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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 22-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. 

  
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a napirendi pontokat és fenti elnöki 

javaslatot. 
 
1. napirendi pont: 2008. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása  
 
Lengyel György: Észrevételei: Bevételek és befolyásoló tételeik nem egyeznek a könyvvizsgálói 
anyagban foglaltakkal. Bevételek: 3.514.502, eFt- Kiadások: 3.163.792, eFt. 
A magyarázat tartalmazza, hogy a hiány valóságban nem hiány. Mi az oka annak, hogy ha volt 
folyószámlahitel 74.336 eFt, akkor ez a könyvvizsgálói jelentésben az idegen források között kell 
szerepeltetni, ebben az anyagban nem ott található. Kérdése, hogy miért nincs egyezőség a 
könyvvizsgálói anyag és a hivatal anyaga között. A bevétel és kiadás alaptétel, melyet korrigálnak 
egyéb tételek, de az egyezőségnek akkor is meg kell lennie. 
 
Kruzslicz István: A Képviselő-testület elé olyan értelmezhető anyag kerüljön, ami már az első oldalon 
tükrözi a megfelelő levezetést. 
 
dr. Pintér György: Javasolja a módosítást : „Ennek figyelembevételével” kezdődő mondat – kerüljön 
törlésre az előterjesztésből. 
 
Lengyel György: A pénzmaradványnál jelölni kellene, hogy nem felhasználható. 
 
Mészáros Emília: A két főösszeg közötti különbség a 2008. évi pénzmaradvány táblázatában szerepel.  
 
Lengyel György: A különbség nem elkölthető, ezt kellene kihangsúlyozni. 
 
Dr. Szinay József: A bevétel-kiadás különbség jelölésekor szükséges beírni az előterjesztésbe, hogy  
„nem jelent szabadon felhasználható többletet”- így egyértelművé válik.  
 
Lengyel György: Bevételi főösszeg a könyvvizsgálói jelentés 11. oldalán találhatóval nem egyezik.  
 
Kovács Krisztina: A könyvvizsgáló az aktív és a passzív tételeket is figyelembe vette, ebből adódik az 
eltérés.  
 
Lengyel György: Javasolja ezt a szöveges részbe betenni és akkor világossá válik mindenki számára. 
A hivatal és a TESZ készpénzállományára tett észrevétele, hogy hiányzik a TESZ záró 
pénzállományának jelölése. A könyvvizsgáló a 7. oldalon írja a hivatal és a TESZ záró 
pénzállományát, ha kizárólag pénztárról beszélünk, akkor ez megint csak nem egyezik. 
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Kovács Krisztina: Ez nem 2008 év végi adat, a korábbi években történt változásokat tartalmazza.  
 
Lengyel György: Könyvvizsgálói jelentés 9. oldala – a svájci franknál az adott időpontban 
árfolyamveszteséget jelent, vagyonveszteségként jelöli a könyvvizsgáló és ezt nem tartja megfelelő 
jelölésnek. Ez az összeg arra mutat, hogy mennyit kellene visszafizetni, viszont ez még nem esedékes. 
A vagyoncsökkenésre való számszaki utalás nem vagyonveszteség. Ez árfolyamveszteség és ez 
lényeges különbség.  
 
Kruzslicz István: Javaslata, hogy ennél a témánál dr. Pintér György kérjen szót a testületi ülésen és 
adja át a szót Lengyel Györgynek, aki az előbbi hozzászólását ismét elmondja. 
 
Dr. Pintér Gyögy: A zárszámadási rendelet kiegészítéseként: a TESZ pótlólagos finanszírozási igényét 
elfogadja. – erről felolvassa a írásbeli kiegészítést.  
A bizottság felkéri az előterjesztőt a mai ülésen elhangzott módosítások átvezetésére. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi 
 

53/2009. (IV.22.) sz. PEKB határozat  
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága elfogadásra javasolja 
a Képviselő-testületnek a 2008. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György PEKB elnök 
 
 
2.  napirendi pont:  Egyebek 
 

• Környezetvédelmi bírságok  
 

Sellyei Noémi: Észrevételezi, hogy a környezetvédelmi bírságok nem folytak be. 
 
Dr. Szinay József: Javasolja, hogy a szakbizottság tárgyalja az ügyet.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Tavaly szabtak ki környezetvédelmi bírságokat tudomása szerint, de 
nem sokat. Kb. 2 hónapja dolgozik egy új környezetvédelmi rendeleten. A fa visszatelepítések 
egyszerűen kivitelezhetetlenek. Támogatja a zöldfelület rehabilitációs alap létrehozását a költségvetési 
sorokban. Ide folyna be a költségvetési bírság. 
 

• GSE tartozásának ügye 
 

Lengyel György: Az írásbeli tájékoztatást már korábban a rendelkezésre bocsátotta. A követelés 
megállapításai szerint fennáll, a TESZ által megjelölt összegben. Az önkormányzat megállapítja a 
GSE támogatását, akkor a 2009. évi terembérletre vonatkoztatva az önkormányzat és a TESZ 
közvetlen egymás közti pénzutalással rendezze. 
A GSE szakosztályai kb. havi 300 eFt, amit a kosárlabdásoktól, kézilabdásoktól gyerekektől 
befizetésként átvesznek.   
 
Mészáros Emília: GSE-nek van Felügyelő Bizottsága, ahová egy önkormányzati delegált is van 
kijelölve, ő a pénzügyekbe betekinthet. 
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Kruzslicz István: Az unokája sohasem hoz haza bizonylatot a befizetésekről. Az edzéseken nem 
tudnak részt venni, mert a terem nem mindig biztosított. Az Sport Bizottság ma tárgyalja ezeket a 
dolgokat.  
 
Dr. Szinay József: A PEKB döntés még hiányzik,  konkrétan nem döntött bizottság az  
összegszerűségről.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

54/2009.(IV.22.) sz. PEKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja  a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát.: 
 
Göd Város Önkormányzata utalja át a Göd Településellátó Szervezete részére a Gödi Sport 
Egyesület 2005-2008. évi időszakára vonatkozó 4.107.583,-Ft terembérleti díj tartozását.  
A TESZ, a GSE és az önkormányzat közti megállapodásban rögzítsék e tényt és azt a kitételt, 
hogy a GSE az önkormányzattal szembeni követeléséről lemond.  
Fedezet: a 2009. évi költségvetés tartalékkerete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 
 

• 2008. éves ellenőrzési jelentés 
 
 
Dr. Pintér György: Az ülés előtt került kiosztásra az írásbeli előterjesztés, melyet a holnapi testületi 
ülésen is tárgyalnak. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák. 
 

55/2009.(IV.22.) sz. PEKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja  a 
Képviselő-testületnek a 2008. éves ellenőrzési terv végrehajtásáról, az ellenőrzések 
tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: PEKB elnök 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Javaslata, hogy a Gödi Sport Egyesület ne a Sport Bizottság, hanem a 
PEKB elé nyújtsa be a pénzügyi elszámolásra vonatkozó jelentéseit. 
 
Kruzslicz István: A GSE önálló jogi személy, csak arról a támogatási összeggel köteles elszámolni, 
amit az önkormányzattól kap.  
 
Dr. Pintér György: A támogatott szervezet csak a támogatási összeg erejéig köteles beszámolni, vagy a 
teljes beszámolási kötelezettség terheli. Ez mindig egy sarkalatos pont. Kérdés, hogy ezt a kontrollt ki 
gyakorolhatja a GSE felett, és hogy a bizottság kérjen teljes körű beszámolást, vagy sem.  
 
Dr. Nagy Atilla.: A GSE –vel a támogatásra nincs szerződés. Már közel 1 éve megy ezen a vita.  
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Dr. Pintér György: A szerződést meg kellene kötni, ahol a terembérlet, felügyelet, stb. rögzítve van. 
Határozati javaslata: PEKB javasolja, hogy 2009. II. félévtől a GSE támogatását az önkormányzat 
csak szerződés alapján nyújtson. 
 
Kruzslicz István: Ma Sport Bizottsági ülés, melynek témáját a holnapi testületre beterjeszti az SB 
elnök, a PEKB elnök is tegye meg javaslatát.   
 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
    56/2009.(IV.22.) sz. PEKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága az átláthatóság és 
jogszerűség érdekében javasolja, hogy a Gödi Sportegyesületet Göd Város Önkormányzata 
2009. július 01-től csak hatályos támogatási szerződés alapján nyújtson támogatást. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester  
 
dr. Nagy Atilla: Tájékoztatja a bizottságot a Civil Tanács által javasolt támogatásokról. A civil keretről 
a polgármester dönt, de a civil tanács javaslatot tehet a támogatásra.  
 
Lengyel György: A Civil Tanács eddig is a polgármester tudtával, egyetértésével kezelte a 
támogatásokat. Az alapítványokat a bizottságok támogatják. Az 5 mFt-os keretből 3.250 E Ft értékű 
kérelem van a Civil Tanácsnál. Az egyeztetések folynak, az önkormányzat kért az augusztus 20-i 
rendezvényre a Civil Tanácstól 1 mFt-ot. 
 
dr. Pintér György elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
  

 dr. Pintér György     Szokolainé Obermayer Éva 
           elnök            jegyzőkönyvvezető  
 


