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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának  
2011. május 5-i rendkívüli  ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint  (nincs jelen: Nemes Krisztián tag - jelezte) 
 
Forró Gábor, a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes, 4 tag jelen van. Nemes Krisztián jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. 
  
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait. Ülés előtt kiosztásra került Göd Városi Polgárőrség 
támogatási szerződése, az anyag előterjesztője dr. Pintér György alpolgármester. 
 
Dr. Pintér György: Kéri, hogy a bizottság ezt a napirendet tárgyalja elsőként. 
 
Ezt követően a bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az új napirendi pont 
tárgyalását, a sorrendiségre tett javaslatot és az alábbi napirendi pontokat: 
 
Napirendi pontok: 
1. Göd Városi Polgárőrség KKE –  2011. évi támogatási szerződése 
    Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
2. Javaslat Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.25.) sz. Ök  
     rendelet módosítására  
    Előterjesztő: dr. Szinay József jegyző, Kovács Krisztina Pénzügyi Ov.                        
3. 2010. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása  
    Előterjesztő: dr. Szinay József jegyző, Kovács Krisztina Pénzügyi Ov.      
 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. napirendi pont: Göd Városi Polgárőrség KKE –  2011. évi támogatási szerződése 
 
Dr. Pintér György: Ismerteti az ülés előtt kiosztott előterjesztést. A polgárőrséget évek óta támogatja 
az önkormányzat. A költségvetés lehetőséget biztosít a polgárőr tevékenység 2011. évi támogatására. 
Javasolja, hogy a támogatások elszámolása folyamatos ellenőrzéssel legyen szabályozva. 
 
Forró Gábor:  Javasolja, hogy a bizottság tagjai lássák a megkötendő szerződést.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

48/2011. (V.05.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy 
határoz, hogy a Göd város 2011. évi költségvetésében - „Polgárőrség támogatása” címen 
meghatározott összegből - Göd Városi Polgárőrség KKE 2011. évi tevékenységének 
támogatására 350.000,-Ft összegű támogatási szerződés megkötését hagyja jóvá.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Pintér György alpolgármester 
 

 
2. napirendi pont: Javaslat Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló  
                                4/2010.(II.25.) sz. Ök rendelet módosítására  
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dr. Szinay József: Hiányzik még a könyvvizsgálói vélemény, de ez a Képviselő- testületi ülésig 
megérkezik. Látható az anyagban, hogy a bevételek megemelkedtek a pályázati bevételek és központi 
támogatások miatt. Az adóbevételek kedvezően alakultak.  Javasolja elfogadásra. A szakmai 
kérdésekre Kovács Krisztina pénzügyi osztályvezető válaszol.   
 
Forró Gábor: Észrevétele, hogy az 1. §.-nál a rendelet a 2. §-ra hivatkozik, mely a címrendelet.  
 
Kovács Krisztina: 2010. szeptemberében módosításra került a alaprendelet, és a módosítás szerinti 
paragrafus lett figyelembe véve. 
 
Forró Gábor: A Képviselő-testületi ülés 2011. május 25-én lesz, addig még lesz bizottsági ülés, addig 
még van idő arra, hogy a bizottság tagjai részletesen áttekintsék az anyagot. Azon az ülésen lesz a 
napirendi pontról a szavazás.  
 
 
3. napirendi pont: 2010. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása  
 
Forró Gábor: A 2. §. (1) bekezdésében elírás van: 2008. évi zárszámadás kiadási főösszegénél. 
 
Lengyel György: Konkrét kérdése, hogy a 3. §. a bevételek teljesítését 1.854.145 eFt-ban hagyja jóvá, 
a kiadásait 3.125.072 eFt-ban. A TESZ bevételeinek teljesítését 1.874542 eFt-ban kiadásainak 
teljesítését 486.029 eFt-ban állapították meg. Miért nem lehetett a bevételeket és kiadásokat 
szinkronba hozni a feltüntetésnél? Pénzmaradvány a PMH-nál 369.394 eFt, a TESZ-nél 22.951 eFt. 
Nem érti az ezzel kapcsolatos összefüggéseket, az anyag többi részével egyetért.  
 
Forró Gábor: Az előterjesztésben „önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények” szöveg szerepel, 
holott az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet „önállóan működő és gazdálkodó 
önkormányzati intézmények” megnevezést használ, javasolja javítani ezt a szövegben. 
 
Kovács Krisztina: A 27. sz. tábla a hivatal, a 23. sz. tábla az intézményeknek a tételes kimutatását 
tartalmazza. 
 
Forró Gábor: A hitelműveletek alakulásánál 4. oldalon 2010-ben történt tőketörlesztéseket sorolják 
vagy a 2009. évit? 
 
Kovács Krisztina: A 2010. évre vonatkozik. 
 
Lengyel György: Milyen váltóösszeggel lett a hiteltörlesztés végrehajtva? 
 
Dr. Pintér György: Közel 208,-Ft-os árfolyamon, tehát plusz költség nem keletkezett.  
 
Forró Gábor: A könyvvizsgálói jelentést megvárjuk és a következő ülésen szavazunk erről a 
napirendről is. 
Megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 

 
 
Forró Gábor       Szokolainé Obermayer Éva  
PEKJB elnöke                   jegyzőkönyvvezető  
 
 


