
 42

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V   

 
 

Készült:  Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának 
2010. május 26-i rendkívüli ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.  

 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Rábai Zita, Menyhárt László, Rakaczki István)  
 
Tárgy:  PEKB rendkívüli ülése  
 
 
dr. Pintér György, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a tagok közül 
4 tag jelen van, a bizottság határozatképes. 
Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot.   
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a napirendi pontot. 
 
Napirendi pont: 2009. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 
 
Dr. Pintér György: Kérdése, hogy a legutóbbi ülésen kért, a bevételi és kiadási főösszeghez 
kiegészítő táblázatát Lengyel György megkapta-e.  
 
Lengyel Görgy: A részadatokkal együtt megkapta. Hiányosan, de ma reggel még csatoltak 
egy kiegészítést. Kérése, hogy a kiküldött anyaghoz a ma megkapott lapot tegyék hozzá, a 
testületi anyaghoz. 
 
Kovács Krisztina: A kért anyag a rendelethez tartozó kiegészítő tábla.  
 
Dr. Pintér György: A kérdés, hogy a mai testületi ülésen kiosztásra kerüljön, vagy csak a saját 
bizottsági anyagunkba tegyük le.  
 
Lengyel György: Elfogadja azt a javaslatot, hogy a bizottsági anyaghoz legyen csatolva. 
 
Településellátó Szervezet  – pótelőirányzat 
 
Dr. Hetényi Tamás:  A kintlévőségek 90 %-a behajtható. 37.679 eFt a pótelőirányzat, ez a 
januári PEKB anyagban is szerepelt. 
 
Dr. Pintér György: Erről kell külön szavaznunk? 
 
Dr. Szinay József: A határozati javaslat végén található összeg, ha ez a beszámolóval nem 
függ össze, ha a PEKB a jogosságot meg akarja vizsgáltatni, megteheti.  
 
Dr. Pintér György: Javaslata, hogy a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2009. évi 
zárszámadásról szóló rendelet elfogadását, ugyanakkor a bizottság a Településellátó Szervezet 
pótigényére vonatkozóan írásban kérjen kiegészítést a bizottság következő ülésére. Továbbá 
kéri, hogy a pótelőirányzat forrására a hivatal tegyen javaslatot. 
 
Lengyel György: Egyetért és javasolja. További kérdése, hogy miért tartozik az albérlők háza 
158 eFt-tal, amikor ők támogatást is kapnak. Csónakháznak mennyi a bérleti díja? Nem ért 



 43

egyet Duna-parti üdülők kiadásainak növekedésével. Az Öregek Otthonának külön 
költségvetése van. Ez utóbbi két témát kéri kivizsgáltatni.  
 
Dr. Szinay József: Ezt kivizsgáltatjuk. A rendeletmódosításról ettől függetlenül szavazhat a 
bizottság.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 
 

32/2010. (V.26.) sz. PEKB határozat 
 

 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a 2009. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadását, egyúttal 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a 
Településellátó Szervezet pótigényére vonatkozóan írásban felülvizsgálatot kér a 
bizottság következő ülésére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 
A bizottság elnöke megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

Szokolainé Obermayer Éva     dr. Pintér György 
jegyzőkönyvvezető      PEKB elnök 
 
 


