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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  2013. 
május 29-i rendkívüli -  n y í l t- ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint  (nincs jelen: Rakaczky István tag, aki jelezte távolmaradását) 
 
Forró Gábor, a bizottság elnöke megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 6 tag jelen van. 
Köszönti a napirendhez meghívott dr. Horváth László sportegyesületi elnököt.  
 
2. napirendi pont: Döntés a Gödi Sportegyesület öltöző bővítés, korszerűsítés költségeihez  
                                       történő hozzájárulásról 
                                       Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester   
 
Forró Gábor: A Nemeskéri parkerdőben lévő sportpályához tartozó öltöző felújítása megindult, 
kértünk egy helyzetértékelést, a munkálatok befejezéséhez még az előterjesztésben szereplő 6 mFt 
hiányzik. A Gödi Sportegyesület a kérelmét azzal indokolta, hogy a TAO-ból származó tervezett 
bevétel nem folyt be, a felújítást nem tudják befejezni.  
 
Dr. Pintér György: Az egyeztetések alkalmával egy kerek összeget határoztak meg, azaz 6 mFt-ot, de 
abban az esetben, ha az egyesület újabb vállalkozói támogatáshoz jut, akkor ezzel módosul a 6 mFt-os 
támogatás. A határozati javaslatot ki kell egészíteni a pénzügyi forrással: „Feladattal nem terhelt 
működési tartalék”. 
 
Forró Gábor: A 2013. szeptember 15-i határidő mit jelent, a felújítás végét? 
 
Dr. Horváth László (GSE elnöke): Amennyiben a munkákat 1 hónapon belül elkezdik, akkor 1-2 
hónap alatt elkészülnek, a beruházás befejezésére, vagyis a kész állapotra vonatkozik a szeptember 15-
i határidő. 
 
Dr. Pintér György: Azért is javasolta ezt az időpont megjelölést, mert ez egyben adófizetési határidő 
is. 
 
Dr. Horváth László: Az egyesület 12 mFt-os TAO támogatást gyűjtött össze eddig, 5 mFt-ra van aláírt 
szerződésük, de ezt még nem fizették ki a vállalkozók. A dokumentumokat a Nemzeti Sporthivatalnak 
és a Magyar Labdarúgó Szövetségnek is be kell nyújtani. A tavaly igényelt összeg idén márciusban 
érkezett meg. A beruházás megvalósítására kiírt pályázatok közül a legolcsóbb ajánlatokat vették 
figyelembe, a maximális keret 28 mFt. Két gödi és egy nem gödi székhelyű vállalkozótól kértek 
ajánlatot, melyek közül a legalacsonyabb összegű 35 mFt volt. Jelenleg tárgyalásokat folytatnak és 
várhatóan az ajánlattevő 28 mFt-ért vállalja a beruházás megvalósítását. Az önkormányzat részéről a 
műszaki ellenőrzést és a véleményezést Kádár Zsuzsanna ügyintéző készítette. A költségcsökkentés 
érdekében mindent megtettek, pld. a betonaljzatot nem törik fel. Elmondható, hogy a kötelező 
minőség és öltözőszám megmarad, nem a luxus jellemzi a kialakítást. A korábbi műszaki tervet 
véleményezték, a vállalkozó elkezdheti a munkálatokat a műszaki tartalom jóváhagyása után, így 
várhatóan augusztus közepére elkészülnek.   
 
Lengyel György: Az előterjesztésben szerepel, hogy várhatóan 13.600 eFt TAO várható. Elképzelhető, 
hogy ebben az évben ez növekedni fog a 2012. évi adóbevallások alapján? Ha érkezik támogatás, 
akkor az önkormányzatnak kevesebbet kell adni. 
 
Dr. Horváth László: Nem várható véleménye szerint több támogatás, amire szerződést írtak alá, annak 
június 30-ig kell befolyni, de elképzelhető még, hogy lesz olyan vállalkozó, aki az utolsó pillanatban 
ide fizetne. Ami kimaradt és tudomása van róla az még a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 
80 eFt-os felajánlása. 
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Forró Gábor: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra 
kiegészítve a megjelölt pénzügyi forrással.  
 
A bizottság tagjai  6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

60/2013.(V.29.) sz. PEKJB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 220/2011.(X.28.) sz. Ök. 
határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a Nemeskéri parkerdő sportpályán a Gödi SE 
beruházásában megvalósuló „jelenlegi épületben 5 db öltöző kialakítása, a gondnoki lakás 
szerkezetkész állapotra hozása, fűtéskorszerűsítés, lépcső kialakítása, földszinti nyilvános WC 
épületrész befejezése és az új részek külső vakolása használatba vételi engedélyhez szükséges 
módon” megnevezésű beruházáshoz az 5/2013. (I.23.) Ök. határozattal jóváhagyott 8.400.000 Ft 
összegű támogatást (önrészt), további 6.000.000 Ft támogatási összeggel egészíti ki, összesen 
14.400.000.-Ft összegű támogatást nyújt azzal, hogy ezen összeget az Egyesület kizárólag a fenti 
beruházásra fordíthatja. A beruházás megvalósulását a Gödi Sport Egyesület az Önkormányzatnak 
köteles bejelenteni és a támogatás összegével elszámolni. A 8.800.000 Ft önrész folyósítása a 
támogatási megállapodás alapján történik. A további 6.000.000 Ft folyósítása (a kérelemnek 
megfelelően) a megkötendő támogatási megállapodásban kerül rögzítésre.  
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. 

Képviselő-testület a 6.000.000 Ft támogatási összeget  a feladattal nem terhelt működési tartalék  
keret terhére biztosítja 

Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 

 

Dr. Horvát László: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az egyesületnek szándékában áll indulni az új 
energetikai program keretében meghirdetett pályázaton. 

Popele Julianna: Három héttel ezelőtt valóban kiírták ezt a pályázatot, de levették a kiírást, vélhetően 
módosítják. Azt meg kell nézni, hogy esetleg az önkormányzat is indulhat, mert szeretnénk a Németh 
László Általános Iskola napelemes energetikai ellátására pályázatot benyújtani.  
 
Dr. Horváth László: Remélhetőleg a támogatás egy településen belül több intézményre ki lesz írva. A 
GSE rendelkezik a pályázathoz szükséges tervekkel, maguk szeretnék benyújtani a pályázatot.  
 
Forró Gábor: Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 

kmf. 

 

…………………………………..   …………………………………. 
Szokolainé Obermayer Éva    Forró Gábor 
jegyzőkönyvvezető     PEKJB elnök 

 


