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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi
Bizottságának és a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának
2011. március 30.-i együttes ülésén, a Polgármesteri Hivatal hivatalos
helyiségében.

Jelen vannak:

jelenléti ív szerint

Tárgy:

PEKJB-KOSB együttes rendkívüli ülése

Forró Gábor, PEKJB elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a PEKJB
tagok közül 4 tag jelen van, a bizottság határozatképes. (Nincs jelen: Szabó Csaba)
Dr. Bognár László KOSB elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a KOSB
tagok közül 6 tag jelen van, a bizottság határozatképes. (Nincs jelen Rábai Zita).
Forró Gábor levezető elnök üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottságok
határozatképesek. Dr. Bognár László mindkét bizottság tagja, az együttes szavazásnál
szavazata 1-nek számítandó.
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendjeit.
Ezt követően a bizottságok tagjai 9 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi
napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1.) Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás pályázat – Balázsovits

János tornaterem légkezelő egység kiépítése
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.
2.) Göd Város Sportkoncepciójának elfogadása
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző

Napirendi pontok tárgyalása:
1. napirendi pont: Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás pályázat –

Balázsovits Tornacsarnok hűtési rendszerének kiépítése
Popele Julianna: Két pályázati lehetőség volt: Egyrészt a társulási formában működtetett
intézmények fejlesztése, felújítására 4.350 mFt, és az iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra fejlesztésére, felújítására 1.150 mFt.
Közös fenntartású intézményünk egy van, de ez a pályázati lehetőség erre nem alkalmas. Az
előterjesztésben b.) –vel jelölt pályázatra tudunk jelentkezni, a támogatás mértéke max. 20
mFt. A Gödi Sport Egyesület elnökével egyeztettünk a pályázati céllal kapcsolatban.
Felmerült az a gondolat is, hogy az alsógödi pályán lévő öltöző felújítására pályázzanak, de
a Közép-Magyarországi régióra nem írtak ki ennek megfelelő pályázatot. A Huzella Iskola
tornacsarnokának parketta felújítása is szóba került. Joggal merült fel az ötlet a Németh
László Ált. Iskola Balázsovits tornacsarnokának légkeverő egységének felújítása. A 2004-es
tervek tartalmazták a berendezéseket, amik tervezve voltak, de nem készült el forrás
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hiányában a beruházás. A tornacsarnokban télen 10-13 fok a hőmérséklet, nyáron viszont
nagyon meleg volt, 28 fok körüli. A műszaki tartalomnak és az eredeti terveknek megfelelően
összeállították a költségvetést, bruttó 27,5 mFt-os műszaki megoldást még elfogadhatónak
tartotta a műszaki tervező. Javaslat volt egy alacsonyabb műszaki tartalmú tervre is, mely 20
mFt + ÁFA volt, de ebből kimaradt volna a hőcserélő berendezés.
Összefoglalva: egy fejlesztési célt javasol a Beruházási Osztály: a határozati javaslatban a
hőkezelő egység kiépítését.
Forró Gábor: A beruházási közbeszerzés köteles-e?
Popele Julianna: Igen, nettó 15 mFt az összeghatár, tehát közbeszerzési eljárás keretében
történik majd a megvalósítás.
Forró Gábor: Lenkei úr akadályoztatása miatt nem tud itt lenni az ülésen, de felhatalmazást
adott arra a kérdés feltevésre, hogy az alsógödi sportpálya felújítására milyen pályázati
lehetőség van, milyen összeggel és mennyi idő kellene a pályázat elkészítésére?
Popele Julianna: Két évvel ezelőtt készítettünk erre pályázatot. Kb. 14 mft-os lett volna a
beruházás. A pályázat kiírásakor egyeztettünk a GSE elnökével, de akkor nem javasolták ezt
a fejlesztést, tegnap viszont felmerült ez a kérdés, de ilyen rövid idő alatt nem lehet
pályázatot írni.
Dr. Horváth László (GSE elnöke) : Ha a testületnek így kell elfogadni, hogy már készen
vannak a javaslatok, akkor így kell elfogadni, de az alsógödi pálya felújítása valóban indokolt
lenne. A Széchenyi Tervvel összefogott pályázaton szerettek volna indulni, de a régióban
nem lesz ilyen pályázati lehetőség, ez már kiderült. Van lehetőség arra, hogy az engedélyes
tervek alapján induljunk ott is, de ha nincs esély, akkor ezt a pályázatot is köszönettel
elfogadjuk.
Lengyel György: Kérdése, hogy ma egy 27 mFt-os pályázati költséggel ez megoldható, akkor
a tervben beállított, de meg nem valósított pályázatoknak milyen költsége lesz? Egyetért a
pályázati megvalósítással.
Popele Julianna: Akkor ki sem lett írva a megvalósítás. Utána néz és erre majd pontos
választ ad.
Hlavács Judit: Ha van előkészített terv, akkor miért nem lehet napok alatt beadni a
pályázatot?
Dr. Horváth László?: Az alsógödi sportpályán komplexebb, több épületes tervet készítettek
elő, ezt az újat más konstrukcióban kell beadni a pályázathoz.
Forró Gábor: Ezek szerint az alsógödi sportpálya öltöző-felújítására nincs lehetőség pályázat
beadására ilyen rövid határidő alatt, ezért kéri, hogy a határozati javaslatban foglaltakról
szavazzon a bizottság.
A bizottságok tagjai 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
34/2011.(III.30.) sz. PEKJB-KOSB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek
az alábbi határozat meghozatalát:
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Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló 7/2011. (III. 9.) BM
rendelettel kiírt pályázaton részt kíván venni.
Fejlesztési cél: a b.) pont szerinti „Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra
fejlesztése, felújítása” tárgyú pályázaton a Balázsovits János tornaterem légkezelő
egység kiépítése.
Pályázati összeg:
27.465.654 Ft
Igényelhető támogatás:
20.000.000 Ft
A pályázathoz szükséges 7.465.654 Ft önrészt a
KÖTVÉNY maradványa terhére biztosítja.

2011. évi költségvetés FIDUCIA

2. napirendi pont: Göd város Sportkoncepciójának elfogadása
dr. Bognár László: A KOSB tagjai bejáráson vettek részt. Javasolja, hogy a sportkoncepciót
csak a KOSB fogadja el.
Forró Gábor: Az együttes ülést bezárja, megköszöni a részvételt.
A KOSB a meghívóban szereplő 2. napirendet saját ülésén tárgyalja, melyről külön
jegyzőkönyv készül.

Kmf.

Forró Gábor
PEKJB elnök

Szokolainé Obermayer Éva
Jegyzőkönyvvezető

dr. Bognár László
KOSB elnök

