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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának
2010. június 21-i soron következő (nyílt) ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos
helyiségében.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Kruzslicz István, Sellyei Noémi, Rábai Zita)
Tárgy:

PEKB soron következő 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 és az ülés előtt kiosztásra került napirendi pontokat. A bizottság az 1.
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja, felkéri a tagokat, hogy erről is szavazzanak.

A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a napirendi pontokat és fenti
elnöki javaslatot.
Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntés – Kálmán utca és Kossuth utca felújítása
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető zárt ülés (ülés előtti anyagban)
Napi likviditás
Előterjesztő: Kovács Krisztina Pénzügyi Osztályvezető
(ülés előtti anyagban)
Kimutatás a folyamatban lévő pályázatokról és az ingatlanértékesítésekről
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető
(ülés előtti anyagban)
2010. 05.31-ig kivetett és befolyt adókról tájékoztatás
Előterjesztő: Jakab Gábor Adó Osztály vezetője
(1. oldal)
19/2010. (VI.08.) sz. ÜJKB határozat
(2. oldal)
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKB elnök
Lakásvásárlási kérelem (76/2010. (VI.8.) sz. SZB határozat)
(3-5. oldal)
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKB elnök
Egyebek

A bizottság az 1. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja, melyről külön jegyzőkönyv készült.
2. napirendi pont: Kimutatás a folyamatban lévő pályázatokról és az ingatlanértékesítésekről
Popele Julianna: A táblázat leszűkített, de nem annyira amennyire a bizottság kérte. A bevételeket
illetően adatot nem kapott a Pénzügyi Osztálytól. Egy pályázatot nyújtottunk be az elmúlt hónapban.
KEOP energia hatékonysági pályázati lehetőség volt, a Lenkey utcai óvodánál a fűtéskorszerűsítésre
lehetett volna pályázni, de felfüggesztették a pályázatot.
Nagy valószínűséggel újabb forrásokkal kiegészítve megnyílnak majd ezek a pályázati lehetőségek.
Dr. Pintér György: A gödi vasútállomásnál a Fácán épület pályázati kiírása mikor esedékes?
Popele Júlianna: A július 7-i testületi ülésre készítik el az anyagot. 75 férőhelyes óvoda kiírására
készül az anyag.
Rakaczki István: A táblázatban a pályázatoknál a pénzügyi állapotot is látni kellene, miszerint az
önkormányzat a megvalósítás során fizetett ki összeget, vagy érkezett-e be már a pályázati pénzből.
Dr. Pintér György: Felkéri Rakaczki Istvánt, hogy készítsen egy levelet, melyben javaslatot tesz arra,
hogy hogyan, milyen adatokkal kéri a bizottság az adatszolgáltatást.
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Popele Julianna: A pályázatainknak nagyon sokrétű a feladati része. Az egész egy összetett folyamat,
mely részhatáridőket, részteljesítéseket, aktuális feladatokat ölel át.
Dr. Pintér György: A pénzösszegek visszaigénylése továbbra is nyitott kérdés.
3. napirendi pont: 2010. 05. 31-ig kivetett és befolyt adókról tájékoztatás
Dr. Pintér György: Az építményadónál a tervezett időarányos összeg már befolyt. Az iparűzési adónál
a helyesbített előírás miért maradt el ennyire?
Jakab Gábor: A teljes adatfeldolgozásig még nem jutott el az Adó Osztály. 2010. május 31-ig kellett
benyújtani a bevallásokat, ezért még folyamatban van a feldolgozás.
Mészáros Emília: Május 31-ig ki kellett vetni az iparűzési adót. Eddig az adóbevallásoknak is meg
kellett érkezni, ami alapján az adókivetés megtörténik.
Jakab Gábor: A telekadónál is kisebb lett a befizetési morál. Az idegenforgalmi adónál a bevétel
kiesést az okozta, hogy három üdülő is bezárt. Az iparűzési adónál több jött be a múlt évihez képest.
Ennek két oka van. Az egyik, hogy a legnagyobb adózó kiegészített kb. 25 mFt-tal. Az összképet
tekintve a bevétel kb. 40 mFt-tal több, mint 2009. május 31.én.
Napirend tárgyalása felfüggesztve.
4. napirendi pont: 19/2010. (VI.08.) sz. ÜJKB határozat
Dr. Pintér György: A bizottság, ha nem tér el az eddigi gyakorlattól, akkor nem tudja támogatni a
határozatban foglaltakat. Ezt tartsuk szem előtt. Tudomása szerint erről előterjesztést készít a hivatal.
Menyhárt László: Valóban közérdek lenne a közbiztonság megfelelő megteremtése.
Dr. Pintér György: Ezért javasolja, hogy a testület határozza meg a forrást, amennyiben javasolja a
támogatást.
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
33/2010. (VI.21.) sz. PEKB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága tárgyalásra javasolja
a Képviselő-testületnek a Gödi Rendőrőrs 2010. évi üzemanyagköltségeihez történő esetleges
hozzájárulást.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pintér György PEKB elnök
Folytatva a 3. napirendi pontot:
Jakab Gábor: A kisebb vállalkozások megszűnése miatt egyrészt csökkent a bevétel, de a korábban
iparűzési adóval elmaradt vállalkozások, akiknek a befizetésére nem számítottak, - fizettek.
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5. napirendi pont: Lakásvásárlási kérelem (76/2010.(VI.18.) sz. SZB határozat)
Dr. Pintér György: Nincsenek valódi adatok. Nem tudjuk a ház értékét. Nem lehet tudni, hogy mennyi
lenne a törlesztés most, hány év van még a törlesztésből. Ezen az adatoknak a hiányában nem lehet
dönteni.
Mészáros Emília: Korábban az ilyen előterjesztések úgy készültek, hogy az előadó már egy leszűkített
anyagot adott le a megfelelő fórumra. Most feleslegesen sok fénymásolatot kapunk akár testületi
anyagról legyen szó, és nem derül ki, hogy pontosan mi az előterjesztés lényege.
Dr. Pintér György: Álláspontom szerint az anyag ebben a formában tárgyalásra alkalmatlan, hiszen
nincsenek konkrét számadatok.
A bizottság az anyagot hiányosnak tartja, konkrét adatok hiányában nem tartja tárgyalásra alkalmasnak
az előterjesztést.
6. napirendi pont: Egyebek
Menyhárt László felvetése, hogy Lengyel György civil delegált társadalmi munkában végezte a
bizottsági munkát.
Mészáros Emília: Két hivatali dolgozó is nyugdíjba ment, tőlük sem búcsúzott el a bizottság.
•

Napi likviditás

A bizottság a napi likviditást a tudomásul vette.
Dr. Pintér György: A következő ülés várható időpontja: 2010. június 30.

Kmf.
A bizottság elnöke megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Szokolainé Obermayer Éva
jegyzőkönyvvezető

dr. Pintér György
PEKB elnök

