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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának 2014. február 12-én, 8.00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság soron következő ülése 
 
 
Forró Gábor elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és a hivatal dolgozóit.  
Az elnök megállapítja, hogy nincs jelen Szabó Csaba, aki távolmaradását előre jelezte. 
Továbbá nincs jelen dr. Megyeri Csaba. A bizottság határozatképes – 5 – bizottsági tag jelen 
van.    
 
Az elnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat és azok sorrendjét:  
 
 
Tervezett napirendi pontok:  

 
1. Jegyzőkönyv-hitelesítő választása  

Előterjesztő: Forró Gábor elnök 
 

2. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 
(Kincsem Óvoda) – pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési ov.  

 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 
 

1. napirendi pont tárgyalása: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
 
Forró Gábor: Az elnök javasolja, hogy a mai (2014. február 12-i) ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítője Hlavács Judit legyen.  
 
 

10/2014.(II.12.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 2014. 
február 14-i ülésén készült felvett jegyzőkönyvének hitelesítésére Hlavács Juditot kéri fel.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Forró Gábor elnök, Hlavács Judit bizottsági tag 
 
A bizottság – 5- igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
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2. napirend pont tárgyalása: Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 

fejlesztése, felújítása (Kincsem Óvoda) - pályázat  
 
dr. Megyery Csaba megérkezett.  
 
Popele Julianna: Ez a pályázat olyan típusú, mint amit korábban a sportcsarnok fűtésére, 
hűtésére nyújtottak be. A pályázattal lehetőség nyílik a Kincsem Óvoda fejlesztésére, 
felújítására, a fűtés korszerűsítésére, az épület szigetelésére. Az óvoda külső szigetelése, a 
nyílászárók cseréje, illetve a fűtési rendszer korszerűsítése a cél. Első ütemben az épület 
szigetelését kell megoldani. A támogatás mértéke miatt a fent felsorolt felújítási 
munkálatokon kívül mást nem tudnak megvalósítani. A pályázathoz kapcsolódó szabályzatot 
január 31-én adták ki. A rendelet kihirdetése február 04-én volt. A határidő így igen szűk, a 
holnapi napon be kell adni. A tervezés elkészült. Mindhárom épületben sor kerül a kazánok 
cseréjére. A kazánok mindegyike 40 éves. A feladatokat rangsorolni kell, három részre 
bontották. A főépület felújítása szerepel első helyen. A kazáncserén kívül a csővezetékek 
cseréje, a radiátorok cseréje is megtörténik. A radiátorok szabályzóval lesznek ellátva, ezáltal 
termenként lehet állítani a hőfokot. Az épület a felújítást követően két energiaosztállyal 
kapnak jobb minősítést. A maximálisan elnyerhető támogatási összegre nyújtják be a 
pályázatot. Az elnyerhető összeg 30 millió forint 20%-os önrésszel. A Kincsem Óvoda fűtési 
rendszere bármikor összeomolhat.   
 
Forró Gábor: Szó volt arról, hogy az óvoda elkerül a jelenlegi helyéről. A pályázatnak 
azonban feltétele, hogy bizonyos évig működnie kell az épületnek óvodaként. Az 
ajzatszigetelés fontos lenne. Nem lenne e célszerű ajzatszigetelésre benyújtani kevesebb 
épületre.  
 
Popele Julianna: A komplett szigetelés, ajzatszigetelés nem férne bele a támogatási összegbe. 
Még egy épület esetében sem. Az ilyen jellegű munka a nyári időszakban lenne megoldható a 
teljes óvoda leállításával. A pályázatnak nem ez a fő célja, ezzel nem tudnának nyerni.   
 
Forró Gábor: A cél az épület állapotának javítása. Megtakarítás szempontjából sokat számit.  
 
Popele Julianna: Az óvodai létszám, a hátrányos gyermekek száma is számít a pályázatban. A 
pályázat célja elsősorban a fűtéskorszerűsítés. Volta elképzelések arra, hogy az óvodát máshol 
nyissák meg. A pályázat előírja, hogy az épületet 5 évig más célra nem lehet használni. Az 
óvoda áthelyezése 5 éven belül biztosan nem fog megtörténi.   
 
Rakaczki István: A pályázatot elkészítették csak a döntésre várnak és akkor benyújtják?  
 
Popele Julianna: Igen.  
 
Hlavács Judit: A pályázat nem bonyolult.   
 
Popele Julianna: A pályázat maga nem bonyolult. Az előkészítés megtörtént.   
 
Hlavács Judit: Nem adott sok időt a kiíró a pályázat benyújtására.  
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11/2014.(II.12.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  
a belügyminiszter 4/2014. (I.31.) BM rendeletével meghirdetett „egyes önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól” 
pályázaton rész kíván venni. 
 
A támogatási célok közül az „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztése, felújítása” keretében a „Kincsem Óvoda fűtéskorszerűsítése, 
födémszigetelése” tárgyú  pályázatot nyújtja be. 
 
Bruttó beruházási költség:  35.968.664 Ft. 
Támogatás (80 %):    28.774.931 Ft 
Önrész:                                                     7.193.733 Ft 
 
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt,  7.193.733 Ft-ot a 2014. évi költségvetésben, a 
tartalékkereten  lévő pályázati önrészek keret terhére biztosítja. 
 
Göd Város Önkormányzata vállalja, hogy az építéshez kapcsolódó támogatási összeg 5%-
ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat 
alkalmaz. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beruházási Osztály 
 
 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
 
Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Forró Gábor       Hlavács Judit 
     elnök         jegyzőkönyv-hitelesítő 


