
 10

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-i rendkívüli ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében.  
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint  
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
 
Dr. Pintér György alpolgármester köszönti a megjelenteket, és elmondja, hogy a polgármester úr 
hivatalos elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen, ezért felkérte Őt a helyettesítésre.  
Az alpolgármester megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja.  
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Markó József, Szabó Csaba, Forró Gábor és Rábai Zita képviselők 
jelezték távolmaradásukat, így hét képviselő jelen van.  
 
Ismerteti a tervezett napirendi pontot és felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a napirend 
tárgyalásának elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadja el: 
 
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Kincsem Óvoda) - 
pályázat 
 
Dr. Pintér György: A belügyminiszter rendelete alapján 2014. január 31-én pályázatot írtak ki az 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések támogatására.  A Kincsem 
Óvoda teljes felújítását már régen tervezzük, de mint köztudott a felújítást csak részletekben tudja 
elvégezni az önkormányzat.  
 
Popele Julianna: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság mai ülésén is elmondta, hogy 
a pályázatot két célra írták ki. Az egyik a „kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztése, felújítása”, a másik az „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére, 
felújítása”. A sportra már nyújtottunk be korábban pályázatot, az iskolánál, de ezen nem nyertünk, 
ezért most a másik lehetőséggel indulnánk. A támogatás mértéke 80 %-os, és maximum 30 mFt-os 
támogatást lehet nyerni. Vélhetően a pályázat kiírója rangsorolja és három részre bontja a pályázatot, 
ennek megfelelően a Kincsem Óvoda három épületét soroltunk be egy-egy egységnek: a 3-ast az első 
helyre, a második ütemre a 2-es épületet és a harmadikra az 1-es épületet.  A legsürgősebb feladat a 
fűtés korszerűsítése, mert a régi, nehezen működő kazánok bármikor elromolhatnak. A pályázaton 
nyert összegből a jelenlegi kazánokat, hőleadókat cserélnénk ki, a nemrég felkerült, új radiátorok 
maradnának. Jelenleg sokféle radiátor van, a régiek lecserélnénk és egységes hőszabályozókkal 
látnánk el. Az új kazánok jóval magasabb hatásfokkal javítanák az épület energetikai besorolását, ami 
2-3 fokozatot is jelentene. Nyertes pályázat esetén a hőszigetelés is megvalósulna úgy, hogy az épület 
jelenlegi salak és  agyagszigetelését eltávolítják és egységes 20 cm vastagságú hőszigetelő réteget 
helyeznének fel párazáró fóliával és páraszigetelővel. A teljes korszerűsítéshez elengedhetetlen lesz 
majd az épület aljzatszigetelése, de az alulról vizesedő falak problémáját még meg kell oldani, ami egy 
nagyobb feladat lenne. Mindezek figyelembevételével javasolja a pályázat benyújtását a rangsorok 
megjelölésével. Kiegészítésként elmondja még, hogy a pályázati feltételek között szerepel, hogy a 
projekt keretében határozott időtartamra felvett közfoglalkoztatottat is kell majd alkalmazni.  
 
Dr. Pintér György: A 40 éves kazánok cseréje indokolt. Kéri, hogy a pályázatban feltétlenül jelöljék 
meg, hogy Magyarország legnagyobb egy telephelyen működő óvodájáról van szó. Felkéri a 
képviselőket, hogy tegyék meg észrevételeiket, vagy módosító javaslataikat. 
 
Észrevétel, módosító javaslat nem volt, ezért felkéri a képviselőket a szavazásra. 
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A Képviselő-testület 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

9/2014.(II.12.) sz. Ök. határozat 
 
 
Göd Város Képviselő-testület dönt arról, 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 és Városüzemeltetési Osztály 
 
 
dr. Pintér György alpolgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.   
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Markó József       Dr. Szinay József 
               polgármester      címzetes főjegyző  
 


