
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V   

 
Készült:  Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának 

2009. június 22-i  soron következő ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos 
helyiségében.  

 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint ( Nincs jelen: Sellyei Noémi, Kruzslicz István, Rábai Zita tagok) 
 
Tárgy:  PEKB soron következő ülése  
 
dr. Pintér György, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a tagok közül 
négy tag jelen van, a bizottság határozatképes. 
Ismerteti az ülés napirendjét, az egyebekben tárgyalandókat, továbbá javaslatot tesz azok tárgyalási 
sorrendjére. Javasolja napirendről levenni az 1. (napi likviditás) és 16. (GSE Labdarúgó Szakosztály 
vezetőjének beadványát) sz. napirendi pontokat. 

  
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a napirendi pontokat és a fenti elnöki 
javaslatot. 
 
1. napirendi pont: Kimutatás a folyamatban lévő pályázatokról és az ingatlanértékesítésekről 
 
Popele Julianna: Az anyag kiküldésekor technikai okok miatt nem tudta a számítógépből 
kinyomtatni, ezért most került helyszíni kiosztásra. 
Az ingatlanértékesítésekkel kapcsolatban elmondja, hogy a Rómaiak útján - licitálással 
meghirdetett - telkekre nem volt érdeklődő. 
 
dr. Pintér György: Az esély egyre kevesebb, hogy a költségvetésben beállított, az 
ingatlanértékesítésekre tervezett összeg a valósághoz közelítsen.  
 
Lengyel György: Észrevétele, hogy két ügyvédet felesleges megbízni a licitálásra, főleg, ha az 
értékesítések nem jönnek létre. 
 
Dr. Szinay József: Nem került plusz költségbe, mert a hivatalnak dolgozó ügyvédek végzik 
ezt a munkát. A szabályok szerint a licitálást viszont csak ügyvéd végezheti. 
 
Mészáros Emília: Javaslata, hogy az akadálymentesítéssel kapcsolatosan valóban megnyert, 
de visszamondott pályázat kerüljön megjelölésre. 
 
Popele Julianna: Jelezni lehet azt is még a táblázatban, hogy visszamondta a testület a 
pályázatot. 
 
dr. Pintér György: A megnyert rublika után lehetne még egy rublikát, amiből a helyzet tisztán 
látható. 
 
2. napirendi pont: Kimutatás a 2009. május 31-ig befolyt adóbevételekről 
 
Jakab Gábor: A legnagyobb adózótól befolyt eddig 60 mFt. Visszaigénylése van, kb. 40 mFt. 
Ha nincs köztartozása, akkor ezt vissza kell fizetni. Az idegenforgalmi adó be fog folyni. A 
gépjárműadónál a behajtásra nagyobb figyelmet fordítanak a közeljövőben.  
 
Dr. Pintér György: Az iparűzési adó helyesbített előírása mit takar? 



 
Jakab Gábor: A kivetéses adóknál a bevallás után berögzített adókat tartalmazza a kimutatás. 
A helyesbített előírásnál is megtalálható az írásbeli magyarázat az anyagban. Június 2. volt a 
határidő a gyakorlatban a Pünkösd miatt: május 31. hétvégére esett, ezért sokan csak jún. 2-án 
töltöttek fel. Ez az összeg még nem szerepel az anyagban. 
 
Lengyel György: 48,89 %-ot látott megjelölni teljesítési százalékként. Viszont a tervezett és a 
helyesbített összeget is figyelembevéve sajnos csökkenő tendenciát mutat. A szöveges 
magyarázatot értékeli, de kb. 180 mFt-os adócsökkenés állapítható meg. Az iparűzési adó 
szeptemberi bevétele még nem biztos. A táblázattal óvatosan bánna, kiemelné belőle az 
iparűzési adót.  
 
dr. Pintér György: Az előző pontnál erre próbált célozni. A helyi iparűzési adó bizonytalan 
volta, az ingatlanértékesítések erős hátrányban vannak, plusz a költségvetést érintő 5 %-os 
ÁFA változást is komolyan befolyásolják a költségvetést. Véleménye szerint a helyesbített 
előírásokat is lehetne havonta vezetni.  
 
Jakab Gábor: Készíthető a helyesbített előírásokról is táblázat, amennyiben a bizottság 
igényli. Az elnök úr korábbi kérése volt a táblázat havonkénti elkészítése, de készülhet 
táblázat a helyesbítettre is. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az iparűzési adóval kapcsolatban elmondja, hogy érdemes lenne a 
beruházókat is figyelni, akik nem gödi székhellyel rendelkeznek. Jelentős bevételre lehetne 
szert tenni. 
 
dr. Pintér György: A legutóbbi testületi ülésen ezt már kérte.  
 
Dr. Szinay József: A tájékoztató készítése folyamatban van.  
 
Jakab Gábor: Az Adóiroda tervezi, hogy az augusztustól megüresedett álláshelyre olyan 
ügyintézőt vegyenek fel, aki az ellenőrzéseket végzi.  
 
Lengyel György: Egyetért azzal, hogy célfeladattal megbízott adóellenőrt foglalkoztassunk. 
 
Dr. Szinay József: A nyári szünetet követő rendes PEKB ülésen és KT ülésen a 
költségvetéssel kapcsolatos napirendet kell tárgyalni.  
 
Menyhárt László: A költségvetésbe be nem tervezett összegeknél, előterjesztéseknél a forrás 
megjelölést is javasolja. 
 
dr. Pintér György: Erre feltétlenül szükség lesz, kérjük az erre vonatkozó előterjesztést. 
Komoly veszteséget jelent még a nagyberuházók esetleges nemfizetése. 
 
3. napirendi pont: Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) – Költségvetési ellenőrzési 
szabályzat  
 
Dr. Szinay József: Korábban a hivatalnál az ügyrend szabályozta a működést. Ezt írta elő a 
közigazgatási hivatal, az Állami Számvevőszék viszont Szervezeti és Működési Szabályzatot 
vár el. Az ügyrendből kiindulva készítettük el az SZMSZ-t. Ennek része az elektronikusan 
kiküldött költségvetési ellenőrzési szabályzat. Ez tartalmazza a kötelező előírásokat, melyet 



ebben a szférában meg kell tenni. Ez egy kötelezettség megtétel az ÁSZ felé. Elsősorban a 
rendelkezésre állás, tehát az anyag elkészülte a lényeges. 
 
dr. Pintér György: Észrevétele: neveket ne jelöljenek meg, személycsere esetén ne kelljen 
SZMSZ-t módosítani. 
 
Kovács Krisztina: Az anyag mellékletében szerepelnek csak konkrét nevek, melyeket az 
elvárásoknak megfelelően készítettek el. A hivatalos véleményt még nem látta az ÁSZ-tól, de 
már szóbeli jelzést kaptak. 
 
Lengyel György: Javaslata, hogy ha az Állami Számvevőszéktől megkapjuk a jelentést, akkor 
tárgyalja részletesen a bizottság. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 

63/2009.(VI.22.) sz. PEKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát az Állami Számvevőszék jelentése után tárgyalja 
részletesen.  
 
Határidő: soron következő ülés 
Felelős: dr. Pintér György PEKB elnök, Kovács Krisztina Pénzügyi Ov. 
 
 
4. napirendi pont: Göd Város Önkormányzatának 2008. évi összefoglaló belső ellenőri 
jelentése 
 
Lengyel György: A jelentés tartalmazza, hogy a pénztár-ellenőrzés elmaradt. A korábbi belső 
ellenőr több esetben is végzett ilyet. Ezek szerint most nem történt ilyen. 
 
Volentics Gyula (megbízott belső ellenőr): A polgármesteri hivatal éves jelentését áprilisban 
már elfogadta a Képviselő-testület. Ebből készítette az összefoglaló jelentést, nem Ő állította 
össze az anyagot. 
 
Lengyel György: Nem fogadja el ezt a magyarázatot, emlékszik, hogy 2008-ban volt 
pénztárellenőrzés. Miért nem ez szerepel az anyagban? 
 
Dr. Szinay József: A következő ülésre ezt pontosítjuk. 
 
Lengyel György: Mikor volt ÁSZ ellenőrzés az önkormányzatnál? 
 
Dr. Szinay József: 2006-ban.  
 
Lengyel György: Javasolja, hogy az ÁSZ által észrevételezett hiányosságokat számszerűen 
szerepeltessük. Mennyi teljesült és mennyi van folyamatban.  
 
Dr. Szinay József: A holnaputáni Képviselő-testületi ülésre ezt korrigálni fogjuk. 
 



Lengyel György: A 2-es pont pénzkezelési szabályzat. Annak aktualizálására javaslat készült, 
de akkor mikor lesz érvényes szabályzat? 
 
Mészáros Emília: A kollega kiemelt egyes dolgokat, de ezek valóban nem fedik a valóságot.  
 
Lengyel György: Az anyag 2. pontjában megfogalmazott szövegrész sem világos. 
 
dr. Pintér György: A korábbi ellenőrzés megállapításait mennyiben hajtottuk végre, ezt 
kellene tükrözni az anyagnak tételesen.  
Javasolja ezt a napirendet a következő ülésen újratárgyalni. 
 
 
5.  napirendi pont: Rendelet-tervezet a leltározás rendjéről 
 
dr. Szinay József: Szükségessé vált e rendelet megalkotása.  
 
dr. Pintér György: Javasolja, hogy az 1. §. egészüljön ki a fordulónappal: 2009. dec. 31-el.  
Megállapítja, hogy az előterjesztő befogadja a módosítást. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 

 
64/2009.(VI.22.) sz. PEKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatalban szükséges leltározás rendjéről szóló 
rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 

65/2009.(VI.22.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja, 
hogy a leltározás rendjéről szóló rendelet-tervezet elfogadása esetén a fordulónap 2009. 
december 31. legyen. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Jegyző 
 
 
6. napirendi pont: Jegyáremelés (helyi buszközlekedés) 
 
Lengyel György: Mi indokolja az áremelést, sem ÁFA emelés, sem egyéb indokot nem lát. 
 
dr. Pintér György: A 2009. 06.15-i anyagban szereplő, a közlekedési kft. által tett 
előterjesztést felolvassa. Az emelés az üzemanyagnál halmozottan jelentkezik. Említi még az 
infláció mértékét, ezzel is indokolják az emelést. 
 
 



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

 
66/2009.(VI.22.) sz. PEKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága tárgyalta a 
Városi Közlekedési Kft. ügyvezetőjének előterjesztését a helyi autóbusz közlekedés 
átlagos 6 %-os jegyáremelési tervezetéről.  
A bizottság felkéri az előterjesztőt, hogy a Képviselő-testülethez benyújtott 
előterjesztését egészítse ki úgy, hogy a jelenlegi és a tervezett díjak is szerepeljenek.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 
7.  napirendi pont Temetkezési helyek megváltási díjai 
 
Lengyel György: Ugyanezt kéri, ennél a napirendnél is, hogy a jelenlegi árak is szerepeljenek. 
 
Mészáros: 2007-től nem változtak a díjak. Göd temetkezési díjai alacsonyabbak a környező 
településeknél. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
67/2009.(VI.22.) sz. PEKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága tárgyalta a 
TESZ 223/2009. iktatószámú előterjesztését a temetkezési helyek megváltási díjainak 
emelése tárgyában.   
A bizottság felkéri az előterjesztőt, hogy a Képviselő-testülethez benyújtott 
előterjesztését egészítse ki úgy, hogy a jelenlegi és a tervezett díjak is szerepeljenek.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 
8.  napirendi pont: Közbeszerzési eljárás megindítása (meghívóban: 4. napirendi pont) 
 
A bizottság ezt a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja, melyről külön jegyzőkönyv készült. 
 
 
9.  napirendi pont: K.M.O.P. 212 -2009 Kerékpár út - pályázat 
 
Popele Julianna: Engedélyes tervekkel rendelkezünk. Az egyik szakasz az alsó-gödi szakasz 
megépülhet. Két szakasz van, felsorolja az ezekhez tartozó utcákat. Két alternatívát tartalmaz 
az előterjesztés. A Városfejlesztési Bizottság a csökkentett alternatívát javasolta, viszont most 
mindkét alternatíva szerepel az előterjesztésben.  
 
dr. Pintér György: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy minden ezzel foglalkozó ülésen 
elmondja, hogy az Árpád utcában lakik, tehát személyesen is érintett az ügyben. 



 
Rakaczky István: Az útépítéseknél volt közel ilyen ár meghatározva, pedig ott más 
paraméterek vannak.  
 
Popele Julianna: A normatívák szerint vannak meghatározva az összegek. Az összeg még 
változhat, de a pályázati kiírás szerinti normatíva alapján számoltak. 
 
Rakaczky István: A megépítési árat akkor is soknak tartja. 
 
Popele Julianna: Ebben minden költség szerepel: táblák ára, nyitó rendezvény költségei, 
kisajátítás költsége, egyéb költségek.   
 
Mészáros Emília: A döntés nehéz, hiszen nehéz ilyen pénzügyi helyzetben a megvalósításról 
jó döntést hozni. Egyrészt, mert a kerékpárút létesítése népszerű, viszont igen költséges. 
 
Menyhárt László: határozati javaslata, hogy a Képviselő-testület döntse el, ebben a pénzügyi 
helyzetben, hogy ezt a költséget vállalja, vagy sem. 
 
dr. Pintér György: Kéri a bizottság tagjait szavazzanak az előzőekben elhangzott határozati 
javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
68/2009.(VI.22.) sz. PEKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a  KMOP 
2.1.1-2009 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése – pályázatról a Beruházási Osztály 
2009. 06. 18-i előterjesztését tárgyalásra alkalmasnak tartja és a Képviselő-testület elé 
terjeszti azzal, hogy a testület vegye figyelembe az önkormányzat jelenlegi pénzügyi 
helyzetét a döntés meghozatalakor. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György PEKB elnök 
 
 
10.  napirendi pont: Javaslat a strand belépőjegyek árváltozására  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 

69/2009.(VI.22.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a  
Képviselő-testületnek a TESZ 196/2009. iktatószámú előterjesztésében foglalt – a meleg 
vizű strand belépőjegyeinek 2009. július 01-től történő - árváltozásait elfogadni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György PEKB elnök 
 
 



11. napirendi pont: Javaslat a szemétszállítási díj árváltozására 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 

70/2009.(VI.22.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a                 
2009. július 01-i ÁFA emelés miatt javasolja a  Képviselő-testületnek a TESZ 197/2009. 
iktatószámú előterjesztésében foglaltak alapján a 36/2002.(XII.30.) sz.  - A települési 
szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról - szóló rendelet módosítását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 
12.  napirendi pont: Étkezési térítési díj módosítás 
 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

71/2009.(VI.22.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága - az 
élelmezési anyagok árának és az ÁFA  2009. július 01-i emelkedése miatt - javasolja a  
Képviselő-testületnek a TESZ 199/2009. iktatószámú előterjesztésében foglaltak alapján, 
a 38/2006.(XII.14.) sz.  (az étkezési térítési díjakról szóló) önkormányzati  rendelet 
módosítását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 
13.  napirendi pont: Géza fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 
támogatásának finanszírozása 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 

72/2009.(VI.22.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
…/2008 (VI.24.) sz. Kt. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Verőcei 
Református Egyházközséggel a Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és 
Bölcsőde Gödi Tagintézményére kötött közoktatási megállapodásban meghatározott  
pénzbeni támogatás 2008-2009. tanévre esedékes részének, 850.000,- forintnak, 2009. 



pénzügyi évi fedezetéül a 2009. évi Költségvetésben „Tartalék” címen, az 592123 
főkönyvi számon rendelkezésre álló keretet jelöli meg. 
 
Egyúttal Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 
haladéktalanul gondoskodjon a támogatás folyósításáról.  
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a 
Verőcei Református Egyházközséggel a Géza Fejedelem Református Általános Iskola, 
Óvoda és Bölcsőde Gödi Tagintézményére kötött közoktatási megállapodásban 
meghatározott pénzbeni támogatás összege a 2010. évi költségvetésbe betervezésre 
kerüljön. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László alpolgármester, Jegyző 
 
 
14.  napirendi pont: Szociális munkás álláshely 
 
dr. Pintér György: Az írásbeli előterjesztésre elmondja határozati javaslatát. 
 
 A bizottság tagjai rövid megbeszélés után 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi 
határozatot hozzák: 
 

73/2009.(VI.22.) sz. PEKB határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek Göd Város Alapszolgáltatási Központ Családsegítő Szolgálatánál 
1 fő álláshely bővítését, az intézményvezető 2009. június 16-án kelt előterjesztésében 
szereplő pályázat által finanszírozott időszakra, a Szociális Bizottság határozati 
javaslatában rögzített besorolással és bérrel, amennyiben: 
- a pályázat nem ír elő továbbfoglalkoztatási kötelezettséget, 
- Göd Város Alapszolgáltatási Központ Családsegítő Szolgálata az állásbővítéssel járó 
valamennyi egyéb költséget saját költségvetéséből biztosítja. 
 
A bizottság javasolja, hogy a foglalkoztatottal a munkaviszonyt csak a pályázat 
elnyerése után létesítsen az önkormányzat.  
   
Határidő: azonnal 
Felelős: Alapszolgáltatási Központ Családsegítő Szolgálatának vezetője 
 
 
15.  napirendi pont: Rómaiak útján 6 db telek értékesítése 
 

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



74/2009.(VI.22.) sz. PEKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 1829/5; 1829/6; 1829/7; 
1829/8; 1829/9; 1829/10 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére az alábbi határozatot hozza: 
 
Az ingatlanok  jelen állapotukban, közművesítés  nélkül kerülnek értékesítésre. 
Az ingatlanok értékesítését licitálási eljárás nélkül,  a honlapon történő hirdetéssel közzé teszi. 
Az eladási árat 10. 000,- Ft/m2 + Áfa összegben határozza meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beruházási Osztály 
 
 
16. napirendi pont: Egyebek 
 

• Szoftver-vásárlás 
 
dr. Pintér György: Ismerteti a jegyzőkönyvvezető problémáját az általa használt számítógépes 
programmal kapcsolatban. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák. 
 

75/2009.(VI.22.) sz. PEKB határozat 
 

A bizottság felhatalmazza a PEKB elnököt, hogy a jegyzőkönyvvezető számítógépét az 
Informatikai Iroda által javasolt szoftverrel bővíttesse. 
Pénzügyi fedezet: A bizottság 2008. évi kerete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: PEKB elnök 
 
A bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
      kmf. 
 
 
 
dr. Pintér György      Szokolainé Obermayer Éva  
    PEKB elnök                        jegyzőkönyvvezető  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


