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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 14-i ülésén a
Polgármesteri Hivatal nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése
Rábai Zita előre jelezte távolmaradását.
Markó József köszönti a megjelenteket, ismerteti a tervezett napirendi pontokat és az ülést megnyitja.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el:
1./ Köztéri szoborpályázat
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
2./ Nyertes kiválasztása „Göd Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyszíneken
közterület fenntartási, parkgondozási, hó-eltakarítási munkái” közbeszerzési eljárásban
Előterjesztő: Popele Julianna
/zárt ülés, az előterjesztés az ülés előtt kerül kiosztásra/

1./ Köztéri szoborpályázat
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést. Mivel lehetőség nyílt pályázat segítségével köztéri szobrot
állítani, ezért felmerült ötletként a Kincsem szobor felállítása. A Művelődési Ház igazgatója felkereste
azt a szobrászt, aki az országban a legjobb lovas szobrokat készíti. Véleménye szerint két év
költségvetésében el lehetne különíteni akkora összeget, amibe a szobor kerülne. Felmerül annak a
kérdése is, hogy mi lesz az Iván-Kovács szoborral. Véleménye szerint az a szobor nem jó helyen áll,
ezért javasolja, hogy egy megfelelőbb helyre állítsák át.
Lenkei György szerint a szobor méltó helye lenne az istálló előtt.
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB megtárgyalta az előterjesztést. Vitára a helyszín adott okot,
mégpedig annak a méltatlansága. Véleménye szerint az istállót helyre kell állítani. A forrásként a
2013. évi költségvetést, a pályázati díj forrásaként pedig a VKB keretét jelölték meg. Felkérték a
VKB-t a Kincsem istállóval kapcsolatosan egy koncepció kidolgozására
Hlavács Judit elmondja, neki kétséges, hogy van-e most a városnak erre a szoborra szüksége? Érdemes
elgondolkodni az istálló felújításán, akár vállalkozások bevonásával is.
Forró Gábor egyetért azzal, hogy vállalkozókat vonjanak be az istálló felújításába.
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy az istálló helyi védelem alatt áll, de csak a főbb paraméterei.
Felhívja a figyelmet arra, hogy az utca megszüntetése jogilag problémát okozhat.
Dr. Bognár László szeretné, ha majd egy tábla jelezné a megújított Kincsem parkot.
Markó József szerint nem érdemes túl sokat beszélni erről a témáról. Egyetért azzal, hogy elinduljanak
a pályázaton.
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Popele Julianna elmondja, hogy a kiírásban nincs összhang a közbeszerzés és a részvétel között. Még
vitatott az is, hogy egy szobor állítása milyen beruházásnak minősül, építésnek vagy szolgáltatás
beszerzésnek.
Markó József szerint tisztázni kell, hogy milyen feltételek esetén engedélyezik a szobor állítását.
Kovacsik Tamás elmondja, hogy a VKB-t felkérte a PEKJB, hogy készítsen koncepciót a terület
rendezésére.
Markó József szerint a 10 milliónál többet nem lehet rászánni a szoborra. Jövőre legalább négy utcát
meg kellene építeni, az intézmények fenntartására is költeni kell és nem lehet tudni, hogy milyen
bevételekkel fog rendelkezni a város.
Hlavács Judit veszélyesnek tartja, ha az istálló lebontásáról beszélnek. Nem is támogatja azt.
Sipos Richárd elmegy.
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy a szobor hatósági engedély köteles építmény. Az istállónak
csak a részleges bontását tudja elképzelni, a teljeset nem. A helyrajzi számban is dönteni kell, ahol
felállításra kerül a szobor. Javasolja, hogy az Iván-Kovács szobor helyére kerüljön.
Dr. Szinay József szerint a szobor jó ötlet, de a környezetet rendbe kellene tenni.
Csányi József szerint az épületet nem kell lebontani, mivel össze fog dőlni magától is. Tudomása
szerint számtalan variáció készült már a terület rendezésére. Több környéken lakó is kérte az istálló
rendezését, mivel már életveszélyes és félnek attól, hogy a telkükre fog dőlni az épület.
Markó József javasolja, hogy a pályázaton induljanak el és igyekezzenek megnyerni az 5 millió Ft-ot.
A szobrot majd őrizni kell, mert már többször előfordult, hogy szobrot loptak.
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 8 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 2690/7 hrsz a
felújításig, a végleges hely pedig a 2690/1 hrsz.
178/2012. (XI. 14.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Részt kíván venni a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma felhívása alapján
online módon történő pályázaton, mely köztéri szobor létrehozásáról szól, és altéma kódszáma: 3974.
A bizottság javasolja, hogy a pályázat témája a Kincsem ló szobra legyen és elhelyezésének helyszíne
a Kincsem istálló felújításáig a 2690/7 helyrajzi számú közterület, majd az istálló felújítását követően
a végleges helyszín a 2690/1 hrsz-ú ingatlan.
Felkéri a József Attila Művelődési Ház igazgatóját, hogy Tóth Béla szobrászművésszel vegye fel a
kapcsolatot a pályázat beadásához szükséges dokumentációk elkészítése tárgyában.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a szobor költségének önkormányzati részét /10.000.000 Ft-ot/ a 2013. évi
költségvetésbe tervezze be céltartalékként.
Felkéri a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy az istálló felújítására és rendezésére
készítsen koncepciót.
A pályázati díj fedezeteként a VKB saját keretét határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
Dr. Szinay József címzetes főjegyző
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Kovacsik Tamás a VKB-n felmerült, hogy a szobor talapzatára helyezzék el a Kincsem barátját
ábrázoló macskát is.

Kovacsik Tamás elmegy.
Markó József bejelenti, hogy a következő napirendi pontot zárt ülés keretében kell tárgyalni.
A testület a zárt ülést 7 igen szavazattal elfogadja. A zárt ülést külön jegyzőkönyv tartalmazza.

K. m. f.

Markó József
polgármester

Jónásné Héder Hedvig
jkv. vezető

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

