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J E G Y Z Ő K Ö N Y V   
 
 

Készült:  Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának 
2010. április 14-i soron következő ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos 
helyiségében.  

 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint  
 
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 meghívottakra 
tekintettel javasolja, hogy a 4. napirendi pontot tárgyalja elsőként a bizottság.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a napirendi pontokat és fenti 
elnöki javaslatot. 
 
Napirendi pontok: 
1. Napi likviditás 
    Előterjesztő: Kovács Krisztina Pénzügyi Ov.                                          
2. Kimutatás a folyamatban lévő pályázatokról, és az ingatlanértékesítésekről 
    Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.                                                        
 3.Tájékoztatás az adóbevételekről 
    Előterjesztő: Jakab Gábor Adó Osztály vezetője        
4. Erdősáv megszűntetése és útszélesség módosítása a 7002-08. hrsz. területeken 
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész         
5. József Attila Művelődési Ház és a Városi Könyvtár épületeinek közös közterheire  
    pótelőirányzat 
    Előterjesztő: Kovács Krisztina Pénzügyi Ov.        
6. Közbeszerzési eljárás megindítása: 
     - kerékpárút építés 
     - Kálmán utca, Kossuth utca fejújítása      
     Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov. 
 7. 2010. évi Közbeszerzési Terv 
     Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.      
8. Göd, 6801/66. hrsz. ingatlan értékesítés 
     Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.      
 9. Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde Gödi Tagintézményeinek 
     általános beszámolója 
    Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző       
 10. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - térítési díjak  
    változása  
    Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző  Ov.     
11. Körzetfejlesztési hozzájárulás felhasználásának szabályai 
    Előterjesztő: dr Nagy Atilla aljegyző      
12.Horgász Egyesület kérelme 
     Előterjesztő: dr. Garabon Sándor jogtanácsos     
13. Önkormányzati Fenntartható Energiagazdálkodás – költségcsökkentő végrehajtási  
      lehetőségek 
     Előterjesztő: dr. Pintér György PEKB elnök     
14. 2009. évi PEKB határozatok végrehajtása 
     Előterjesztő: dr. Pintér György PEKB elnök     
15. Egyebek: 
      - Monitoring jelentés ÁSZ vizsgálat intézkedési tervének végrehajtásáról 
     - Gödi Rendőrörs kérelme 
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1. napirendi pont: Erdősáv megszűntetése és útszélesség módosítása a 7002-08. hrsz.  
                              területeken 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Előterjesztését azzal egészíti ki, hogy jelenleg nem téma a 
Szabályozási Terv módosítása. Ez a terület a 050-es táblánál a Penta Kft. telephelye mellett 
található.  A Szabályozási Tervben „gazdasági szolgáltató” területként szerepel. A megbízott 
ügyvédnek tudomása volt arról, hogy belterületbe vonás után az adófizetési kötelezettség 
fennáll. A változtatási tilalom a külterületekre érvényben volt, ennek ellenére a fellebbezést 
benyújtották, majd megnyerték. A tulajdonosok az adókivetés után szembesültek a 
belterületbevonás következményeivel. A területet nem lehetett volna belterületbe vonni.    
 
Rábai Zita tag megérkezett. 
 
Felmerült a területcsere, területösszevonás kérdése, viszont időközben életbe lépett Helyi 
Építési Szabályzat, miszerint a telekösszevonásra nincs mód. Lehetőség van a telekalakításra, 
de akkor adófizetési kötelezettség keletkezne azonnal. A tulajdonosok sérelmezték a 
Szabályozási Tervben szereplő erdősáv törlését és az utak szélességének módosítását kérték. 
A HÉSZ módosítása igen hosszadalmas és költsége kb. 1 millió forint. A HÉSZ 
véleményeztetése szabályos volt. 
 
Rakaczki István tag megérkezett. 
 
A lakosság figyelmét több fórumon felhívták a véleményezésre, módosító javaslat nem 
érkezett, ezért a HÉSZ érvénybe lépett.  
E napirendet tárgyalja majd a Városfejlesztési Bizottság és a Környezetvédelmi Bizottság is. 
Kérdés, hogy az adófizetés illetve a SZT költségeit ki finanszírozza majd. Amíg belterületi az 
ingatlan, addig az adófizetési kötelezettség fennáll. A belterületbevonás nem volt teljesen 
jogszerű. A tulajdonosok megtehetik, hogy visszaminősíttetik külterületté. Ezt a 
tulajdonosoknak kell eldönteni. Ez esetben a földhivatalhoz befizetett összes költséget 
visszakapják.  
 
Dr. Pintér György: Mikor történt a belterületbevonás? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: 2007-ben. 
 
Kruzslicz István: A tulajdonosokat többször kiértesítették - ez van az anyagban. Nem látja, 
hogy a tulajdonosok visszaigazolták, hogy az értesítést átvették volna a HÉSZ módosításakor. 
Ha ez nincs, akkor az is lehetséges, hogy a tulajdonosok erről nem is tudtak. Ez valóban 
jogszabályellenesen történt. Nem a tulajdonosok a hibásak, hanem vagy a hivatal, vagy a 
földhivatal. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Nem írta, hogy a tulajdonosok többször ki lettek értesítve. A HÉSZ 
véleményezésére meg volt a lehetőség, különböző csatornákon többször értesítették a 
lakosságot. A tulajdonosokat név szerint nem értesítették.  
 
Lengyel György: Mi indokolta, hogy erre a területre erdősávot jelöljenek ki? Ki fogja 
megvenni ezt az 1 hektárnyi területet ? Ki fogja az erdősítést végrehajtani, mely kb. 100 Mft? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A belterületbevonás semmis, mivel országos és helyi jogszabályba 
ütközik. 



 272

 
Dr. Pintér György: Kéri, hogy a jegyző határolja be a mai ülés témáját. Mik azok a döntések, 
amelyeket a mi bizottságunknak kell megtenni?  
 
Dr. Szinay József: Az előterjesztés címzettje elsőként a Városfejlesztési Bizottság, aki dönt a 
belterületbevonásról, mivel korábban a tulajdonosok kérték. Szakmai álláspontot a VFB és 
KVB fog adni. A PEKB a két bizottság álláspontját megvizsgálva dönt majd az adókiesésről 
és az egyéb költségekről. A PEKB utalja vissza a két másik bizottsághoz, ez után tud majd 
dönteni akár egy rendkívüli ülésen.  
 
Dr. Pintér György: Nem akar jogi vitákba kezdeni. 
 
Deák József (tulajdonos): A sérelem az erdő és az út, ez mind a belterületbe vonásból eredt. A 
HÉSZ módosításánál a tulajdonosok valóban nem jelentkeztek. A tilalmi rendelet fordította 
fel az egészet. Eddig lakóterület volt, azután gazdasági terület lett. Az új HÉSZ szerinti telkek 
sem alakíthatók ki, most még adófizetési kötelezettség is van. Van erről szóló testületi 
határozat 48/2004.(VI.28.). Mi nem vettünk részt a HÉSZ véleményezésében, mert ha a 
HÉSZ változtatott volna rajta, akkor elvárták volna, hogy a tulajdonosok legyenek értesítve. 
Ha tudomásuk lett volna róla, észrevételezik. A HÉSZ-t elfogadhatónak vélik, a Szabályozási 
Terv rossz, nem valós adatokat tartalmaz, azt nem fogadják el. Az, hogy hogyan lett 
belterületbe vonva az egy másik kérdés. A pénzügyi vonatkozása a dolognak az, hogy az adó 
kivetésre került és a módosítás költségeit ki viseli majd. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A HÉSZ 2007. decemberi alaptérképre készült.  
 
Dr. Pintér György: Kérdés, hogy mit szeretnének a belterületbevonás visszavonását, vagy 
mást.  
 
Deák József (tulajdonos): A belterületbevonást a tulajdonosok nem azért kezdeményezték, 
hogy ezután visszavonják ezt, és újra szántó terület legyen, ezáltal a telkek értéke is 
csökkenne. 
 
Vidák Árpád (tulajdonos): A térképen megmutatja, hogy a tulajdonosok mit kértek 2006-ban 
az önkormányzattól. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ezt a Szabályozási Tervet levette a napirendről az akkori 
Városfejlesztési Bizottság. Az előterjesztést nem Ő készítette.  
 
Dr. Pintér György: Az ügy még visszakerül, de erről most nem a mi bizottságunk hivatott 
dönteni. 
 
Sándor György (tulajdonos): Javasolja, hogy a temetőtáblánál is gond van. Az átminősítéseket 
felül kellene vizsgálni. Sok helyen van komoly probléma. A főépítész azt mondta, hogy a 
temető mellé lehet tenni lakóparkot.  
 
Menyhárt László: A javaslata az lenne, hogy a Városfejlesztési Bizottság olyan megoldást 
találjon, mely mind az önkormányzatnak, mind a tulajdonosoknak megfelel.  
 
Kruzslicz István: Erdősávval kapcsolatban mekkora részről van szó? Az erdősáv kialakítást le 
kell venni a területről. Egyetért az előtte szólóval, hogy rendezni kell a problémás területeket. 
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Ezek a keskeny, hosszú területek nem alkalmasak semmire. Az adókat jogosan nem akarják 
befizetni.  
 
Jakab Gábor (Adóhatósági Ov.): Adóhatósági szempontból nézi az ügyet, akkor, ha belterületi 
földrészről van szó, akkor az adót ki kell vetni. Mivel a tulajdonosok nem tettek bevallást, 
ezért bírságolniuk kellett a helyi Adó Osztálynak. Rengeteg fellebbezés érkezett. Az Adó 
Osztály a jogi hátteret megnézi és igyekeznek jogszerűen eljárni, részletfizetést és a 
méltányosságot is vizsgálják. Ez igen jelentős adóbevétel. Kb. 6-8 tulajdonos van, akit érint ez 
az ügy. Az Adó Osztály feladata, hogy az adót jogszerűen behajtsák. Kedvezményezett 
területként nem igazán lehet kezelni, de ez csak egy korai gondolat.  
 
Deák József: A felhalmozott adó azért volt, mert az Adó Osztály sem kapott a belterületbe 
vonásról értesítést. 
 
Jakab Gábor: Valóban 2007. helyett 2009-ben kapták meg az értesítést.  
 
Dr. Pintér György: A helyzet az, hogy szeretnének a tulajdonosok egy értékes ingatlanhoz 
jutni, de az időközben felmerülő költségeket nem igen vállalnák. Kéri a hivatalt, hogy a 
várható megoldásokat vázolja fel.  
 
Rábai Zita: Véleménye szerint ezt a Városfejlesztési Bizottságnak és másik bizottságoknak is 
tárgyalni kell. Nem érti, hogy miért került itt most napirendre ez az ügy.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A temetőtáblával is hasonló a helyzet. Először a Szabályozási Tervet 
kell elfogadni, aztán telekalakítás következhet és utána a belterületbevonás. Ez lenne a helyes 
út.  Figyelmeztetése ellenére viszont a tulajdonosok ügyvédje megfellebbezte az ügyet. A 
jelenlegi Képviselő-testület ezt a problémát már örökölte.  
  
 
2. napirendi pont: Gödi Rendőrőrs kérelme (ülés előtt került kiosztásra) 
 
Dr. Pintér György köszöni a megjelent Morva László őrsparancsnokot. 
 
Dr. Pintér György: A kérelmük szerint 109.000,-Ft forint összegű eszközbeszerzéshez kéri a 
rendőrőrs a segítségünket. A bizottságunk a pénzügyi szakmai tanulmányokat, ellenőrzési 
feladatokat támogatja. Javaslata, hogy a Jegyző az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 
felé továbbítsa a kérelmet.  
 
Morva László: A jelenlegi számítógépes rendszerük igen silány ezt mindenképp fejleszteniük 
kell a hatékony munkavégzés érdekében. A Dunakeszi Rendőrőrsön is folynak fejlesztések, és 
itt Gödön is indokolttá vált. 
 
Kruzslicz István: Nem olyan magas összeg, javasolja a megelőlegezést. Ez sokat segítene a 
rendőrségnek. Javasolja, hogy sürgősséggel kerüljön az ÜJKB elé.  
 
Lengyel György: Szeretné pontosítani a beadványt. Kérdése, hogy a rendőrség rendelkezik 
önerővel az eszközbeszerzéshez? Ez a teljes beszerzési költség vagy csak egy része? 
 
Dr. Pintér György: Határozati javaslata, hogy az ÜJKB tárgyalja a holnapi ülésén e témát. 
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A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi  
 

22/2010.(IV.14.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága felkéri az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot, hogy a 2010. április 15-i ülésén tárgyalja a 
Gödi Rendőrőrs 2010. április 13-án kelt kérelmét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 
Dr. Szinay József jegyző kérése, (ügyrendi javaslata) hogy a következő napirend a monitoring 
jelentés legyen. 
 
3. napirendi pont: Monitoring jelentés az Állami Számvevőszéki vizsgálat intézkedési  
                             tervének végrehajtásáról 
 
Dr. Szinay József: A tájékoztató elkészült. Korábban a bizottság már elfogadta a 
számvevőszéki megállapításokat és az intézkedési tervben foglalt határidőket. Az elmúlt 
időszakban egy táblázatot küldtünk ki a PEKB tagok részére, ami több pontban összefoglalta 
a határidőket felelősöket és az eddigi intézkedéseket. A megállapított határidők 2/3-ára 
megtettük a megfelelő intézkedéseket. A további 1/3-ad hiányosságán három oka van. Az 
egyik, hogy van még ápr. 30-ig határidő. A 19/A pontban 2010. febr. 01-i határidővel került 
be az informatikai terv. Ezt folyamatban lévőnek írtuk, de már elkészült a terv. A leírtakat 
minél gyorsabban és szakszerűbben igyekszik a hivatal elkészíteni. Felkértük a Microbi 
Consulting Kft.-t, hogy a felülvizsgálatot végezze el. 
 
Wilk Rita (Microbi Consulting Kft.): A végső határidő, amikor valamennyi intézkedés 
véglegesen lezárult. Ezután készülne a megvalósításról egy végső jelentés.  
 
Dr. Pintér György: Véleménye szerint a bizottság jól döntött, hogy felvállalta ezt a feladatot. 
A Microbi Consulting Kft. folyamatosan segítette a hivatal munkáját, viszont van olyan pont, 
ami megoldhatatlan. A 13/B pontnál ez az elmaradás szinte végrehajthatatlan, mert még 
Pénzügyminisztérium sem tette közzé a kézikönyv mintát. Pontról pontra végigment a 
sorokon. A végső áttekintés még vagy a bizottságra, vagy a belső ellenőrre vár. Javasolja a 
június 30-i határidő meghatározását.  
 
Lengyel György: Az ÁSZ jegyzőkönyv milyen határidőt állapított meg? 
 
Wilk Rita (Microbi Consulting Kft.): Az ÁSZ jelentés a határidők megtételére felhatalmazta a 
Képviselő-testületet. Ezeket a határidőket kell betartani. 
 
Sellyei Noémi tag kiment. 
 
Dr. Szinay József: Pld. A kontrolling kézikönyv még a mai napig nem jelent meg, ilyen 
dolgok miatt van az 1/3-os csúszás.  
 
Lengyel György: Javaslata, hogy a Jegyző állapítsa meg a végső határidőt és a következő 
bizottsági ülésen tárgyaljuk. 
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Dr. Szinay József: Köszönetet mond a Microbi Consulting Kft.-nek az együttműködéséért.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi  
 

23/2010.(IV.14.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja, 
hogy Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2009. évi Állami 
Számvevőszéki vizsgálat intézkedési tervének végrehajtásáról szóló monitoring 
jelentésben a végső határidőket 2010. június 30-ig határozzák meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 
4. napirendi pont: Napi likviditás, Tájékoztatás az adóbevételekről 
 
Dr. Pintér György: Az ülés előtt kiosztott anyagban megtalálható az adóbevételekről szóló 
tájékoztatás. 
 
Jakab Gábor: Összevetve a tavalyi értékekkel az iparűzési adónál 40-50 millió forinttal 
nagyobb a bevételi összeg, mint tavaly. Márc. 15-ig is nagyobb létszámban fizették be a 
fizetési előlegeket. Komolyabban veszik a vállalkozások már ezt a határidőt. Telekadóban 
kisebb a nagyságrend. Két adóalany ügye van még folyamatban. Ez kb. 20-30 mFt os 
nagyságrend. Márc. 31-ig kb. 20 mFt-tal több jött be, mint tavaly.  
 
Lengyel György: Következő ülésen kéri tisztázni a napi likviditást a pénztárra vonatkozó 
résznél. 
 
5. napirendi pont: Kimutatás a folyamatban lévő pályázatokról és az ingatlanértékesítésekről 
 
Popele Julianna: A táblázat 27 sorszámánál van egy elírás, 2010-re kell javítani. A táblázat 
bővül azzal az ingatlanértékesítéssel, ami külön napirendi pontban szerepel a mai ülés anyagai 
között.  
 
Mészáros Emília: Javaslata, hogy a jövőben csak a 2010-es évben folyamatban lévőkről 
kérjen a bizottság tájékoztatást.  
 
Rakaczki István: Ténylegesen mennyit fizetett már ki, illetve ténylegesen mennyit tudtunk 
már lehívni, mennyi folyt be a pályázati pénzekből. Javasolja, hogy legyen egy újabb oszlop, 
amiben szerepel a lehívott összeg és a ráfordítások összege.  
 
Popele Julianna: Sajnos ezt naprakészen nem tudjuk kikérni a Pénzügyi Osztálytól. 
Már kb. 150-200 mFt lehívott összeg befolyt.  
 
Dr. Pintér György: Javaslata, hogy a táblázatot egészítse ki az előterjesztő: az önkormányzat  
által kifizetett összeggel, a lehívott összeggel, és a megjegyzésként, hogy mikori adat.  
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Rábai Zita: kb. 1 hónapja kérte a Popele Juliannát, hogy ezekről az összegekről tájékoztassa, a 
tájékoztatást meg is kapta. 
 
Lengyel György: Javaslata, hogy a realizált pályázatok már ne szerepeljenek a kimutatásban. 
Konkrét kérdése, hogy a kimutatás 3. során szereplő pályázat benyújtása 2007. július 16. 
„Nem nyert.” Akkor ez miért szerepel? A jövőben ennek feltüntetése sem szükséges 
véleménye szerint.  
 
Popele Julianna előterjesztő a módosításokat befogadta.  
 
A bizottság a tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
Rábai Zita: Ügyrendi javaslata, hogy a Horgász Egyesület napirendjét tárgyalják. 
 
6. napirendi pont: Horgász Egyesület kérelme 
 
Görbe Zoltán (Horgász Egyesület elnöke): A kérelem tartalmazza a halállomány vagyoni 
értékét. A pályázaton szeretne a Horgász Egyesület indulni. Az egyesület minden hónapban 
csak a 100 eFt-os díjfizetést tudja vállalni. A pályázatukban 200 eFt-ot tudnának szerepeltetni, 
és ezt év végén novemberben kifizetni. Az iskolákkal felveszik a kapcsolatot a gyermekek 
horgászatával kapcsolatban. A gyermekek ingyen horgászhatnak és gyermekversenyt is 
szeretnének rendezni. 31 fő a tagi létszám, ennek a 60-70 %-a nyugdíjas. Továbbra is 
szeretnék gondozni, karbantartani a területet. A tagság értesült a halállomány 
lejelzálogosításáról. Tavaly is jelentős mennyiségű halat telepítettek a tóba. Ezt számlákkal, 
állatorvosi igazolással tudják bizonyítani. További 10 mázsa ponty telepítését tervezték. 
Valami biztatást vár a bizottságtól.  
 
Dr. Pintér György: Az önkormányzat ezt a zálogjogot bejelentette. Akkor ez a tartozás 
kiegyenlítését jelenti, ezt el lehet fogadni?  
 
Dr. Szinay József: Ezt a zálogjogot érvényesítheti az önkormányzat, ha a tartozás másképp 
nem tud befolyni. Ez nem jelenti a tartozás kiegyenlítését.  
 
Dr. Pintér György: A pályázati kiírás hogyan áll? 
 
Dr. Szinay József: A jövő hétfőn tárgyalja a Városfejlesztési Bizottság, aztán a Képviselő-
testület. 
 
Kruzslicz István: Javasolja, hogy a bizottság elfogadja az ajánlatot és a Horgász Egyesület 
induljon a pályázaton. Ha van lehetőség a napijegyeseknek is a halfogásra, akkor az 
idegeneket is vonzza majd.  
 
Lengyel György: Ön mióta elnöke a Horgász Egyesületnek? 
 
Görbe Zoltán: Ez év január 17-től. 
 
Lengyel György: Mikor telepítettek utoljára halakat? 
 
Görbe Zoltán: Minden évben 6-8 alkalommal. A pontyot mindig lehet telepíteni, a keszeget 
bizonyos időszakban. A legnagyobb ponty a tóban 10 kg-os.  
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Lengyel György: Nem érti, hogy az egyesület miért állapít meg 541 eFt-tal nagyobb összeget, 
mint a tartozásuk? A bérleti díjat viszont lecsökkentetten állapították meg. Idézi Dörner Péter 
titkár korábbi levelét. 3 évre fizetendő bérleti díjat nem fizettek be. A levél tartalmáról és az 
abban foglalt telepítési összegekről kérdezi az elnököt.  
 
Görbe Zoltán: Korábban egy bizottsági ülésen már elmondta, hogy Ők le szerették volna 
halászni a tavat. A nagyobb összeg felajánlását nem azért tették, hogy az önkormányzatnak 
pluszt adjanak.  
 
Lengyel György: Ha a különböző telepítésekre ilyen nagy összegeket fordítanak, akkor a 
bérleti díjat miért nem tudták kifizetni? Ez a bevételhez képest igen alacsony összeg. 
 
Görbe Zoltán: Az „anyaegyesületi” és a „tótagi” pénz egyben van kezelve. Külön kimutatást 
tud csináltatni a könyvelővel, ha erre igény van.  
 
Lengyel György: Amíg nem látunk tisztán addig nem javasolja, hogy az önkormányzat 
támogatást adjon. 
 
Rábai Zita: Görbe úr azt mondja, hogy tudna külön kimutatást adni, ami külön kezeli az 
anyaegyesületet és a tótagságot. A horgászok a területet használják, őrzik.  Eddig nem kérte 
az önkormányzat a bérleti díjat a Markó úr, vagy Hetényi úr idején, és most Görbe úrtól kérik. 
Valóban a jelzálog ráterheléssel nem lesz kiegyenlítve a tartozás, ez lesz valószínűleg a 
pályázaton az elutasítási indok. Azt látni, hogy mindenképp a tartozást ki akarja egyenlíteni az 
egyesület.  
 
Dr. Szinay József: Figyelemre méltó a Lengyel György által készített számítás is, de 
szakember bevonását is kellene kérni. Akkor minden nyitott kérdés tisztázódhat. 
 
Görbe Zoltán: A halállományt csak akkor tudják értékesíteni, ha a tavat leeresztik halakat 
pedig értékesítik. Ezután ki tudják fizetni a tartozást. 
 
Lengyel György: Kéri, hogy bontsák meg az 1.744 eFt-ot, hogy mennyivel tartozik az anya-
egyesület és mennyivel a tótagság. 
 
Dr. Pintér György: Az előttünk lévő papírokból nem derül ki pontosan, nincs a bizottság 
döntési helyzetben. A pályázat kiírás alatt van. A pályázat pénzügyi vonatkozással bír, ezért 
jó lenne, ha a bizottság ezt látná, amikor véglegesítésre kerül.  
 
Kruzslicz István: Javasolja, hogy a pályázat kiírását állítsák le, amíg ez az ügy le nem zárul a 
Horgász Egyesülettel. Tisztázni kell a Lengyel György által említetteket rövid időn belül. 
 
Dr. Nagy Atilla: Az önkormányzatnak a Szakáts-kert hasznosítása cél volt. Életképesnek 
tartjuk-e a projektet, vagyis az önkormányzat tulajdonába kerül-e a hal, és akkor e szerint 
megy tovább a dolog, vagy teljesen nulláról indulunk és a tartozás összegét kérjük az 
egyesülettől. 
 
Menyhárt László: A pályázat kiírásra kerül, mert az nem tartható, hogy ilyen adósság 
halmozódjon fel. Így mégis egy közérdek lehet, hogy megmaradjon egy közösségi érdeket 
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szolgáló létesítmény. Valami olyasmi kerülhetne a pályázatba, hogy egy sokkal ellenőrzöttebb 
egyesület működjön, mint a jelenlegi. 
 
Rábai Zita: Akkor a halállománnyal már nem kezdhet semmit az egyesület. Ha az 
önkormányzat hozzá akar jutni a pénzéhez, akkor el kell fogadni a halmennyiséget és ezután 
tisztázottan működhetne a továbbiakban az egyesület és indulhatna a pályázaton. 
 
Görbe Zoltán: A tartozás rendezésére úgy tettek javaslatot, hogy 100 eFt-ot fizetnek a tartozás 
egyenlítésére, plusz 100 eFt-ot bérleti díjként. Ezután kértük, hogy a hal kerüljön át az 
önkormányzat tulajdonába.  
 
Dr. Pintér György: Ha nincs jogi akadálya, akkor átkerül a halmennyiség az önkormányzat 
tulajdonba és ezzel a tartozás rendezésre kerül.  
 
Lengyel György: Javasolja, hogy nyújtsa be az egyesület a 2008-2010 bevétel kiadási tervét, 
ezekhez a tényszámokat és a pályázaton így indulhat. Ezután vagy kizárják, vagy elfogadják a 
pályázatukat. Így indulhatnának a pályázaton. A jelzálogosított halállományt szakértő által 
felértékeltetten kell felmérni. 
 
Dr. Pintér György: Milyen feltételekkel indulhatnak a pályázók? 
 
Görbe Zoltán: Az egyesület a tavat karbantartotta, a zsilipeket gondozta, a tó területén 
tevékenykedtek. Számlával tudnak igazolni 3,5 mázsa keszeget, amit telepítve van. A 
horgászverseny már a jövő hónapban meg van hirdetve. Kérdés, hogy telepíthet-e már új halat 
a tóba az egyesület? 
 
Kruzslicz István: Ha ez az egyesület nem őrzi, gondozza a tavat, akkor már másnap 
tönkreteszik lehalásszák a tavat, a területet tönkreteszik. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi  
 

24/2010.(IV.14.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága felkéri a 
Jegyzőt, hogy a Szakáts-kerti tó környékének rendezéséről és a vízkezelésről 
gondoskodjék. 
A bizottság javasolja, hogy amennyiben független szakértő megerősíti, hogy a tóban lévő 
halállomány értéke eléri vagy meghaladja a Gödi Horgász Egyesület tartozását, úgy azt 
a tartozás kiegyenlítéseként fogadja el az önkormányzat.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző, PEKB elnök 
 
 
A bizottság 7 „igen” egyhangú szavazattal dönt arról, hogy a következő közbeszerzési 
eljárásokkal kapcsolatos napirendeket zárt ülésen tárgyalják, amelyről új jegyzőkönyv készül.  
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7. napirendi pont: Göd, 6801/66. hrsz. ingatlan értékesítés 
 
Popele Julianna: Az előterjesztés a 2131 Göd, Huzella T. u. 7. sz. alatti, 1000 m2 térmértékű, 
beépítetlen területről van szó. A vevő kérelmezte, hogy a  6.000,-Ft + ÁFA árat csökkentsük, 
mert a területen hatalmas kupac építési törmelék található. A vételárat két részletben szeretné 
kiegyenlíteni.  
 
Sellyei Noémi: Az OVIT Zrt. bejáratától a sínig egy zajvédő falat lehetne építeni ebből az 
építési törmelékből. Erre korábban árajánlatot kért, ami 1 mFt-os költséget jelölt. 
 
Dr. Pintér György: Még mindig kérdés számára, hogy értékbecslés nélkül, hogyan 
értékesíthetjük az ingatlanokat? 
 
Popele Julianna: A nagyfeszültség alatt lévő telkekről van szó, több helyen évek óta meg 
vannak hirdetve.  
 
Dr. Pintér György: Nem az ár, hanem a jogszerűség miatt kérdezi.  
 
Popele Julianna: Valóban, a kérelem nincs becsatolva. Ez megy Képviselő-testület elé, oda 
csatoljuk a kérelmet is.  
 
Dr. Pintér György: Az előterjesztésbe kerüljön be, hogy az ingatlant többször, nyilvánosan 
meghirdettük. Kérdés az építési törmelék és a kedvezmény megadása, melyről dönteni kell.   
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi  
 

25/2010.(IV.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 hozzájárul a 6801/66 hrsz-ú 2131 Göd, 
Huzella T. u. 7. szám alatti, 1000 m2  térmértékű, beépítetlen terület besorolású ingatlan 
értékesítéséhez, a jelenlegi állapotban Klapka  Béla  2120 Dunakeszi, Evező köz 2. sz. 
alatti lakos részére. 
Vételár: bruttó 7.500.000,- Ft, melynek megfizetése 2 részletben, 50% a szerződés 
aláírásakor, 50% ezt követően egy  éven belül történik. 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, dr. Nyitrai 
Judit ügyvédet pedig az adásvételi szerződés elkészítésére, és a tulajdonosi változás 
földhivatali bejegyeztetésére.  
A bizottság javasolja, hogy az értékesítésre kerülő ingatlanról és a 6801/68., 6801/69. hrsz-ú 
ingatlanokról az építési törmeléket 2010. május 14-ig az önkormányzat szállíttassa el. A 
szállítási költség fedezete: 2010. évi körzetfejlesztési hozzájárulás, 10. körzet. 
Javasolja továbbá a bizottság fentieknek megfelelően az önkormányzati vagyon 
hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999.(VI. 22.) sz. Ök. 
rendelet módosítását. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
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Kovacsik Tamás: Szeretné tájékoztatni a bizottságot arról, hogy a Városfejlesztési Bizottság a 
melegvizű strandon rendkívüli ülést tartott. Ezt az alkalmat kihasználta dr. Hetényi Tamás és 
megmutatta az un. zongoraalakú medencét, ami erősen felújításra szorul. Az ÁNTSZ a 
kismedencét is szoros határidőig engedi üzemeltetni. A medencét fel kell újítani, melynek 
összege: kb. 6 mFt. Most csak tájékoztatásként mondja el, a következő ülésre előterjesztés 
készül, mely alapján a bizottság dönthet. Amennyiben a szükségszerű felújítás nem történik 
meg, úgy a strandot gyakorlatilag be lehet zárni, mert a működtetés nem biztosított a 
medencék nélkül. Kéri a bizottságot, hogy keressen forrást a felújítás költségére.  
 
Rábai Zita: Semmi nem indokolja, hogy felújítsuk a strandot, a medencéket, mert akkor még 
nagyobb lesz a veszteség. A felújítás biztos több lesz, mint 6 mFt. Kb. 100 mFt-os lesz így is 
a strandfejlesztés. Ettől a felújítástól nem lesz gazdaságos.  
 
Kovacsik Tamás: Az új épület fűtése gázzal történik ez is jelentősen hozzájárul a 
veszteséghez. A gazdaságosság a felújítás után változhat. 
 
(Szünet) 
 
Mészáros Emília és Rakaczki István tagok távoztak. 
 
 
8. napirendi pont: Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Gödi 
Tanintézményének 2009. évi pénzügyi beszámolója 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi  
 

26/2010.(IV.14.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága 
megvizsgálta és megtárgyalta a Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és 
Bölcsőde Gödi Tanintézményének 2009. évi pénzügyi beszámolóját, azt az intézmény 
fenntartójával kötött Közoktatási Megállapodás értelmében megfelelőnek találja. A 
Képviselő-testület felé javasolja az intézmény pénzügyi beszámolójának elfogadását.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: PEKB elnök 
  
Dr. Pintér György: Javasolja, hogy a 10. napirendi pontot vegyék le a napirendről, 
előterjesztés hiányában.  
 
 
9. napirendi pont: Körzetfejlesztési hozzájárulás felhasználásának szabályai 
 
Dr. Pintér György: Véleménye szerint kicsit túl van bonyolítva. A szabályozás helyes, végre 
elindult, véleménye szerint egyszerűsíteni és a kifizetések rendjét szabályozni kellene. 
 
Dr. Nagy Atilla: Ez egy különös szabály. Az egész arról szól, hogy kompetenciát nem von el 
a  képviselőktől, de mielőtt a pénzügyi teljesítés megtörténik, azelőtt a megfelelő 
ügyosztályhoz és a polgármesterhez is el kell jutni.  
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Lehetővé teszi, hogy az ügyintéző is belekapcsolódjon a teljesítési folyamatba. Elmondja az 
általa megírt előterjesztésre vonatkozó javítási javaslatait.  
 
Rábai Zita: Örömmel veszi, hogy végre egy szabályzattal találkozhatunk. A képviselők 
működését szerinte szabályzatban nem lehet megállapítani. Inkább a hivatal felől, 
szemszögéből kellene szabályozást készíteni. Ezáltal szabályozottan működhet.  
 
Dr. Pintér György: A pénzügyi osztályvezető javaslatait vegyük figyelembe.  
 
Dr. Nagy Atilla: Az előző képviselői javaslat elgondolkodtató.  
 
Dr. Pintér György: Kérése, hogy próbálják átdolgozni ezt a szabályzatot. 
 
Dr. Horváth Viktor: Kérdése, hogy a civil alap hogyan kerül szabályozásra?  
 
Dr. Nagy Atilla: Gyakorlat lett az, hogy igazodva a pénzügyi vállalásokhoz az általánosan 
beérkezett civil igényeket a Civil Tanács megvizsgálja és javaslatot tesz a polgármesternek, 
aki jóváhagyja. A döntés a jogszabályok szerint a polgármesternél van.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: A Civil Tanács véleményét kikérik, vagy sem?  
 
Dr. Nagy Atilla: A kérelem a Civil Tanácstól oda került ahová besorolható, és ahová 
javasolják.  
 
Dr. Pintér György javaslata, hogy térjenek vissza az eredeti napirendhez. 
  
Dr.Horváth Viktor Gergő: Korábban minden esetben a körzeti képviselő javaslatot tett a 
munkára, ezután a jegyző és a polgármester előírta a munkát. 
 
Lengyel György: Válaszol dr. Horváth Viktor Gergő kérdésére, hogy a korábbiakban hogyan 
bírálta el a kérelmeket a Civil Tanács.  
 
Dr. Nagy Atilla: Most a döntés egyértelműen a polgármesternél van. A beszámolót is be kell 
nyújtani, ami a támogatási összeg felhasználásáról szól. 
 
Dr. Pintér György javasolja a meghívóban szereplő 5. napirendet levételét, mivel az 
előterjesztő nincs jelen. 
Felkérjük az előterjesztőt, hogy határozati javaslatot készítsen a következő ülésre. 
 
 
10. napirendi pont: Önkormányzati Fenntartható Energiagazdálkodás  - költségcsökkentő  
                              végrehajtási lehetőségek 
 
Dr. Pintér György: Javaslata, hogy a Városfejlesztési Bizottság tárgyalja a tanulmányt. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi  
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27/2010.(IV.14.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága felkéri 
a Városfejlesztési Bizottságot, hogy Önkormányzati Fenntartható Energiagazdálkodás  - 
költségcsökkentő végrehajtási lehetőségek című döntéselőkészítő tanulmányt tárgyalja és 
tegyen javaslatot a megvalósítás sorrendjére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: PEKB elnök 
 
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy a bizottság a következő ülésén tárgyalja a meghívóban 
szereplő 14. napirendet, a 2009. évi határozatok végrehajtását. 
 
 
A bizottság elnöke megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

Szokolainé Obermayer Éva     dr. Pintér György 
jegyzőkönyvvezető      PEKB elnök 
 
 
 
 
 


