra került.  
 
A bizottság a napi likviditást tudomásul veszi. 
 
 
6. napirendi pont:  Tájékoztatás a 2009. I. negyedévi adóbevételekről 
  
dr. Pintér György: A tervezett éves adóbevétel: 1.065.000.000,-Ft, a teljesítés  a mellékelt 
kimutatás szerint jelenleg:  52,81 %. 
 
Jakab Gábor: A táblázatban található adónemekhez kapcsolódóan előadja a szóbeli  
kiegészítését, illetve magyarázatot fűzött a tervezett bevétellel, a helyesbített előírásokkal, a 
befolyt bevételekkel és a százalékos arányok alakulásával kapcsolatban. Elmondja, hogy két 
nyugdíjas korú munkatárs is távozik az Adó Osztályról, természetesen szükség lesz a kieső 
létszám pótlására többek között ahhoz, hogy adóhatósági ellenőrzésekre sor  kerüljön. Az 
iparűzési adóval kapcsolatban elmondja, hogy több kérelem érkezett az adóelőlegek 
csökkentése céljából, ami azt mutatja, hogy az adóalanyok egy része kevesebb bevételre 
számít az idén, mint tavaly.  
 
Mészáros Emília: Kérdezte, hogy a többi bevételi forrásunk hogyan áll 
 
Dr. Pintér György: Az ingatlanértékesítésekről nem kaptunk tájékoztatást, holott erről minden 
ülésre kérünk. 
 
Dr. Szinay József: A következő ülésre kap az ingatlanértékesítésekről tájékoztatást  a 
bizottság. 
 
Dr. Pintér György: Ha az intézményeknél a finanszírozási igényt időben megismerjük, akkor 
a tervezhetőség a pénzbetétek lekötésénél fontos tényező. 
 
 
7. napirendi pont: 73/2008.(XI.04.) sz. PEKB határozatban foglaltakra tájékoztatás 
 
Dr. Pintér György: A használatbavételi engedélyt egyesek nem kérik meg, ennek ellenére 
beköltöznek, az építményadót nem fizetik, ezért erre valamilyen ellenőrzési formát 
javasoltunk korábban kialakítani. 
 
Iványi Andrea: 2008 óta változott az eljárási rend. Az építési engedély 2 évig érvényes. 2 év 
elteltével történik meg a felhívás és az ellenőrzés az építéshatóság részéről. A bejelentéstől 
számítottan 5 évig tarthat az építkezés. Kb. 5-6 %-ban volt olyan eset, ahol nem kérték meg a 
a beköltözés előtt a használatbavételi engedélyeket. Ez kisebb építményeknél és 
tetőtérbeépítéseknél fordult elő, nem jelentős mértékben. Folyamatban van az ellenőrzés, kb. 
20-30 esetről tudnak, ahol felszólításra volt szükség.  
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Dr. Pintér György: A visszamenőlegesség valamilyen módon igazolható ezekben az 
esetekben? 
 
Jakab: Igen, bizonyítási eljárás illetve esetleg tanuk meghallgatásával, az adózás rendjéről 
szóló törvény szerint maximum 5 évre visszamenőlegesen vizsgálhatóak az ügyek és vethető  
ki az építményadó. 
 
Dr. Pintér György: Ha a tetőtér-beépítéshez nem kell engedély, akkor az információk csak az 
adózó saját bevallásán alapulhatnak. Javasolja, helyszíni ellenőrzések megtartását. 
 
Iványi Andrea: Az a tapasztalat, hogy sokan kölcsönből építenek és a bank az utolsó részletet 
csak a használatbavételi engedély megléte esetén adja meg. Mindezek miatt inkább a kisebb 
jellegű bővítések eshetnek ellenőrzés alá. A Ket. lehetőséget ad arra, hogy eljárási díj kerüljön 
bevezetésre. A szakhatósági állásfoglalások igen sokba kerülnek, jó példák erre a földhivatali 
állásfoglalások. 
 
Mészáros Emília: Van térképes felmérés erre vonatkozóan. 
 
Dr. Pintér György: A Debreceni Péter által készített anyag e téma vizsgálatára segítség lehet.  
 
Dr. Nagy Atilla: A légifelvétel alapján a valós helyzetet lehet látni. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A program az összehasonlítást el tudja végezni. 
 
Jakab Gábor: Az érintetteket – vagyis a bevallásukat elmulasztókat -  mulasztási bírsággal 
sújtottan hívhatjuk fel az adóbevallás megtételére, az adókivetés csak a bevallás benyújtását 
követően kerülhet sorra. Ha az illető felhívásra sem ad bevallást, újabb határidő jelölhető meg 
újabb bírság kivetésével egyidejűleg. A korszerű informatikai rendszer igénybe vétele valóban 
szükséges lenne. 
 
Iványi Andrea: A földhivatali alaptérkép szükséges lenne, ez minden hónapban frissíthető.  
Debreceni Péter a közterületekről beszélt és nem a magáningatlanokról. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Tapasztalta, hogy az Adóiroda a hagyatékkal kapcsolatos 
dolgokat ellenőrzi. Környezetvédelmi szempontból elmondja, hogy egyes országokban a 
földlefedést (kövezést) megadóztatják.  
 
Iványi Andrea: A használatba vételi engedélyek megadása során a lakóknak szóban is 
felhívják a figyelemét az építményadó bevallás megtételére. Az Adóosztállyal rendszeres 
kapcsolatban áll az építéshatóság. 
 
Jakab Gábor: Az építményadóztatás kapcsán elmondja, hogy a jelenleg hatályos jogszabályi 
előírás szerint mi tartozik  a műtárgy fogalmához. 
 
Dr. Pintér György: Kérdés, hogy az építmények mellett kialakított lekövezés adóztatására 
milyen mód, lehetőség van, egyáltalán adóztatható-e, ha igen milyen mértékben, és milyen 
lehetőség van az adókivetésre.  
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8. napirendi pont: Telekadó-rendelet módosítás  
 
Jakab Gábor: Az írásbeli előterjesztés mindent tartalmaz, szóbeli kiegészítése nincs. 
 
Iványi Andrea: A kis telkeket nem lehet beépíteni, a rendelet-módosítási javaslatban a 200 m2 
körüli telkekről van szó. A Helyi Építési Szabályzat szerint ezek ugyan beépítésre szánt 
területen vannak, azonban a műszaki, építéshatósági előírások szerint mégsem lehet beépíteni 
őket, az érintet tulajdonos szándéka ellenére sem. A rendeletmódosítást indokoltnak tartja. 
 
Jakab Gábor: Az építési tilalommal „terhelt” területeken lévő ilyen telkek a törvény erejénél 
fogva adómentesek, valójában a rendeletmódosítással az említett telkek kerülnének ebbe a 
kategóriába.   
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Akik ilyen kis telket vásároltak, azok tudhatták, hogy ezek nem 
beépíthetőek, ezért nem javasolja az adómentességet. 
 
dr.  Pintér György: Az adómentességet ő sem javasolja. 
 
Jakab Gábor: Kb. 10 db ingatlant érintene a rendelet-módosítás, és a mentesség  kb. 1 m Ft-os 
kiesést jelentene. 
 
Dr. Pintér György: Akkor ez telkenként átlagban 100 e Ft körül van  
 
Jakab Gábor: Igen de ezek között van olyan telek, ahol nagyobb tételű a telekadó és vannak 
olyan ingatlanok, ahol kisebbek. Összességében 1 millió körüli nagyságrendű lenne a kiesés. 
 
Kruzslicz István: Belterületbe vonás után miért nem tud az ügyfél építeni? Ha nem 
önhibájából akkor túl korai volt a belterületbe vonás. 50 %-os mentességet javasolja. 
 
Dr. Szinay József: Egy beruházás kapcsán jött létre a belterületbe vonás. Az önkormányzat a 
HÉSZ miatt nem engedi a beépítést, viszont tényleg egy értékesebb területhez jutott a 
tulajdonos,  jelenleg mégsem tud vele mit kezdeni. Ez egy bonyolultabb kérdés. Ő is az 50 %-
os mentességet javasolja. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

48/2009.(IV.17.) sz. PEKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a helyi telekadóról szóló 33/2005.(XII.2.) sz. Ök 
rendelet módosításának-tervezetét azzal, hogy az érintett adóalanyok ne mentességben 
hanem 50 % kedvezményben részesüljenek.   
 
Határidő: rendelet-tervezet átdolgozására: következő ÜJKB ülést megelőző 5. nap 
Felelős: Adóosztály vezető, Jegyző  
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9. napirendi pont: 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet elfogadása  
 
Sellyei Noémi: A 3. oldalon található táblázat, vagy a 19. oldalon található táblázat adatai 
nem egyeznek. Hasonlóak az adatok, de mégsem egyeznek. 
 
Kovács Krisztina: Ez azért van, mert két rendelettervezet van, az egyik a költségvetési 
rendelet módosítása a másik a zárszámadás.  
 
Sellyei Noémi: 8. oldal – saját körzeténél sem a kerítésépítésről sem homokozókialakításról 
nem tud, itt fel van tüntetve. 
 
Kovács Krisztina: Az adat a könyvelésből van, az előzményeket meg tudja nézni erre 
vonatkozóan. 
 
Dr. Pintér György: 6. oldalon a mértékegység legyen feltüntetve (ezer forint)., a   
12. oldalon szöveges résznél úgy értelmezhető, hogy a bevétel és kiadás egyenlege folytán kb. 
350 mFt plusz van a rendszerben, holott ez messze nem így van. 
 
Kovács Krisztina: Több minden okozott változást, pénzmaradvány, átvett pénzeszközök, stb.  
A lekötött pénzeszköz sem látható, pedig bent van.  
 
Dr. Pintér György: A másik szempontból, ha a kötvényt beszámítjuk, akkor meg mínuszt 
kaphatunk egyenlegben. A két különbségre várja a magyarázatot. Ezt alapvető kérdésnek 
tartja, ezután nézhetjük meg a rész-sorokat. 
 
Mészáros Emília: Javasolja a rendeletben a 2008. évi pénzmaradványt szerepeltetni, mert ez 
2007-es adat véleménye szerint.  
 
Dr. Pintér György: költségvetési rendelet módosítására 1-10 oldalon található anyag.  

 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
49/2009.(IV.17.) sz. PEKB határozat  

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „önkormányzat 2008. évi 
költségvetéséről szóló 10/2008.(II.22.) számú rendeletének módosításáról szóló 
rendelettervezetet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
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10.  napirendi pont: Zárszámadás  
 
dr. Pintér György: A 11. oldaltól – újra tárgyalja a bizottság, a következő ülésén 2009. IV. 22-
én szerdán, reggel 8 órától. 
 
 
11. napirendi pont: A bizottság feladat és hatásköre 
 
Dr. Pintér György: A bizottság támogatja a 19. és 20. pontját az SZMSZ-ben átvezetni.  
A tulajdonosi jogok átruházásával kapcsolatban a bizottság következő ülésén dönt.  
  
Mészáros Emília: Korábban sokszor beszéltünk arról, hogy minden pénzmozgással járó 
testületi előterjesztést a PEKB tárgyaljon. 
 
12. napirendi pont: KOB bizottsági keretének emelése  
 
Sellyei Noémi: A támogatási kérelmek kielégítésére a Közművelődési és Oktatási Bizottság  
messze elégtelennek bizonyul. A jövőre nézve a támogatási kérelmeket, melyeket a KOB nem 
tudott támogatni, más bizottsághoz irányította. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az önkormányzati rendezvényekre külön költségvetési sort kell 
betervezni.  
 
Kruzslicz István: Ha van lehetőség, akkor a következő költségvetésnél tegyen javaslatot a 
KOB, hogy mely támogatásokat vállalja, és melyeket nem.  
 
Dr. Pintér György: nem javasolja a keretemelést. Felkérjük a jegyzőt, hogy tájékoztassa a 
bizottságot arról, hogy a korábbi ÁSZ vizsgálatnak mi volt a javaslata a támogatási 
kérelmeket illetően.  
 
A napirend tárgyalása a következő ülésen folytatódik. 
 
13.  napirendi pont: GSE tartozásának rendezése  
 
Mészáros Emília: A TESZ – GSE és az önkormányzat közti jogviszonyt és az ezzel 
kapcsolatos pénzügyeket nagyon hosszú ideje rendezni kellene. Sem a bérleti jogviszonyok 
nem rendezettek, sem a tartozásaik nincsenek rendben. A tartozás közel 6 mFt.  
 
Dr. Pintér György: Felkéri a Jegyzőt, hogy a korábbi határozatok alapján a testület felé az 
előterjesztést készítse elő és a  hármas megállapodás tervezetét készíttesse el. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
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50/2009.(IV.17.) sz. PEKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága felkéri 
a Jegyzőt, hogy a korábbi bizottsági határozatok alapján a GSE tartozásának 
rendezésével kapcsolatos előterjesztést nyújtsa be a Képviselő-testület elé, és a GSE – 
TESZ – Önkormányzat közötti megállapodás tervezetet készíttesse el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
dr. Pintér György: A bizottság felkéri az Ügyrendi-, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg azt, hogy dr. Damm Andrea ügyvéd levelében foglaltak megfelelnek a 
valóságnak, vagy sem. A vizsgálat eredményéről a bizottság írásbeli tájékoztatót kér. 
 
Kruzslicz István: Javaslata, hogy a GSE által igényelt termekre, amennyiben akár 1 havi díj 
elmaradás történik, úgy a teremhasználat megszűnjön. 
 
Dr. Pintér György: Javasolja, hogy a  GSE-vel a megállapodás kerüljön módosításra úgy, 
hogy közvetlenül a GSE támogatási összegéből a hivatal utaljon a TESZ felé. 
Leveszi a napirendről és javasolja, hogy a bizottság következő, rendes ülésen tárgyalja újra  
ezt a napirendet.  
  
 
14. napirendi pont: 22/2009.(III.18.) sz. ÜJKB határozat 
 
Kruzslicz István: AGIP kártya vásárlásra,  benzin költségre kéri a rendőrség, mivel új autót 
kaptak, de a tankolási keretüket nem emelték.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

51/2009. (IV.17.) sz. PEKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy a Gödi Rendőrörs benzinköltségéhez - a 2009. évi 
költségvetés általános tartalékából - havi 20.000,-Ft, azaz összesen 180.000,-Ft-ot 
biztosítson, 9 hónapra, 2009. ápr.1-től 2009. december.31-ig tartó  időszakra.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jegyző 
 
 
15. napirendi pont: Gazdasági válság hatása az önkormányzatra  
 
dr. Pintér György: Javaslata, hogy várjuk meg az önkormányzatokra vonatkozó Bajnai 
válságkezelő csomagot. 
 
A bizottság tagjai  4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
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52/2009. (IV.17.) sz. PEKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a „gazdasági 
válság hatását az önkormányzat gazdálkodására” című napirendet  a kormány 
rendelkezések pontos ismeretében tárgyalja majd.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: PEKB elnök  
 
 
dr. Pintér György PEKB elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
                                                                      Kmf. 
 
 
 
 
 
dr. Pintér György      Szokolainé Obermayer Éva 
PEKB elnök          jegyzőkönyvvezető  


