
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-i ülésén a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
Hlavács Judit előre jelezte távolmaradását. 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. 
 
A Képviselő-testület 10 igen, szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ KEOP-2012-5.5.0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva - pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
2./ Törlési engedélyre vonatkozó jognyilatkozat jóváhagyása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
 
1./ KEOP-2012-5.5.0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva - pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy korábban tervként szerepelt a Kincsem 
Óvoda fűtési rendszerének a korszerűsítése is, de nagyon magasak lettek a kalkulált költségek, ezért 
csak a sportcsarnokra vonatkozó pályázat kerül majd benyújtásra. Az előterjesztéshez mellékletként 
csatolva lettek a számítások is, valamint a projekt ütemezése. 
 
Szegőfi Péter elmondja, hogy a sportcsarnok megvizsgálása után döntöttek a levegő-levegő 
hőszivattyús rendszer mellett, kiegészítve napelemes rendszerrel, valamint egy kondenzációs 
gázkazánnal. Ismerteti a rendszer működését.  
 
Dr. Pintér György kérdése, hogy a rendszernek van valamilyen folyamatos üzemeltetési költsége? 
 
Szegőfi Péter elmondja, hogy a vezérlő egységet akár interneten keresztül is lehet szabályozni és 
vezérelni.  
 
Forró Gábor kérdése, hogy mennyi a menedzsment megtérülési mutató és meddig kell felügyeletet 
üzemeltetni? 
 
Szegőfi Péter elmondja, hogy minden egységnek saját mérővel kell rendelkeznie és 5 évig kell 
vizsgálni a megtakarítást is.  
 
Rábai Zita kérdése, hogy mikortól kezdhető a projekt? 
 
Szegőfi Péter elmondja, hogy a döntést érdemes megvárni és utána. 
 
Rábai Zita kérdése, hogy a közbeszerzés tervezhető a projekt megvalósítási szakaszban? 



 
Szegőfi Péter elmondja, hogy az előkészítési szakaszban lehet csak, de a támogatási szerződés 
aláírásakor el lehet kezdeni.  
 
Rábai Zita kérdése, hogy az előkészítési szakaszban mit tartalmaz az egyéb költség? 
 
Szegőfi Péter elmondja, hogy a közzétételi díjat és az energetikai auditot.  
 
Dr. Pintér György kiegészíti a határozati javaslatot azzal, hogy a forrás a 2013. évi költségvetés. 
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

13/2013. (II. 11.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Jóváhagyja, hogy Göd Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv keretében kiírt KEOP-2012-
5.5.0/B „Energetikai fejlesztések megújuló energiaforrások hasznosításával kombinálva” című 
pályázaton a „Balázsovits János Sportcsarnok fűtési rendszerének energia-hatékony felújítása” 
projekttel részt vegyen. 
Pályázat megvalósítási helyszíne:    2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. 
Pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:  4362 
Tervezett beruházás teljes beruházási költsége:  79.430.104 Ft 
Tervezett beruházás pályázatban elszámolható költsége: 79.430.104 Ft 
Önkormányzati saját erő:     11.914.516 Ft 
Igényelt támogatás:      67.515.588 Ft 
Az Önkormányzat az önerőt saját forrásból biztosítja, melynek fedezete a 2013. évi költségvetés. 
 
Felelős: Popele Julianna ov. 
Határidő: azonnal 
 
 
 
2./ Törlési engedélyre vonatkozó jognyilatkozat jóváhagyása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

14/2013. (II. 11.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Jóváhagyja a Polgármester alábbi jognyilatkozatát: 
 

„Törlési engedély 
Göd Város Önkormányzata (KSH szám: 15731106-8411-321-13, adószáma: 15731106-2-13, 
törzsszáma:731102., székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81., képviseletében eljár: Markó József 
Polgármester) a jelen jognyilatkozat aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásomat 
adom ahhoz, hogy a Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala nyilvántartásába Göd belterület 
2769/8 hrsz. alatt felvett, természetben 2131 Göd, 2769/8 hrsz. alatti ingatlan tulajdoni lapjának III/1. 
sorszáma alatt Göd Város Önkormányzata javára bejegyzett beépítési kötelezettség és elidegenítési 
tilalom az ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerüljön.  



Az ingatlant terhelő beépítési kötelezettség 2004. 01. 01. napján lejárt, ezen okból az ingatlant terhelő 
ezen kötelezettség, illetve az ingatlant terhelő elidegenítési és terhelési tilalom törlésére kerülhet sor.” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Mivel több  hozzászólás nem érkezik Markó József megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
 

K. m. f 
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
           polgármester             címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 Jónásné Héder Hedvig 
  jkv. vezető 


