
- 69  - 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának 2008. július 
29-i  rendkívüli nyílt ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.  

 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (dr. Pintér György elnök, Sellyei Noémi tag, Farkas Éva tag     
  nincsenek jelen) 
 
Tárgy:  PEKB rendkívüli nyílt ülése 

 
Jelenlévő bizottsági tagok felkérik Rábai Zita tagot, hogy az ülést vezesse le. 
 
Rábai Zita, mint levezető elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a tagok közül négyen jelen 
vannak, a bizottság határozatképes. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a napirendi pontok előkészítésében nem 
vett részt.  Felolvassa a napirendi pontokat. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták az alábbi napirendi pontokat, melyek az alábbiak: 
 

1. Óvodaépítés – részvételi jelentkezések elbírálása  
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető   

2. ÖNO (Öregek Napközi Otthona) akadálymentesítés, felújítás – önrész jóváhagyása 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető 
 

A bizottság 4 „igen” egyhangú szavazattal dönt arról, hogy az 1. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalják, erről 
külön jegyzőkönyv készül. 
 
2. napirendi pont: Öregek Napközi Otthonának akadálymentesítése 
 
Popele Julianna: a testület már korábban jóváhagyta az előkészítő munkákat. A tervek előkészítés alatt vannak. 
Teljesen megújulna az épület, 10 %-os önrészről van szó. 
 
Rábai Zita: Amennyiben nincs hozzászólás felkéri a tagokat a szavazásra. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:  
 

50/2008. sz. PEKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a KMOP. 2008- 4.5.1 kódszámú „Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatása” pályázaton a 
Területi Alapszolgáltató Központ Idősek klubja 2131. Göd Vasvári Pál utcai épületének akadály-mentesítésére és 
felújítására készített pályázat benyújtását. 
 
Az Önkormányzat a  részvételhez szükséges 10 % önrészt, 3.936.961 Ft-ot a 2008.  évi költségvetési tartalék 
terhére biztosítja. 
Pályázati összeg:    39.369.611 Ft 
Elnyerhető támogatás:    35.432.650 Ft  
Önkormányzati önrész:                 3.936.961 Ft 
 
Felelős: Beruházási osztály 
Határidő: 2008. július 31. 
 
Rábai Zita levezető elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 
Kmf.  

  
Rábai Zita      Szokolainé Obermayer Éva 
levezető elnök                   jegyzőkönyvvezető 


