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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának 2014. május 28-án, 08.00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság rendkívüli ülése 
 
Forró Gábor elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és a hivatal dolgozóit.  
Az elnök megállapítja, hogy nincs jelen Rakaczki István, dr. Megyery Csaba. 
Távolmaradásukat előre jelezték.  
A bizottság határozatképes – 4 – bizottsági tag jelen van.    
 

 
Tervezett napirendi pontok:  
 

1. Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
Előterjesztő: Forró Gábor elnök 

 
2. Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
3. Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

 
A bizottság  - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

1. napirendi pont tárgyalása: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
 
 

62/2014.(V.28.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 2014. 
május 28-i ülésén készült jegyzőkönyvének hitelesítésére Simon Tamás-t kéri fel.  
 
Határidő: 15 napon belül  
Felelős: Forró Gábor elnök, Simon Tamás 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
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2. napirendi pont tárgyalása: Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2013. évi   
                                                     beszámolójának elfogadása  

 
 
dr. Pintér György: A társaság elkészítette a 2013. évi beszámolóját. A könyvvizsgáló 
elkészítette a jelentését. A FEB véleményezte a beszámolót. A másik kft.-nek csak egy 
tevékenysége van, de a tavalyi évben még nem üzemeltek.  
 
Forró Gábor: A kft. felügyelő bizottságának jelentését megkapta a bizottság a könyvvizsgálói 
véleménnyel együtt. Javasolja elfogadni a beszámolót.   
 
 

63/2014.(V.28.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja elfogadni a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolóját:  
 
Mérleg főösszeg:   18 693 ezer forint 
Adózott eredmény:             971 ezer forint 
Mérleg szerinti eredmény:          971 ezer forint 
 
A mérleg szerinti eredmény 2014. évben eredménytartalékot képez.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Rataj András ügyvezető 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
Hlavács Judit megérkezett.  
 
Forró Gábor: Szeretne felhatalmazást adni a pénzügyi osztályvezetőnek, hogy az összeírt 
kérdésekre válaszoljon.   
 
Dr. Pintér György: Kérdések a támogatás felhasználásával kapcsolatban vannak. Javasolja, 
hogy mindkét Kft-nek készüljön üzleti terv. Arról is készülhetne minden évben beszámoló, 
hogy hogyan került felhasználásra. A tulajdonos megszabja benne, hogy mik az elképzelése. 
A bevételek felhasználása stb.   
  
Forró Gábor: A 7.-8. pont kerülne ki. A beszámoló elkészült, de javasolja, hogy készüljön egy 
általános üzleti terv.   
  
Dr. Pintér György: A hulladékgazdálkodási kft. adott le egy általános beszámolót.   
 
Hlavács Judit: Pénzügyi terve van a kommunikációs kft-nek is.  
 
Dr. Pintér György: Az más, mint az üzleti terv. Legalább két év szükséges ahhoz, hogy az 
üzleti tervet elkészítse.   
 
Forró Gábor: Az előző ülésen látott első hat pontról kér egy beszámolót.  
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Kovács Krisztina: A 2013. évi támogatások esetében elő lett írva, hogy mire használható fel 
és miről kell beszámolni. Az általa benyújtott beszámolóban annyi volt, hogy kapott pénzt és 
azt elköltötte. Egy támogatás része egy adott feladatnak, enne keretében be kell mutatni az 
egészet.  
 
Hlavács Judit: A tavalyi támogatás felhasználásáról kér utólag beszámolót. A rendes éves 
beszámolót el tudja fogadni. Az idei évi beszámolót pedig már meghatározta.   
 
Forró Gábor: A tavalyiról beszámolóval kapcsolatban egy kérdés volt. A támogatás mire adja, 
ha célzottan adja akkor ilyenkor hogyan kell beszámolni.   
 
Kovács Krisztina: A teljes tevekénységet kell figyelembevenni. A pénzt felhasználta. Nem 
támogatta-e túl a tevékenységet ezt kell megnézni.   
 
Dr. Pintér György: A 2013. beszámolóval kapcsolatban hatalmazza fel Kovács Krisztinát, 
hogy kérdéseket tehessen fel a kft. ügyvezetésének.   
 
Forró Gábor: A kommunikációs kft. a tornacsarnokoknak üzemeltetéséből nyereséget 
képeznek. Ami nyereség van és támogatott tevékenység, azt a támogatást vissza kell adnia.  
 
Kovács Krisztina: A támogatást vissza kell adni, annyit amennyivel többletet termelt.  
 
Dr. Pintér György: Másra is felhasználhatja.   
 
Simon Tamás: Az első félévről egy beszámolót kell kérni a cégektől. A városi költségvetés 
szempontjából is fontos.   
 
Kovács Krisztina: Ha az első félévről kapnak tervet, akkor elkerülhetővé válik, hogy 
túlfinanszírozza.  
 
Simon Tamás: Az egész félév zárása kerüljön be.   
 
Forró Gábor: A szerződésben van ilyen?  
 
Kovács Krisztina: Nincs.  
 
Dr. Pintér György: A másik kft. tisztázza ki a tavalyi évet. Félévenkénti beszámolót is lehet 
kérni.  
 
Forró Gábor: Általános támogatás esetében az összes tevékenységnél ki kell mutatni, hogy 
mennyi nyereséget termelt. Ha csak egy feladatot támogat, akkor csak arról kell beszámolnia.   
 
Dr. Pintér György: A tulajdonos mondja meg, hogy mit csinálhat.   
 
Forró Gábor: Üzleti tervet kell készíteni, ebben az esetben az elszámolás sem kérdés. De ha 
adunk támogatást valamire, akkor az összes tevékenység ki kell mutatnia, hogy mire használta 
fel.   
 
Dr. Pintér György: Részletesebb beszámoló szükséges.  
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Kovács Krisztina: Fel kell osztani tevékenységekre. A támogatott tevékenységek nem 
lehetnek nyereségesek.  
 
Forró Gábor: A hulladékgazdálkodás nyereséges volt, a támogatást nem szeretné 
visszafizetni, ezért kéri a cég, hogy átvihesse az idei évre.   
 
Dr. Pintér György: Igen. Az önkormányzat jóváhagyásával a cég átviheti az idei évre a pénzt.  
 
Forró Gábor: A bizottság bízza meg a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy a 2013. évi támogatás 
elszámolásáról egy részletes beszámolót kérjen a kft-től.  
 
Hlavács Judit: Konkrét kérdéseket kell feltenni. Konkrét kérdéssor legyen, de ne csak a  
támogatás megoszlásáról, hanem pl. a Gödi Körképből mennyi bevétel, a hirdetésekből 
mennyi bevétel jött be. Különböző üzletágakra lebontva, mennyi a támogatás és a bevétel stb.  
 
Kovács Krisztina: Az általa elkészített anyag személyes véleményét is tartalmazza  
 
Forró Gábor: Kéri, hogy a bizottság mielőbb kapja meg a kérdéssort és a végleges kérdéssort 
küldje el.  
 
 

64/2014.(V.28.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága felkéri 
a jegyzőt, hogy a pénzügyi osztállyal állíttasson össze egy kérdéssort a Göd Városi 
Kommunikációs Kft. 2013. évi tevékenységéről, különösképpen az önkormányzati 
támogatásról.   
 
Határidő: azonnal 
Felelő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 Kovács Krisztina pénzügyi ov.  
            Forró Gábor elnök 
 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
Forró Gábor: Üzleti terv készüljön mindkét kft. részére. A következő ülésre készüljön el a 
kérdéssor.  
 
 
 
 
 

3. napirendi pont tárgyalása: Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2013. évi       
                                                     beszámolójának elfogadása  
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Forró Gábor: Részletes beszámolót kaptak, mely tartalmazza a könyvvizsgáló és a Felügyelő 
Bizottság jelentését is. Hogyan állnak a befizetések?  
 
Dr. Hetényi Tamás: A tavalyi évben csak a cég megalakulása történt meg. Az első számla 
kiküldése csúszott, mert a számla formátuma megváltozott. A számla 3. oldalas színes. A 
következő számlával a felszólításokat is kiküldik. Nincs 10 eFt feletti tartozás. A céget nem 
kellett komoly összeggel finanszírozni. Az éves befizetéssel sokan éltek. Jó az 
együttműködés. Nincs nagy kintlévőség.   
 
Forró Gábor: A beszámoló jó.  
 
Hlavács Judit: A cég csak egy tevékenységgel foglalkozik. A szegmenseket lehet kibővíteni.   
 
 

65/2014.(V.28.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága az 
alábbiak elfogadni javasolja a Képviselő-testületnek a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. 2013. évi beszámolóját:  
 
 
Mérleg főösszeg:   4 986 ezer forint 
Adózott eredmény:   0 ezer forint 
Mérleg szerinti eredmény:  0 ezer forint 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Hetényi Tamás, Sillóné Kőműves Mónika ügyvezetők 
 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
  
  
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Forró Gábor        Hlavács Judit 
 elnök         jegyzőkönyv-hitelesítő 


