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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. szeptember 14-i  soron következő ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos 
helyiségében.  

 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Rábai Zita (nem jelezte) Rakaczki István (jelezte) 
 
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. 
 
Kovacsik Tamás: Kéri a 4. sz. napirendi pontot levenni a napirendről, mert az ügy folyamatban van, a 
Városfejlesztési Bizottság még nem tárgyalta. 

  
Dr. Pintér György: Kovacsik Tamás VFB elnök kérését javasolja elfogadni, ismerteti az ülés 
napirendjét, az egyebekben tárgyalandókat, továbbá javaslatot tesz azok tárgyalási sorrendjére.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a napirendi pontokat és a fenti elnöki 
javaslatot. 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Helyi telekadóról szóló rendelet módosítása 
    Előterjesztő: Jakab Gábor Adóosztály vezetője, 
          Iványi Andrea Építéshatóság osztályvezetője                          
2. Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása 
     Előterjesztő: Jakab Gábor Adóosztály vezetője                                       
3. Göd, Lajos u. 2-4. sz. alatti ingatlan ügye 
    Előterjesztő: dr. Pintér György PEKB elnök                                                 
4. Vételi ajánlat az Iskola közre (398-as hrsz)  
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész                                                 
5. Létszám és bérigény – TESZ-re bízott feladatok ellátásához 
   Előterjesztő: dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató                                               
6. 28/2009.(X.7.) sz. KOB határozat 
    Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök                                                          
7. Napi likviditás 
    Előterjesztő: Kovács Krisztina Pénzügyi Ov.                                          
8. Kimutatás a folyamatban lévő pályázatokról, és az ingatlanértékesítésekről 
    Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.                                               
9. Kimutatás a 2009.  augusztus 31-ig beérkezett  adóbevételekről  
    Előterjesztő: Jakab Gábor Adóosztály vezetője              
10.Vételi szándék bejelentése (1829/5. hrsz.) 
      Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.             
11.Göd Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének I.félévi módosítása 
     Előterjesztő: Kovács Krisztina Pénzügyi Ov.                                                                                 
12. Tájékoztató Göd Város Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről  
     Előterjesztő: Kovács Krisztina Pénzügyi Ov.                                                 
13. Egyebek I. – Járdaépítés (Pótelőirányzat igény) 
                     II. – Közfoglalkoztatottak személyi juttatása, dologi költségei (pótelőir.igény) 
                     III.- 2009. évi belső ellenőri terv módosítása  
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1. napirendi pont: Helyi telekadóról szóló rendelet módosítása 
 
Jakab Gábor: A,B,C változatot készített, az Adóiroda a B változat elfogadását javasolja.  
 
Dr. Pintér György: A tervezet tartalmazza, hogy mentesül az adóalany, ha önhibáján kívül 
nem tudja sem beépíteni, sem elidegeníteni a telket. Az adóalany úgy kér mentesítést, vagy 
könnyítést, hogy önhibáján kívül nem tudja elidegeníteni, ez az építményadóra mennyire 
vetíthető, hogy hasonló ok miatt itt is mentesítést kérjenek? Precedens lehet, ezért aggályos. 
 
Jakab Gábor: Önhibáján kívül – haszonélvező jogilag nem járul hozzá az értékesítéshez, ez 
jogi akadályt jelent.  A korábbi szövegben az 50 és 70 % nem volt benne. Az építményadó 
rendeletben semmi ehhez hasonló nincs. Három kategória vant: fizetési könnyítés, méltánylás, 
kedvezmény vagy mentesség. Az előbb felvetett aggályt, veszélyt a telekadó és építményadó 
összevetésében nem érzi.  
 
Dr. Szinay József: Az önhiba alatt a jogi vonatkozás érthető. A gazdasági környezet, pld. Az 
értékesítés nem számít önhibának. 
 
Kruzslicz István: Gödön hány ilyen telek létezik, ez nem derül ki az anyagból. A 
környezetvédelmi bírságot is figyelembe kell venni. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja a TET-et  TSZT-re javítani, továbbá 25 %-ra módosítani a 
kedvezményt. A B pontnál miért kapnak nagyobb kedvezményt azok, akiknek rendben van 
már a telke a szabályozási terv szerint, csak a telekalakítási terv van hátra. Azt sem érti, hogy 
miért csak a HÉSZ hatályba lépése után, mi ennek a célja? 
 
Jakab Gábor: Kruzslicz István kérdésére válaszolva: 8-10 ingatlant érint, kb. 1 mFt a kiesés. A 
TSZT szerint nem beépíthető megjelölés a temetőtáblára vonatkozik.  
 
Sápi Katalin: HÉSZ szerint nem beépíthetőek a 280 m2 alatti területek, ezekre vonatkozik.  
 
Dr. Pintér György: Amikor szerezte az illető, akkor tudta, hogy nem beépíthető a telek, ez 
még nem jelent értékcsökkentést.  
 
Sápi Katalin: Ezt a Helyi Építési Szabályzatot az önkormányzat hozta, tehát jelentősen 
csökken az értéke a telkének.  
 
Bertáné Tarjányi Judit:  A B pont alapján nem csak a kis telkek, tartoznának ide, hanem az egyéb, a 
TSZT-ben beépítésre szánt területek is, melyekre nem készült szabályozási terv. (temetőtábla, volt 
050-es tábla, 2/-an túli iparterület, stb.) Külön kellene választani a kis telkeket ezektől, például úgy, 
hogy a méreténél fogva nem beépíthető telekre legyen 75% a kedvezmény, és a SZT híján nem 
beépíthető telekre legyen 25%, mivel ezek gazdasági vállalkozások, melyekre a tulajdonosokra is 
felróható módon nem készült el a szabályozási terv, illetve a telekosztás. 
 
Dr. Szinay József: Voltak, akik azért fordultak kérelemmel az önkormányzathoz, mert nem 
tudtak a telkükkel mit kezdeni.  
 
dr. Pintér György: Akkor valójában kik lehetnek az érintettek? A területek nagysága nem 
világos.  
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Kruzslicz István: Konkrétan nem tudjuk milyen területekről beszélünk. A temetőtáblában sok 
tulajdonos volt. 2 méter széles és 260 méter hosszú telkek is voltak. Itt az értékesítésekkel 
gond volt. Javaslata, hogy a következő ülésre tisztázódjanak a felvetett kérdések és ezután 
döntsön a bizottság. 
 
Jakab Gábor: Ez a kör leszűkíthető, hogy a kisebb területeket vegyük figyelembe, de akkor az 
Építéshatóságot kéri fel, hogy az előterjesztésbe javasoljanak olyan normaszöveget, amely 
szerint ténylegesen a településpolitikai szándék szerinti kör (HÉSZ ellenére sem lehet 
beépíteni a meghatározott mérték alatti ingatlanokat) kapjon adókedvezményt. 
 
Menyhárt László: Ha nem adóztatjuk a telkeket, akkor a rendetlenségeket támogatjuk, és nem 
tesszük érdekeltté a tulajdonosokat a rendezésre. A tulajdonosok tudták, hogy milyen célra 
vásárolják a telkeket.  
 
Kruzslicz István: Vannak olyan területek, melyek tagi földek, kárpótlással kerültek 
tulajdonba, tehát nem mind vásárolt telek. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A rendelet tervezet szerint a kárpótoltak közül senki nem kap 
kedvezmény, mert a HÉSZ hatálybalépésétől számít a vétel. 
 
Sápi Katalin: Ezek belterületi ingatlanokra vonatkoznak. Az eredeti állapot az volt, hogy azok 
a telek kapjanak mentességet, melyek a méretük alapján nem beépíthetőek.  
 
Dr. Pintér György: A 280 m2 teleknagyságot nem haladja meg, azokra vonatkozna a 
kedvezmény. 
 
Dr. Szinay József: A HÉSZ hatályba lépését javasolja törölni. 
 
Dr. Pintér György: A 280 m2-t el nem érő, kertvárosias lakóterületi ingatlanokról van szó, 
akik a kedvezményben részesülhetnek. A kérdés, hogy mekkora legyen a kedvezmény. 
 
Javaslat: 50 %.  
 
Dr. Pintér György: Összefoglalva: „A”  pont: kedvezményt akkor kaphat, ha 280 m2-t nem éri 
el, és kertvárosias lakóövezetben található, akkor kérelemre 50 %-os adókedvezmény illeti 
meg, feltéve, hogy az adott ingatlan nem üzleti célt szolgál. (HÉSZ, TSZT kimarad)  
A bizottság jelen adókedvezméynről szóló lehetőséget  2010. január 01. javasolja a hatályba 
lépés időpontjának. A  3. oldal  6 §. C. pont 10 év 5-re módosul, d.) pont törölve.  
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat szerint módosított rendelet-tervezetet 5 „igen” 
egyhangú szavazattal elfogadják, és az alábbi határozatot hozzák: 

 
84/2009.(IX.14.) sz. PEKB határozat 

 
A Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a helyi telekadóról szóló rendelet 
módosítását az alábbi normaszöveggel javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra:  

 
Göd Város Önkormányzat   _______________/ 2009___________ hó ______nap/ sz. Ök. 
rendeletet  a helyi telekadóról  szóló 33/2005. /XII. 2./ sz. Ök. rendelet / a továbbiakban: Tr./   
                    m ó d o s í t á s á r ó l  
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„1.§ 
 
      A Tr. 3. §-ának helyébe a z alábbi rendelkezés kerül: 

                                                                     3.§ 
„Mentes a telekadó alól az 1990.évi C. törvény 11. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint 
számított földrészleten túl, a lakással, üdülővel beépítettnek minősülő ingatlan, kivéve azokat az 
ingatlanokat, amelyeken olyan lakás vagy üdülő található, ami üzleti célt szolgál.” 

 
2.§ 

 
A Tr. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

 
6.§ 

 
Kérelemre mentesül az adóalany az évi adó 50 %-a alól,  

 
a./  ha az ingatlana kertvárosias lakóövezetben található és a 280 m2-es teleknagyságot nem éri 

el feltéve hogy a telke nem  üzleti célt szolgál, 
 b./  ha a beépítetlen földterületen lakóház építését kezdték meg és az építési engedély kiadásától 

5  év még nem telt el. 
    

3. § 
(1) E  rendelet 2010. január 1-től  lép hatályba.  

 
(2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg a Tr. 9.§ (4) bekezdése hatályát veszti, és a Tr. 5. § (2) 

bekezdésében a „beépítetlen belterületi földrészlet” kifejezés helyébe a „telek” szó kerül.   
      -----   
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jegyző 
 
2. napirendi pont: Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása 
 
dr. Pintér György: Két változat van, melyiket javasolja az előterjesztő? 
 
Jakab Gábor: Az „A” változatot javasolja. A szöveg tartalmazza a nagyságrendet.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A talajterhelési díj számla alapján derül ki, ez esetben lehetne 
automatikus is az ügyintézés.  
 
Jakab Gábor: A ténylegesen elfolyt víz a hiteles és a bevallással egyező. A DMRV-nek utólag 
küldjük el a számlát. Ez alapján csökkenthető a talajterhelési díj. 
 
Kruzslicz István: A meghibásodott vízvezeték esetében nem tudja elfogadni, ha talajterhelési 
díjat kell fizetni.  
 
Jakab Gábor: A csökkentett számlát fogadjuk el. Javasolja a szövegben a 3. §-t kiegészíteni 
egyéb adatokkal. A korrekciós számla szerint kerülne meghatározásra a díj.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A szolgáltatónak nem szívesen adna meg személyes adatot, 
inkább kérjenek azonosító számot. Ez okozhat problémát, ha más is hasonlóan gondolkodik. 
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Dr. Pintér György: Azt kell megnézni, hogy a szolgáltató és a felhasználó közti szerződésben 
milyen adatok szerepelnek. 
 
Jakab Gábor: A túl hiányos adatszolgáltatás eddig már sok fennakadást okozott. 
A szolgáltató eddig meg tudta adni a kért adatokat.  A normaszöveg módosítható: „A  
szerződésben meghatározott adatok szerint”. 
 
Határozati javaslat:  
- 2. §. „Vízvezeték meghibásodása” – kezdetű mondat „le kell vonni, a vízszámla korrekcióját 
el kell végeztetni”. 
- 3. §. „Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és szolgáltató közti adatokat”. 
- 5. §. 2008 helyett 2009.  
- 2009. márc. 31. helyett 2010. március 31.  
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat szerint módosított rendelet-tervezetet 5 „igen” 
egyhangú szavazattal elfogadják, és az alábbi határozatot hozzák: 

 
85/2009.(IX.14.) sz. PEKB határozat 

 
A Pénzügyi Ellenőrző  és Közbeszerzési Bizottság a talajterhelési díjról szóló rendelet 
módosítását az alábbi normaszöveggel javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra:  

 
 

„ Göd Város Önkormányzatának ____/2009 (……. hó…...nap) Ök. sz. rendelete  
 

a talajterhelési díjról szóló 43/2006. (XII. 14.) sz. rendelet / a továbbiakban: Tdr./ 
 

m ó d o s í t á s á r ól 
 

                          1. § 
 

A Tdr. 2.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 

„(4) A talajterhelési díj mértéke e rendelet (2) bekezdésében szereplő egységdíj-mérték és (3) 
bekezdésében meghatározott területérzékenységi szorzó szorzata, azaz 180 Ft/ m3 

 
2.§. 

 
A Tdr.  3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés kerül, egyúttal a jelenlegi (2-4) 
bekezdések számozása (3-5) bekezdésekre módosul: 

 
 

„(2) Vízvezeték meghibásodása következtében elfolyt, elszivárgott vízmennyiséget le kell vonni a 
talajterhelési díj alapjából, ha a meghibásodás miatt az illetékes szolgáltató (Dunamenti 
Regionális Vízmű Rt.2600 Vác, Hóman Bálint u. 3., a továbbiakban Szolgáltató) a díjszámla 
korrekcióját elvégzi és ezt írásban igazolja a kibocsátó (vízfogyasztó) felé.   

 
3.§. 

 
   A Tdr. 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
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„(3) Az (1) és (2) bekezdések szerinti adatszolgáltatásoknak tartalmaznia kell a kibocsátó 
azonosításához szükséges, kibocsátó és Szolgáltató között létrejött szerződésben szereplő 
adatokat.   

4. § 
 

       A Tdr. 6.§  (3) és (4) bekezdései helyébe a következő szövegrészek kerülnek: 
 

„(3)   A környezetterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó 
jogkövetkezményekre, a megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, 
pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására a Ktd-ben és e rendeletben nem 
szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

 
  (4)  A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó  

talajterhelési díj a települési önkormányzat környezetvédelmi alapjának a bevételét 
képezi és azt az önkormányzat  a Ktd. 21/A §-ában foglaltaknak megfelelően 
használhatja fel.„ 

 
5. §. 

 
E rendelet a kihirdetésekor lép hatályba, a 2.§-ban leírtakat első alkalommal a 2009. évről 
szóló Ktd. 21/A § (1) bekezdése szerint 2010. március 31-ig benyújtandó bevallások 
esetében kell alkalmazni.   
 
                                 ------------- 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jegyző 
 
 
3. napirendi pont: Göd, Lajos u. 2-4. sz. alatti ingatlan ügye 
 
Dr. Pintér György: A kiküldött anyaghoz képest, még egy megállapodás tervezet is született, 
mely az ülés előtti anyagban található. Forrást nem jelölt meg a hivatal. 
Javaslata, hogy a 2009. évi költségvetésben meghatározott tartalék legyen a pénzügyi forrás. 
 
A bizottság tagjai 5 ”igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

86/2009.(IX.14.) 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 2131 Göd, Lajos u. 4. sz. alatti 
ingatlanon a kényszerbérletet fel kívánja számolni, melynek megváltási összege 
mindösszesen: 3.500.000,-Ft. Ebből az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium által nyújtott támogatási összeg: 1.750.000,-Ft, Göd Város 
Önkormányzatát terhelő rész: 1.750.000,-Ft.  
Az önkormányzatot terhelő rész pénzügyi fedezete: 2009. évi költségvetés tartalék 
előirányzata 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, jogtanácsos 
 
4. napirendi pont: Vételi ajánlat az Iskola közre (398-as hrsz) – levéve a napirendről  
 
5. napirendi pont: Létszám és bérigény – TESZ re bízott feladatok ellátásához 
 
Dr. Pintér György: Javaslata, hogy a testület döntsön e témában, az anyag tárgyalásra 
alkalmas.  
 
Mészáros Emília: A TESZ üzemeltetésre kapta a gépet, ott áll az udvaron, korábban testületi 
döntés volt a beszerzése, melyet nem a TESZ kért. Az üzemeltetésre igény van, ezért került be 
a létszám és bérigény. 
 
Kruzslicz István: Közmunkásokkal is meg lehetne oldani a működtetést. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Szigorú kritériumai vannak a közfoglalkoztatásnak, sok 
feltételnek kell megfelelni. 
 
Mészáros Emília: A TESZ-ben 1 közmunkás sincs foglalkoztatva jelenleg.  
Megfelelő végzettség kell a gép üzemeltetéséhez. 
 
Dr. Pintér György: Határozati javaslat: Javasolja a KT-nek tárgyaljásra a napirendet, egyúttal 
felkéri a jegyzőt, hogy a pénzügyi igény forrására tegyen javaslatot az előterjesztéshez. 

  
A bizottság tagjai 5 ”igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

87/2009.(IX.14.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a  308/2009. iktatószámú TESZ előterjesztés tárgyalását, felkérte 
továbbá a jegyzőt, hogy az abban foglaltakhoz a szükséges pénzügyi fedezet forrását 
jelölje meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 
6. napirendi pont: 28/2009.(X.07.) sz. KOB határozat 
 
Sellyei Noémi: Göd látványosságai kapcsán merült fel a Közművelődési és Oktatási Bizottság 
ülésén egy központi tér kialakítására tett javaslat. A tér a TESZ, az újonnan épülő orvosi 
rendelő és ez az ingatlan által határolt terület lenne. 
 
Dr. Pintér György: Tény és való, hogy ez egy markáns cél lehetne, de megnyitni egy Németh 
László emlékházat, egy folyamatos üzemeltetést is jelent. Kérdés, hogy az Ady Klub 
funkcióját mennyire lehetne áttelepíteni. Az ingatlan jelenleg egy nagy, 4 szobás felújított 
lakás. A megjelölt irányár: 45 mFt. A könyvtárfunkciókat végig kell gondolni, és a kulturális 
rendezvények megtartásának lehetőségét is. Igény van, csak a működtetés kérdéses.  
Az előterjesztés valóban pozitív és méltányolandó. 
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Sellyei Noémi: Információink szerint csereingatlant is elfogadnak.  
 
Menyhárt László: Véleménye szerint a 45 millió forint irreális, különösen a mai álló 
ingatlanpiaci helyzetben. Nem támogatja a vételt. Egyébként nem szomszédos az ingatlan a 
TESZ ingatlanával. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Javasolja, hogy a bizottság jelöljön ki egy személyt, aki 
tárgyalásokat folytat ez ügyben. Javasolná a vételt.  
 
A bizottság ezzel az ajánlattal érdemben nem kíván foglalkozni, amennyiben az ingatlan 
tulajdonosai további javaslattal, ötlettel állnak elő, úgy azt a bizottság újra tárgyalja.  

 
7. napirendi pont: Napi likviditás  
 
A bizottság a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
8. napirendi pont: Kimutatás a folyamatban lévő pályázatokról, és az  
                            ingatlanértékesítésekről 
 
A bizottság a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
9. napirendi pont: Kimutatás a 2009. augusztus 31-ig beérkezett adóbevételekről 
 
Jakab Gábor: 2009. szeptember 15-i általános befizetési határidő után, mindenki felszólítást 
kap, ez után következnek a behajtások. Építményadóban a tervezett bevétel befolyik 
várhatóan. 910-940 millió forintos éves bevételre számolhatunk, ha a feltöltések és a 
befizetések a tervek szerint alakulnak. A gépjárműadóban a legnagyobb a kintlévőség.  
 
Dr. Pintér György: A helyesbített összegek viszonylag kezdik megközelíteni a tervezett 
adóbevételeket.  
 
Jakab Gábor: Fokozott behajtási tevékenységet végez az Adóiroda.  
 
Dr. Pintér György: Tájékoztatja az Adóiroda vezetőjét, hogy a múltkori rendkívüli ülésen 92 
nappal lett meghosszabbítva egy vállalkozó szerződése útépítés kapcsán. Ennek az iparűzési 
adófizetési kötelezettség miatt van jelentősége.   
 
Dr. Pintér György: 100-150 mFt-os adóhiány várható a táblázat alapján.  
A bizottság felhívja a Jegyző figyelmét a fokozottabb ellenőrzési tevékenységre az 
Építéshatóság és Adóiroda közti hathatós információcserére, és az uniós pályázatoknál az 
előfinanszírozott projektek ellenőrzésére.    

 
A bizottság a tájékoztatásokat köszönettel tudomásul vette. 
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10. napirendi pont: Vételi szándék bejelentése (1829/5. hrsz) 
 

Dr. Pintér György: Javaslat: a bruttó 12.000,-Ft + ÁFA ár. 
 
Javasolja a bizottság, hogy hatalmazza fel a Polgármestert a testület, hogy minden olyan 
esetben, ahol az ár 10 eFt + ÁFA megkösse a szerződést, ha a vevő a vételárat 30 napon belül, 
de legkésőbb még 2009. dec. 31-ig megfizeti. 

 
A bizottság tagjai 5 ”igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

88/2009.(IX.14.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert szerződéskötésre 
minden olyan esetben, (10.000,-Ft + ÁFA / m2, vagy ennél magasabb összegben) ha a 
vevő a vételárat 30 napon belül, de legkésőbb 2009. december 31-ig megfizeti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: PEKB elnök 
 
 
A bizottság tagjai 5 ”igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

89/2009.(IX.14.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága támogatja az 
önkormányzati tulajdonban lévő, 1829/5. hrsz-ú, 747 m2 térmértékű, beépítetlen terület 
értékesítését Szabó Krisztina 2120 Dunakeszi, Tábor u. 4/F. sz. alatti lakos részére. 
A vételár: bruttó 10.000,-Ft + ÁFA. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beruházási Osztály 
 

 
11. napirendi pont: Göd Város Önkormányzat 2009. költségvetési rendeletének I. félévi  
                               módosítása 

 
Dr. Pintér György: A bevételek nem teljesültek több esetben. Javaslata, hogy az egyes 
költségvetési sorokon lévő túlfizetését csak akkor lehessen felhasználni, ha az összegzés már 
megtörtént a sorok közt. 
 
Dr. Szinay József: A jövő évi költségvetés nagyon szoros lesz. Várhatóan az általános 
tartalékképzés kötelezettsége is fennáll. November 30-ig készül el a központi költségvetés, az 
önkormányzatoknak 2010. január 15-ig kell elkészíteni.  
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A bizottság tagjai 5 ”igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
  

90/2009.(IX.14.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek elfogadásra az önkormányzat 5/2009.(II.26.) számú, a 2009. évi 
költségvetésről szóló rendeletének I. félévi módosításáról szóló rendelet-tervezetet. 
A bizottság javasolja továbbá elfogadni a tartalék előirányzatainak módosítását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: PEKB elnök 
 
 
12. napirendi pont: Tájékoztató Göd Város Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi  
                                helyzetéről  
 
Dr. Pintér György: A beállított bevételeknél a túlteljesítések esetén a felhasználást 
szabályozni kellene.  
 
Mészáros Emília: TESZ bevételekből indul ki, hogy miből képződött bevételi többlet. Ez 
keletkezhet egyrészt meghatározott célú önkormányzati, másrészt pályázatokból, harmadrészt 
működtetési költségekből (étkeztetés, szemétszállítás). Itt lehet plusz bevétel, ami mögött 
nincs kiadás a TESZ-nél nincs. A bértömeg 2 %-át jutalomra be lehet tervezni a törvény 
szerint, de a TESZ már évek óta nem tudja ezt betervezni a költségvetésébe. 
 
Beszámolóhoz nincs több észrevétel. 
 
A bizottság tagjai 5 ”igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
  

91/2009.(IX.14.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága tudomásul veszi 
az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: PEKB elnök 
 
 
13. napirendi pont: Egyebek   
 
I. 
– Járdaépítés, pótelőirányzat igény 
 
Dr. Pintér György: Pótelőirányzat módosításról van szó. 
 
Kovács Krisztina: Igen, mert korábban a hivatalnál volt betervezve, de már a TESZ készített 
egy  helyi szabályozást a járdaépítésre vonatkozóan, így a feladat a TESZ-hez került. 
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A bizottság tagjai 5 ”igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

92/2009.(IX.14.) sz. PEKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Településellátó 
Szervezet előirányzatát megemeli 395 e Ft-tal a lakossági járdaépítés fedezetének 
biztosítása céljából. 
 
Forrás: a Polgármesteri Hivatal költségvetésben tervezett járdaépítés előirányzata 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr.Hetényi Tamás igazgató 
 
II. 
– Közfoglalkoztatottak személyi juttatása, dologi költségei, pótelőirányzat igény 
 
A bizottság tagjai 5 ”igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
  

93/2009.(IX.14.) sz. PEKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Településellátó 
Szervezet személyi juttatásainak előirányzatát megemeli 597 e Ft-tal, a dologi kiadások 
előirányzatát megemeli 381 e Ft-tal. 
Forrás: a 2009. évi költségvetési tartalék. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr.Hetényi Tamás igazgató 
 
III.,  
 
– 2009. évi belső ellenőri terv módosítása 
 
Dr. Pintér György: Jegyzőnek írt levelet a jelenlegi belső ellenőri munkával kapcsolatban. 
Tájékoztatja a bizottságot arról is, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálata befejeződött, a 
későbbiekben mindenki hozzáférhet a jelentéshez, letölthető az internetről.  
 
A bizottság megállapította, hogy a 2009. évi belső ellenőri terv módosítása hiányos, ezért 
kockázatelemzéssel kiegészített új anyagot a következő ülésen tárgyalják.  
 

Kmf. 
 
dr. Pintér György      Szokolainé Obermayer Éva  
    PEKB elnök                        jegyzőkönyvvezető  


