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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. október 13-i  soron következő ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos 
helyiségében.  

 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Rábai Zita, (nem jelezte)  
 
Tárgy:  PEKB soron következő ülése  
 
dr. Pintér György, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a tagok közül 
6 tag jelen van, a bizottság határozatképes. 
Ismerteti az ülés napirendjét, az egyebekben tárgyalandó, ülés előtt kiosztásra kerülő napirendeket. 
 
Sellyei Noémi tag kiment.  
 
A bizottság tagjai 5  „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendeket.  
 
Napirendi pontok: 

1. Napi likviditás 
    Előterjesztő: Kovács Krisztina Pénzügyi Ov.                                         (ülés előtt) 
2. 6468/1. hrsz. ingatlan helyzete  
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész                                                     (1-6. oldal) 
3. Verőcei Református Egyházközség – díjmérséklési kérelme 
     Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző     (7-13. oldal)  
4. Kimutatás a 2009.  szeptember 30-ig beérkezett  adóbevételekről  
    Előterjesztő: Jakab Gábor Adóosztály vezetője                 (ülés előtt) 
5. Kimutatás a folyamatban lévő pályázatokról, és az ingatlanértékesítésekről 
    Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.                                                 (14-18. oldal) 
6. 2009. évi belső ellenőri terv módosítása 
    Előterjesztő: Volentics Gyula mb. belsőellenőr                                                   (19-49. oldal) 
7. KMOP-3.1.1/A,B,C: Versenyképes turisztikai termék-  
    és attrakciófejlesztés – pályázat 
    Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.                                                     (50-51. oldal) 
8. KMOP-2009-5.2.1/B. „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei  
    településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében 
    - pályázat 
    Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.     (52-54. oldal) 
9.Védőnői tanácsadó helyiség kialakítására pótelőirányzat kérése 
     Előterjesztő: dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató    (55. oldal) 
10. Ady Klub felújítási munkáira fedezet biztosításának kérése 
     Előterjesztő: dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató    (56. oldal) 
11. Németh László Ált. Isk. és Alapf. Műv. Okt. Int. – tetőszigetelésre 
      - pótelőirányzat kérése  
      Előterjesztő: dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató    (57. oldal) 
12. Tájékoztató a 2010. évre tervezett kötelezettségvállalásokról    
       Előterjesztő: Kovács Krisztina Pénzügyi Ov.,  
                            Popele Julianna Beruh. Ov.     (ülés előtt) 
13. 2010. évi költségvetés előkészítése 
      Előterjesztő: dr. Pintér György PEKB elnök     (szóban) 
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14. Tájékoztató az Állami Számvevőszék jelentéséről  
       (Intézkedési Terv) 
      Előterjesztő: Kovács Krisztina Pénzügyi Ov., Volentics Gyula belsőell.       (ülés előtt)  
15. Egyebek: 
 

• Közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntés 
”Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat céljára, cca. 500 m2 új épület építésének 
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése” tárgyú  közbeszerzési eljárásban”. 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető 
• Polgármesteri Hivatal önálló villamosenergia-ellátása 

Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök 
• Jácint utcai temető ravatalozójának felújítása 

Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök 
• Göd város energiagazdálkodásának költséghatékonysági elemzése és a 

fenntartható energiagazdálkodás lehetséges alternatívái (tanulmánytervezet, 
vállalkozási szerződés-tervezet) 
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKB elnök 

• Állami Számvevőszék jelentéséből összefoglaló 
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKB elnök 
 

 
1. napirendi pont: Napi likviditást a bizottság tudomásul vette. 
 
2. napirendi pont:  6468/1. hrsz. ingatlan helyzete Határozati javaslat 
 
Bertáné Tarjányi Judit: 2007-ben tárgyalta először a Városfejlesztési Bizottság és elutasította 
a kérelmet, ezután a Képviselő-testület kimondta, hogy nem kívánja megvásárolni a területet. 
2008-ban a tulajdonos benyújtotta a javaslatát, de újból elutasította a Városfejlesztési 
Bizottság. 2009-ben ismételten tárgyalta a VfB, aki javaslatot tett az ingatlanvásárlás értékére. 
Gödön a megosztások kapcsán sok az un. „nyeles telek”. Ez a terület is az. 
 
Bíró János: Az tény volt már eddig is, hogy szolgalmi jogot adtak gázvezeték létesítése miatt. 
Ezek magánterületen lettek elhelyezve a tulajdonos megkérdezése nélkül. A lefektetett 
közművek a környező lakások ellátását szolgálják. Csatornagyűjtő aknát is elhelyeztek a 
területen, melyre az önkormányzat bekötési engedélyt kiadott. E miatt gondolták a felajánlást, 
hiszen évek óta közterületként van használva a terület.  
 
Dr. Szinay József: Bíró Úr ügyvédje két jogerős bírósági ítéletet juttatott el hozzánk, mely 
hasonló helyzetről szól, az ítéletekben az önkormányzatokat elmarasztalták azért, hogy a 
tulajdonos engedélye nélkül kerültek a közművek elhelyezésre.  
Ez egy precedens értékű bírósági döntés. 
 
 Sellyei Noémi tag visszajött. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Nem volt egyértelmű a bírósági ítéletekből az, hogy azok is konkrétan 
nyeles telkek, de a jogi részről nem mond véleményt. 
 
Bíró János: A bírósági végzésekben az önkormányzatokat kötelezték a helyzet rendezésére.  
 
Dr. Szinay József: A Bíró Úr igénye, ezáltal megalapozottabbá vált. 
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Menyhárt László: A vételárat mi alapján állapították meg? 
 
Bíró János: Az ingatlanon épületek vannak. A bíróság kirendelt egy szakértőt, aki felmérte az 
ingatlant és ő állapította meg a 710 m2-re a 2.000,-Ft/m2. árat.  
 
Popele Julianna: Felhívja a figyelmet arra, hogy magánszemélyeknél nem kell ÁFA-t fizetni, 
az előterjesztésben 2 mFt + ÁFA szerepel.   
 
Kruzslicz István: A területet megvásároljuk, akkor mire használjuk majd? 
 
Dr. Szinay József: Ott húzódnak a közművek, ez a funkciója.  
 
Sellyei Noémi: A közművek kiváltása nem lenne olcsóbb, mint a terület megvásárlása? A 
megközelítés megoldható lenne ez esetben.  
 
Popele Julianna: Árajánlatot kell kérni, erre jelenleg nem lehet számszaki választ adni. 
 
Dr. Pintér György: A döntés precedens értékű lehet, és ha több száz ilyen telek van, akkor ez 
akár 200-400 mFt  költséget is jelenthet. 
 
Lengyel György: Javaslata, hogy a PEKB ne javasolja a megvételt, az eladó terelje jogi útra 
az ügyet.  
 
Dr. Pintér György: Az előterjesztésben a pénzügyi forrás nem volt megjelölve. 
Három lehetőség van, az eredeti határozat (kivéve belőle az ÁFA-t), a másik, hogy nem 
foglalunk állást, várjuk a jogi lépéseket, a harmadik lehetőség, hogy a PEKB nem foglal 
állást, amíg az ÜJKB nem tárgyalja. 
Viszont azt tudatosítani kell, hogy támogató döntésnek ez esetben nagy költségvonzata lehet. 
 
Sellyei Noémi: Vegyük figyelembe a közművek megváltási árát is.  
 
Popele Julianna: Az ár 2.000,-Ft-tal számolva, ÁFA nélkül, 1.422 eFt lenne. 
 
Rakaczky István: Javasolja, hogy először az Ügyrendi-, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 
tárgyalja az ügyet a hivatal mérje fel a közműkiváltás lehetőségét.  
 
Dr. Szinay József: Amikor napirendre lett tűzve az anyag, akkor még nem érkeztek meg a 
bírósági ítéletek. A holnapi ÜJKB ad-hoc tárgyalja majd. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

94/2009.(X.13.) sz. PEKB határozat  
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága felkéri a Jegyzőt, 
hogy a 6468/1. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatosan kibővített szakvéleményekkel kiegészített 
előterjesztést készíttessen, mely alapján a bizottság újratárgyalja a napirendet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
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3. napirendi pont: Verőcei Református Egyházközség – díjmérséklési kérelme 
 
Sellyei Noémi: A szerződésben azért volt viszonylag magas a bérleti díj, hogy az építkezést 
ösztönözzük, vagyis minél előbb megépüljön az iskola.  
Az iskola valóban elkészül majd, ez most már látható, a Huzella Iskola visszakapja az 
épületét. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az iskola még nem szerkezetkész, jövő szeptemberre kb. 4 tantermet 
tudnak működtetni. Most kb. 30 %-os a készenléti fok.  
 
Márkus Gábor lelkész (Verőcei Református Egyházközség képviseletében): Tisztelettel és 
szeretettel köszönti a jelenlévőket. A kérelemben is rögzítették, hogy az iskola építése jó 
ütemben folyik.  Köszönik, hogy még egy plusz osztálytermük épülhet az önkormányzat 
segítségével. Az önkormányzat egyfajta progresszív bérleti díj emeléssel késztette az iskola 
építést, ezzel elősegítve a gyorsabb építkezést. A kérelmük lényege az lenne, hogy a  
progresszivitás ne induljon be, hiszen az elvonások várhatóak mind az önkormányzatnál és 
mind az egyháznál is.  
Elmondja, hogy banki hitelt vettek fel az építkezés érdekében. Tudják, hogy az önkormányzat 
is nehéz helyzetben van, de kérik, hogy az emelkedés szűnjön meg és a bérleti díjat ne e 
megállapítás szerint fizethessék.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az építkezés tempójára szeretne rákérdezni.  
 
Márkus Gábor: Ismeretei szerint 8 osztállyal kívánnak majd beköltözni. A gyermeklétszámnál 
komolyan kell venni, hogy kb. 20-24 fős osztályok induljanak. Jelenleg 90 tanulójuk van. 
Ökomenikus jellegű, református szellemiséget közvetítő egyházi iskolát szeretnének 
működtetni. Pályázaton nyertek pénzösszeget, melyből tornatermet létesítenek. A 
gyermeklétszám növekedése a cél, ami eddig is növekedést mutatott a létszámadatokban.  
Magasabb létszámnál az 1 gyermekre jutó fenntartói költség alacsonyabb. Az egyházi oktatási 
rendszerre, a hat év alatt Verőcén egyetlen panasz sem volt.  
 
Mészáros Emília: Ebben az évben a változtatást nem javasolja, hiszen a Huzella Iskola 
bevételei tartalmazzák már ezt az összeget, a költségvetésbe így volt betervezve.  A jövő évi 
költségvetésben már módosítható lehetne. A Huzella Iskolában nőtt a gyermeklétszám, ez az 
étkeztetésnél is jelentkezik.  
 
Dr Pintér György: Az idei évre betervezett bevételhez, ha hozzányúlunk, akkor forrást kell 
keresni a kieső részre. Kérdés még, hogy az étkezés kikerül-e jövőre az új épületcsoportba 
vagy sem?  
 
Márkus Gábor: Köszönik az eddigi étkeztetést, jövőre meg kívánják az étkeztetést oldani. E 
tárgyban külön tárgyalásokat javasol folytatni. Az időbeosztást írásban kellene közölni és 
betartatni.  
 
Dr. Pintér György: Az idén módosítjuk a bérleti díjat vagy sem, erről kellene a mai ülésen 
dönteni, a többi dologról esetleg később.  
 
Márkus Gábor: Szimpatikus javaslatnak tartja, hogy az idei évben maradjon meg ez a 
rendszer és jövőre legyen változás. 
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Lengyel György: Havi bérleti díj fizetését kérdezi, hogy jól értelmezi a havi 10 e Ft-os 
növekedést. 
 
Sellyei Noémi tag távozik. 
 
Lengyel György: Javaslata, hogy 2010. április végéig fizesse az iskola a szerződésben 
megállapított összeget, és áprilisban az építkezés befejezésével utólag engedje el 2009. 
júliusától a bérleti díjat.    
A szerződés 7. pontját idézi. 2013 helyett 2010-ben adja vissza a Walch épületet, akkor az 
értékcsökkenés fedezetet nyújthat. 
 
Márkus Gábor: Elfogadhatónak véli a javaslatot a maguk részéről, hogy a díjfizetés 
decemberig nem változna, de januártól a progresszivitást szüntessék meg. Nekik májustól kell 
számolniuk. 
 
dr Pintér György:  Jobban körül kellene járni az ügyet. Lehet-e módosítani a szerződést menet 
közben. Az eredeti szerződésben a felmondás miért nem lett rögzítve, direkt, vagy véletlenül? 
 
Dr. Nagy Atilla: Az önkormányzat nem mondhat fel, mert akkor nem kapnak működési 
engedélyt. 
 
Márkus Gábor: Kérése, hogy idén menjen szerződés szerint a díjfizetés, de a progresszivitás 1 
évet csússzon, augusztus elsejét jelöljük meg határidőnek.  
 
Dr. Pintér György: Határozati javaslata:  decemberig a jelenlegi szerződés maradjon 
érvényben, és év végén visszatérünk a módosításokra. Kifejezett kérése, hogy ne legyen 
azonnali felmondás, legalább a 90 napot jelöljék meg. Meg kell nézni azt is, hogy a jövőben a 
visszakapott Walch épület hogyan hasznosítható.  
 
Mészáros Emília: A jövő évi tervezést ne tegyük decemberre, ezt már a költségvetés 
tervezésekor is figyelembe kell venni.  
 
Dr. Pintér György: Arról kell dönteni a fenntartónak, hogy a január 1-től fizetendő 250.000,-
Ft-os lefagyasztott bérleti díjat vállalják? A módosításokról el kell gondolkodni. 
  
Rábai Zita tag megérkezett. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, 1 „ tartózkodás” szavazati aránnyal tal az alábbi határozatot 
hozzák: 
 

95/2009.(X.13.) sz. PEKB határozat  
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága nem 
javasolja a Verőcei Református Egyházközséggel, 2008. június 30-án kötött bérleti 
szerződés módosítását a 2009. évben.  
A bizottság a szerződés módosítását javasolja a 2010-es évre vonatkozóan, melyben a 
felek a 3 hónapos felmondási időt közösen határozzák meg, és a bérleti díjat 2010. 
január 01. és július 31-ig fix összegben határozzák meg. 
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Felkéri továbbá a bizottság a hivatalt, hogy az egyeztetéseket folytassa le és a szerződés-
módosítást terjessze a bizottság elé. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jegyző, aljegyző  
 
 
4. napirendi pont: Kimutatás a 2009. szeptember 30-ig beérkezett      
                              adóbevételekről  
 
Jakab Gábor: A bevétel nagyságrendileg a múlt évivel egyező. Az értesítések mindenkinek 
kimentek. Az Adóiroda fokozta a behajtásokat.  Az adatokon a december 20-i feltöltések még 
változtatnak kb. . 920-930 mFt a várható adóbevétel. Az Adóosztály helyszíni vizsgálatokat is 
folytat.  
 
Dr. Pintér György: A tervezett adóbevételek várhatóan befolynak. 
 
Jakab Gábor: elmondja adónemenként a tervezett bevételeket és a várható teljesítéseket.  
 
Tájékoztatót a bizottság tudomásul veszi. 
 
5. napirendi pont: Kimutatás a folyamatban lévő pályázatokról, és az 
ingatlanértékesítésekről 
                                        
Dr. Pintér György: Az ingatlanértékesítésekből befolyt összeg a tervezett 150 mFt helyett kb. 
10 %-on teljesül majd. 
 
Popele Julianna: Készített egy kimutatást a pályázati önrészekről, mely az ülés előtt kiosztott 
anyag 59. oldala. Ismerteti a táblázatot.  
 
 
Dr. Pintér György: A visszaigényelt pénzeszközök mikor várhatók? 
 
Popele Julianna: Elmondja az elszámolás részletes folyamatát.  
 
Rábai Zita: Ma tartott ilyen témában képzést. Van szállítói finanszírozással történő 
kiegyenlítés is. Ha ezt választjuk, akkor előleget nem vehetünk igénybe, de nagyösszegű 
beruházásoknál jobban járnánk, nem érti, hogy ezt miért nem alkalmazza az önkormányzat. 
Így kb. másfél hónap – elbírálási idő – is közrejátszik.  
Egy projekten belül is lehet előleget, illetve szállítói finanszírozást is kérni. 
 
Popele Julianna: Befogadjuk az információt. Jó lenne ilyen képzéseken részt venni, ahol ilyen 
információkat kaphatnánk.   
 
Dr. Pintér György: Az ingatlanértékesítéseknél hatalmas bevételkiesés jelentkezik, ez 
várhatóan nem változik már? 
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Popele Julianna: A pályázatokról szóló kimutatásban található a strandfejlesztés, ahol a 
Városfejlesztési Bizottság nem javasolta a pályázást, erről külön napirendben tárgyal ma a 
bizottság. A bizottság mai ülésén tárgyalja még a városrehabilitációs pályázatot, és a 
következőnek felsorolt, -  a Fácán Óvoda felújítására tervezett pályázatot -  valamint a 
Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére benyújtható pályázatot.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Kilátásban van még a természetvédelmi értékekkel kapcsolatos 
pályázat is, ezzel kapcsolatban egyeztetésen vesz részt, utána tájékoztatást nyújt az 
önkormányzatnak erről. Ha erre lenne fedezet, akkor 95 %-os támogatottságú pályázaton 
vehetünk részt.  
 
Rábai Zita: A városrehabilitásiós pályázat szerteágazó lehetőséget rejt, de a mi 
önkormányzatunk nincs megfelelően felkészülve a pályázat megfelelő beadására.   
 
Dr. Pintér György: A pályázatokkal kapcsolatos pénzek behajtása érdekében felkéri a jegyzőt 
a megfelelő intézkedések megtételére, hiszen minden bevételre égetően szüksége van az 
önkormányzatnak. 
 
(Szünet)  
 
6. napirendi pont: 2009. évi belső ellenőri terv módosítása 
                                                
Volentics Gyula (megbízott belsőellenőr): 2008. november 15-ig kellett volna elfogadni a 
2009. évi belső-ellenőri tervet. A Képviselő-testület 2009. márciusában fogadta el a hatályban 
lévőt. Valószínűleg  a késedelem oka, hogy nem volt betöltve ez a státusz.  
Elkészült egy kockázatkezelési szabályzat, melyek tartalmazzák az alacsony és magasabb 
rendű kockázatokat. Az Állami Számvevőszék jelentésében javaslatot tesznek a 
kockázatkezelésekre és a stratégiai tervre. A jövőben e szabályzatok alapján kívánják a 
vizsgálatokat lefolytatni. Elkészültek azok a táblázatok, melyek tartalmazzák ezeket. 
 
Dr. Pintér György: Ha elfogadásra kerül, akkor ez mennyiben érinti az idei évet? Határozati 
javaslata: Következő bizottsági ülésre a 2010 évi belsőellenőrzési terv kerüljön beterjesztésre, 
és akkor a Képviselő-testület pár napos késéssel el tudja fogadni. 
Meg van határozva egy munkaerőigény, ez alapján olyat ne fogadjon el a bizottság, ami nem 
hajtható végre. Az ellenőrzések irányát jóváhagyjuk és a jegyző saját hatáskörben határozza 
meg. 
 
Dr. Szinay József: Ebből az időszakból már 2 hónap eltelt, az igaz, hogy ebben az évben, 
ebben a terjedelemben már nem lehet végrehajtani.   
 
Lengyel György: A belsőellenőri terv a belsőellenőri munkaidőt magas napszámban határozza 
meg, ezt a munkát egy belsőellenőr hogyan látja majd el? Véleménye szerint ez 2-3 ember 
munkáját igényelné. 
 
Volentics Gyula: Amennyiben az ellenőrzésre szánt napok számát egyedül nem tudja 
megoldani, úgy a vállalkozása keretében saját maga oldja majd meg.  
A belső ellenőrzési kézikönyv szerint a kapacitás az éves vizsgálatok 80 %-át jelenti. A 
hiányolt kritériumok közel 10 évig nem készültek el. Nem látja okát, hogy miért nem lehet 
elfogadni az éves tervet?  
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Lengyel György: A támogatások vizsgálatánál a vezetőség aggálya magas, miért? Javaslata az 
anyag zárt körben történő tárgyalása a visszaélések elkerülése végett. 
 
Kruzslicz István: Hány fővel végzik el a belső ellenőrzési feladatokat és mennyiért? 
 
Volentics Gyula: A cége végzi megbízás alapján, de a feladatok elvégzéséért - akár hányan 
végzik majd - a díjazás nem változik. 
 
Dr. Szinay Jószef: A megbízási díjra nem emlékszik, de a szakmai színvonal magasabb, mint 
a korábbiakban.  
 
Mészáros Emília: A belsőellenőri munkatervet el kellene fogadni, mert ez fontos.  
 
Dr. Szinay József: Nincs egyenes arány az eddigi felkészültség és a jelenlegi, továbbá az 
általánosságban mondott vállalkozási díjak és a megbízott díja között sem. Az önkormányzat 
nem jár rosszul a díjazással kapcsolatban.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

96./2009.(X.13.) sz. PEKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága a 2009. évi belső ellenőri terv 
tárgyalása kapcsán a belső vizsgálati területek meghatározását elfogadja, egyéb 
vizsgálati területek meghatározását Jegyzői hatáskörbe javasolja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: PEKB elnök, Jegyző 
 
 
7. napirendi pont: KMOP-3.1.1/A,B,C: Versenyképes turisztikai termék-  és 
attrakciófejlesztés – pályázat 
 
Popele Julianna: A minimálisan megpályázható összeg igen magas, ezért a Városfejlesztési 
Bizottság nem javasolta a pályázaton való részvételt. Az előterjesztés tartalmazza a három 
határozati javaslatot.  
 
Rábai Zita: Értetlenségét fejezi ki. A kritikus pont a strandfejlesztés. A strand végre olyan 
lehetne, amilyennek a város szeretné, akkor ez egy pozitívum lenne az adott ciklusnak. Jó 
lenne, ha konkrét tervezés lenne meghatározva a strandra és nem szóródnánk szét a többi 
pályázaton való részvétellel.  
 
Lengyel György: Tavasszal döntöttek a félkör alakú medencéről és a strandfejlesztés egyes 
kérdéseiről. Mi van jelenleg a vízkivételi engedéllyel?  
 
Popele Julianna: Teljes körű választ ezzel kapcsolatban Szegedi úr adhat. Tartalék hévízkút 
létesítését,  és 54 ezer köbméter többletvízkivételt kért az önkormányzat. Ezt elutasította a 
hatóság, amit az önkormányzat megfellebbezett. A többletvízkivételhez szükséges egy 
hidrogeológiai tanulmány, ami alátámasztja a többletvíz kivételi kérelmünket.  
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Lengyel György: 170 mFt volt megjelölve, ebből mi lesz megvalósítva, mit terveznek milyen 
fejlesztést? 
 
Rábai Zita: Egyetlen bevételi forrás lehetne a strand. Kérdés, hogy a fejlesztést hogyan 
akarjuk megvalósítani toldozgatással, vagy bevételt hozó plusz szolgáltatásokkal.  
Egyetlen kincs lenne a strand, érdemes lenne fejleszteni. Erre a Városfejlesztési bizottság  úgy 
dönt, hogy nem indul a 30 %-os támogatottságú pályázaton, inkább javasolja az önerőből való 
fejlesztést. Koncepciózusabbnak kellene lenni. Egyetlen kincsünk a strand, ennek a 
fejlesztésével kellene foglalkozni. 
 
Dr. Szinay József: A pályázat 300-400 milliós önrészt tartalmaz. Az valóban koncepció 
kérdése, hogy mire fordítja a bevételét az önkormányzat.  
 
Menyhárt László: Az igényeket kellene felmérni, hogy mire van igény. Turisztikai 
szempontokat kellene figyelembe venni. 
 
Kruzslicz István: Főleg, hogy gyógyvízről van szó.  
 
Dr. Pintér György: Nem látszik sajnos a tényleges megtérülés. A működtetési költségek 
fedezetére azonban nincs forrás. A fenntartáshoz a költségeket már nem lehet kitermelni. 
 
Mészáros Emília: A strandon valóban évek óta vajúdunk. Lepusztulóban van. A meleg 
medencét fel kellene újítani. A jelenlegi medencéket is.    
 
Rábai Zita: A PEKB is azt határozta el korábban, hogy a bevételnövelésre törekszik, erre 
eddig egyetlen javaslat sem érkezett a bizottságtól sem.  
 
Dr. Pintér György: Itt figyelembe kell venni a szociális kiadásokat, a közvetlen bizonytalan 
gazdasági környezeteket. Erről hosszan lehetne gazdasági vitát folytatni. Javasolja visszatérni 
az eredeti napirendhez.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen”, 2 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozzák: 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az 
alábbi határozat meghozatalát; 

 
97/2009.(X.13.) sz. PEKB határozat  

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy  
KMOP-3.1.1/B Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés  pályázaton Göd 
Város Önkormányzata nem kíván részt  venni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
Rakaczky István: A két határozati javaslat között ellentét van. Hiszen leszavaztunk egy 
fejlesztést és most információhiányában kell szavaznunk a 3. határozati javaslatról. 
 
Dr. Pintér György: Forrás sincs megjelölve.  
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8. napirendi pont: KMOP-2009-5.2.1/B. „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei 
településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében - pályázat 
 
Rábai Zita: A pályázat félreértelmezéséről van szó. Csak a felszínt értelmezik a logikáját nem 
értik. A pályázat célja a gazdálkodás fejlesztése, ezt figyelmen kívül hagyták. A korábbi 
pályázatnak rossz volt az Integrált Városfejlesztési Stratégiája.  
 
Dr. Pintér György: Az anyag nem megfelelően kidolgozott. A 210 mFt-os önrész azt jelenti, 
hogy az előfinanszírozás is magas összegű. Nem látható, hogy egy megtérülő beruházás 
lenne. 
 
Dr. Szinay József: A korábbi pályázat leegyszerűsített változata: nem kerülne be a vállalkozók 
üzlethelyiségeinek megvásárlása, utak, terek kialakítása.  
 
Popele Julianna: Egy héttel ezelőtt az előterjesztés készítésénél megnéztük a lehetőségeket a 
pályázat benyújtására. 1 mrd. Ft támogatásra lehetett pályázni. 200 mFt-os projekttel eséllyel 
indulhat egy város. Megvizsgálták annak lehetőségét, hogy a tavalyi pályázat leszűkítésével, 
azaz az akcióterület csökkentésével, koncentrálva szorosan a Kincsem épületének felújítására 
és a fogadó épület felépítésére vonatkozzon a pályázat. Ez esetben az önrész 275 mFt lenne. 
Az üzletvásárlásokat elvetették. Nem biztos, hogy elérjük az alap támogatási összeget e 
leszűkített pályázattal. A VFB úgy döntött, hogy induljunk a pályázaton, de több koncepció 
készüljön, rendkívüli ülésen tárgyalják majd újból. 
 
Dr. Pintér György: Kétféle létesítményfajta létezik. Egyrészt üzleti célú, másrészt intézményi.  
A fenntartásukkal kapcsolatban kér a hivataltól költségkimutatást. Ha nem tudjuk fenntartani, 
akkor ez komoly probléma lehet. 
 
Rábai Zita: Nincs konkrét elképzelés. Példát mond egy határozott pályázatra, amiben az 
elképzelések „becsomagolhatóak”. 
 
A bizottság a napirendi pont tárgyában nem hozott határozatot.  
 
9. napirendi pont: Göd Város energia-gazdálkodása (tanulmányterv) 
 
Dr. Pintér György: Egy anyagot terjeszt a bizottság elé, nevezetesen:  „Göd város 
energiagazdálkodásának költséghatékonysági elemzése és fenntartható energiagazdálkodás 
lehetséges alternatívái (tanulmány-tervezet)”  Az energiakérdés motiválta. Az energiára 
fordított költség igen magas az önkormányzatoknál. Pld.  fűtés, közvilágítás.  
A bizottság 2008-as bizottsági keretéből kívánja finanszírozni a tanulmány elkészítésével járó 
költségeket. 36. oldal tartalmazza a fizetési ütemezést.  
 
Mészáros Emília: Ez az anyag illeszkedik a korábban bizottságok által tárgyalt 
energiagazdálkodási felméréshez? 
 
Dr. Pintér György: Az összes adatot e tárgyban össze kellene szedni és úgy tárgyalni. 
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Rábai Zita: Rengeteg pályázati lehetőség van még erre a területre. Ilyenkor a pályázatíró 
céggel közösen együttműködve szokták megcsinálni az ide vonatkozó tanulmányokat. Van 
ahol a pályázatírók előlegezik meg a költségeket és nem önkormányzati költség. 
Ilyenkor nem az a bevált gyakorlat, hogy felkérés alapján kell 2-3 árajánlatot bekérni? 
 
Wassné Jakab Júlia (Kontó Expert Bt. képviseletében): 
Amennyiben ez az önkormányzat igénye, akkor felveheti a kapcsolatot pályázatíró cégekkel. 
Itt energetikai szempontból mérik fel az épületeket. Ismeri a gödi intézményeket, ezért 
javasolják a felmérést.  
Azt nem tudja garantálni, hogy olyan pályázatíró céget talál, aki a tanulmány költségeit 
megfizeti. Kapcsolatot fel tud venni, ha erre igény mutatkozik. 
 
Rábai Zita: Ez a gyakorlat létezik, információnak szánta. 
 
Menyhárt László: A felmérésekből kiderülnek majd a hiányosságok, ami megint újabb 
költségigényt támaszt. Nem látja ennek az alátámasztottságát, nem biztos, hogy az anyag 
hasznosítható lesz.  
 
Wassné Jakab Júlia: A jelenlegi és a fejlesztés utáni költségek összehasonlítását tartalmazza a 
tanulmány, mely a várható beruházást is összehasonlítja a felmerülő költségekkel. Gazdasági 
szempontból lehet hasznos a tanulmány. Sok olyan program van, ami segítené a 
környezettudatos életre nevelést. Pld. szelektív hulladékgyűjtés, melynek a megtérülési ideje 
lehet, hogy évek, de ezek hosszú távon hatékonyabbak. 
 
Lengyel György: Kérdése a bizottsághoz, hogy ha a hibafeltárásról elkészül a tanulmány, 
akkor beterjesztjük majd a költségvetés tárgyalásakor, hogy milyen munkákat végezzünk el? 
 
Dr. Pintér György: Megfelelő javaslatok esetén megfontolandó, ez egy pénzhozó beruházás 
lenne, hiszen az energiahordozók ára folyamatosan nő.  
 
Rábai Zita: Végignézve a pontokat nem tudja, hogy hol kerülnek majd hasznosításra. Több 
ponton már tudjuk, hogy milyen intézkedésekre lenne szükség. A problémákat ismerjük, itt 
összegyűjtve láthatjuk majd, de nem látszik, hogy hogyan valósítható majd meg, hiszen a 
változásokra nincs finanszírozás. Tudjuk, hogy a fejlesztésekkel jobban járnánk, de nincs 
fedezet a problémák orvoslására. 
 
Dr. Pintér György: határozati javaslata: Az ajánlat és a vállalkozási szerződés elfogadása, 
fedezet: a bizottság 2008. évi kerete.  
 
Szavazás: 3 „igen” , 1 „nem” , 2  „tartózkodás” szavazattal a bizottság nem fogadta el a 
határozati javaslatot. 
  
9. napirendi pont: Védőnői tanácsadó helyiség kialakítására pótelőirányzat kérése 
 
Mészáros Emília: Az előterjesztést kiegészítette a védőnő által használt nyomtatványok 
jegyzékével, a tanácsadó alapfelszerelésének felsorolásával, gyógyszerrendeléssel. 
November 30-ig kell az új védőnői szolgálatra megkérni a működési engedélyt, ez alapján 
lehet a normatívát igényelni. 
Ezek csak az induló feltételek. A védőnői szolgálat működtetése külön költség lesz. 
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A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

98/2009.(X.13.) sz. PEKB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja az 
alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd város Képviselő Testülete a Kisfaludy utcai új Egészségházban kialakítandó védőnői 
szolgálat alapfelszerelésének biztosításához,   utólagos elszámolás mellett 1.5 millió Ft 
finanszírozást biztosít a Településellátó Szervezet költségvetésébe. 
Fedezet: tartalék 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a pénzügyi keret biztosítására pénzügyi oszt.vez., felhasználásra TESZ igazgató 
 
A bizottság fenti határozatot 5 „igen” 1 „nem” arányban visszavonta, mivel  – az előzetes 
egyeztetés elmaradása miatt – nem volt egyértelmű, hogy a forrásként megjelölt „tartalék” 
költségvetési soron rendelkezésre állt-e a szükséges pénzmennyiség. 
A bizottság egyúttal felkérte a Pénzügyi Osztályvezetőt, hogy az október 21-i testületi ülésre a 
tartalék sor eddigi felhasználásáról készítsen kimutatást.  
 
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a napirend tárgyalását, amennyiben az anyag 
pontos forrásmegjelöléssel kiegészül.  
 
 
10. napirendi pont:  Ady Klub felújítási munkáira fedezet biztosításának kérése 
 
Lengyel György: Nincs forrásmegjelölés. 
 
Kruzslicz István: Korábban több körzeti képviselő átutalt saját keretéből erre a célra 
pénzeszközöket a rámpa elkészíttetésére.  
 
Mészáros Emília: Ez a rámpakészítés elmaradt. Szükséges még egyéb felújítás is. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” 1 „nem” szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
99./2009.(X.13.) sz. PEKB határozat  

 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága tárgyalásra 
javasolja a Képviselő-testületnek az Ady Klub korszerűsítési munkálatainak 
fedezetbiztosítására vonatkozó, 351/2009. iktatószámú TESZ előterjesztést, amennyiben 
az anyag pontos forrásmegjelöléssel kiegészül.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: PEKB elnök  
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11. napirendi pont: Németh László Ált. Isk. és Alapf. Műv. Okt. Int. – tetőszigetelésre 
pótelőirányzat kérése  
 
Dr. Pintér György: Itt is hasonló a bizottság döntési helyzete, mivel  – az előzetes egyeztetés 
elmaradása miatt – nem volt egyértelmű, hogy a forrásként megjelölt „tartalék” költségvetési 
soron rendelkezésre állt-e a szükséges pénzmennyiség. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” 1 „nem” szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 
 

100/2009.(X.13.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága tárgyalásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a „Németh László Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény tetőszigetelése – pótelőirányzat kérése” c. napirendet a 362/2009. iktatószámú 
TESZ előterjesztés alapján. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: PEKB elnök  
 
 
12.  napirendi pont: Tájékoztató a 2010. évre tervezett kötelezettségvállalásokról  
 
Dr. Pintér György: Korábban kért erről anyagot. A pályázati önrészekről készített kimutatást 
láthattuk, de nem lehet tudni, hogy a pénzek mikor folynak be pontosan.  
 
 
13. napirendi pont: Tájékoztató az Állami Számvevőszék jelentéséről 
 
dr. Pintér György: Az intézkedési Terv helyszíni kiosztású volt, javasolja, hogy a bizottság a 
következő ülésén tárgyalja.  
 
 
14.  napirendi pont: 2010. évi költségvetés előkészítése 
 
Dr. Pintér György: December  2-ra tervezi a parlament a végszavazást. November 30-ig el 
kell fogadni a koncepciót.  
 
Lengyel György: Amennyiben újabb információk jönnek elvonásokról, akkor kéri a bizottsági 
tagok értesítését.  
 
Dr. Szinay József: Az ismert normatívák hogyan alakulnak, erről készült háttér anyag.  
 
Lengyel György: Tavaly kérdés volt, mi a kötelező és mi a nem vállalt kötelezettség. Erre jó 
lesz felkészülni.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: A Településellátó Szervezet költségvetése kapcsán jelzi, hogy a 
Civil Tanács megbízását korábban már többször kérték. 
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Dr. Szinay József: A TESZ önálló gazdálkodó szerv, az igazgató adhat erre a kérdésre választ. 
 
15. napirendi pont: Egyebek  
 

• Polgármesteri Hivatal önálló villamosenergia-ellátása 
 
dr. Pintér György: A Városfejlesztési Bizottságtól érkezett az előterjesztés. 
 
A bizottság tudomásul vette az igényt és visszatér a költségvetés tárgyalásakor e témára. 
 
 

• Jácint utcai temető ravatalozójának felújítása 
 

Dr. Pintér György: Az előterjesztés a Városfejlesztési Bizottságtól érkezett. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen”  szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 

101/2009.(X.13.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága tárgyalásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a „Jácint utcai temető ravatalozójának felújítása” c.  
napirendet azzal, hogy a testületi ülésig az előterjesztést egészítsék ki a  pontos pénzügyi 
forrás meghatározásával. 
 
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  
 

 
 
 
 
 


