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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 15-i, rendkívüli   
               ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Lőrincz László, Sipos Richárd képviselő nincs jelen,                 
                        távolmaradásukat jelezték. Nincs jelen további Kovacsik Tamás, Csányi  
                       József, távolmaradásukat nem jelezték) 
 
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülése 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést 
megnyitja. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat.  
Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a tárgyalandó napirendekről.  
 
 
 
A Képviselő-testület  7  „igen”,egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
 

1. „Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
épületenergetikai korszerűsítése” – pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési ov.  
 

2. „Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
épületenergetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére 
vonatkozó döntés               
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési ov.  
 

3. „Napelemes rendszer kialakítása a Gödi Németh László Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola épületenergetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményére vonatkozó döntés         
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és városüzemeltetési ov.  

 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1. napirendi pont: „Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola épületenergetikai korszerűsítése” - pályázat 

 
Markó József: Felkéri Popele Julianna osztályvezető asszonyt, hogy ismertesse az 
előterjesztést.    
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Popele Julianna: A pályázat benyújtása azért várt sürgőssé, mert a benyújtás 10 ütemben 
történik, 2016. június 15-től 2018. június 15-ig. A pályázatot az első ütemben szeretné 
benyújtani, ami 2016. június 15-től 2016. június 29-ig tart.  Szeretné az I. ütemben beadni a 
pályázatot, ahhoz azonban szükséges, hogy a napirenden szereplő két közbeszerzési 
eljárásban döntés szülessen.  A két közbeszerzési eljárás esetén június 27-én lehet szerződést 
kötni, így az I. ütemben be tudják nyújtani a pályázatot. A támogatás minimum összege 50 
millió forint, maximum összeg pedig 250 millió forint. A projekt becsült értéke 206.892 eFt, 
ebből az építési beruházás és a napelem költsége 190.294 eFt. A pályázat 100%-os 
támogatottságú. A tervezéshez ki kell választani a tervezőt. A tervezői költségek ellátására a 
legjobb ajánlatot az Impulsus Tanácsadó Iroda Kft. adta. Az Impulsus Tanácsadó Iroda Kft. 
ajánlatát az előterjesztéshez csatolta. A másik két Kft. által érkezett ajánlat az ügyiratban 
megtalálható. Az előterjesztésben két határozati javaslat szerepel, mindkettőről döntést kell 
hozni.    
 
Markó József: Elképzelhető, hogy az iskolák január 01-től teljes egészében elkerülnek az 
önkormányzatoktól, de mivel ez az összeg teljes egészében az iskola korszerűsítésére lesz 
fordítva, így természetesen támogatja. Reméli, hogy minél előbb elkészül a fejlesztés, de 
megjegyzi az sem mindegy, hogy milyen áramdíj összeggel adja át az önkormányzat az 
államnak az iskolát.  
 
 
A Képviselő-testület „7” igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

98/2016.(VI.15.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

• úgy dönt, hogy részt vesz a KEHOP-5.2.9 kódszámú „Pályázatos épületenergetikai 

felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára”című  
pályázaton  a „Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
energetikai korszerűsítése” című projekttel. A megvalósítás helyszíne 2132 Göd, 
Ifjúság köz 1-3, 4362 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan. 
 

• Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására és a 
szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 
• Támogatás mértéke: az összes elszámolható költség 100 %-a.  

 
Felelős: Polgármester 
Hivatali felelős: Beruházási és Városüzemeltetési Osztály 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület „7” igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

99/2016.(VI.15.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

• Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a KEHOP-5.2.9 kódszámú „Pályázatos 

épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai 

számára” című  felhívás szerint a „Németh László Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése” tervezési feladatok ellátására  
tervezési szerződést kössön az Impulsus Tanácsadó Iroda Kft. Vállalkozóval. (9400 
Sopron, Csengery utca 35.) 
Szerződés összege: 6.496.063 Ft + Áfa, bruttó 8.250.000 Ft. 
Fedezet: A 2016. évi költségvetésben tervezett beruházási feladatok – Tervezés 
előirányzat, illetve nyertes pályázat esetén a pályázati támogatás. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület „7” igen, egyhangú szavazattal a napirenden szereplő 2.- és 3. napirendi 
pontok tárgyalásához zárt ülést rendel el.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 Markó József       dr. Szinay József  
 polgármester                 címzetes főjegyző 
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