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_______________ ELŐLAP_______________
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki

Előterjesztés címe: ‘ T ^'"4 Javaslat az Ady Klub akadálymentesítésével kapcsolatban

Az előterjesztés tartalma: -
Az Ady Klub (könyvtár és rendezvényhelyszín) akadálymentesítési terveinek elkészíttetésére, valamint 
egyedi támogatási kérelem benyújtására tett javaslat.

Ülés fajtája*: nyílt
v:?’ - r . ♦ / . .

Előterjesztő neve: . Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Az előterjesztést készítette: K ; *

Virok-Ujlaki Anikó beruházási és . 
városüzemeltetési osztály vezető \jr * Márk Eszter beruh-i ov. helyettes, műszaki üi. (1 J

Személyi érintettség esetén a aárt a 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás: ' '

-

Az eíőtérjésztés beadásának 
dátúrna**: - 2022.12.05.

Sür^ÖKségtridpka: : .

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban 
kötelező.

Tárgyalja:
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság E
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság E
Képviselő-testület E

Szerepeit-e korábbi napirenden: NEM: E IGEN:
Előzmények mellékletként csatolva:

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: IGEN: E
Pénzügyi osztályvezető*1- ellenjegyzése: Az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének tartalék előirányzatai 23. sor „Középületek akadálymentesítése”

Jógi állásfoglalást igényéi: * NEM: E IGEN:
Véleményező jogász:

. , * ■ ■ ■ . \

Tanácsnoki vélemény: .-

Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sport és vízügyi 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: ‘ ' VAN: NINCS: x

A határozat végrehajtásáért felelős 
személy megnevezése:' ■ jolgármester, jegyző

A végréhajtási határidő megjelölése 
(reális időpont): ' 8izonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal meghívandók:

,-X-?<.• . '
Jegyzői ellenjegyzés: , / ? ? j

Ltdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:...........................................................................................................................................

jegyző
* , \ *.cpviselő-testületi tárgyalásra alkalmas: Sí ^2

egyző



Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzatának 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, 
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága, valamint 

Képviselő-testülete 
soron következő rendes ülésére

Tárgy: Javaslat az Ady Klub akadálymentesítésével kapcsolatban

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
Az Ady Klub ad helyet a felsőgödi fiókkönyvtárnak (felnőtt és gyermek könyvtár), valamint 
Felsőgöd rendezvényeinek egyik legfontosabb helyszíne. Itt tart rendszeres találkozókat a Retro 
Ady Klub, Cukorbetegek Klubja, Napos Oldal Nyugdíjas klub, Nő Klub, a Neveleki 
Szomszédok Egyesület, valamint itt tartanak véradást, és különböző rendszeres edzéseket is. 
A visszatérő látogatók között az idősek és a kisgyermekesek aránya magas, azonban az épület 
nem akadálymentes, így a mozgásukban korlátozottak és babakocsisok nagyon nehezen tudják 
megközelíteni, valamint az épület melletti kerékpártárolót is nehézkes igénybe venni.

Az intézmény vezetőjével és a Retró Ady Klub vezetőjével idén több egyeztetést is tartott a 
város vezetősége és kialakult egy közösen elfogadott koncepció az udvartér használatára, 
valamint az akadálymentesítés megoldására.

A javasolt koncepció a mosdó átalakítását, akadálymentes ajtókat, udvartérben lévő 
akadálymentes parkolót, a kiskaputól belső rámpát, valamint a meglévő terasz bővítését és 
burkolat cseréjét is tartalmazza. A tervek elkészítéséhez fel kívánjuk használni a 2019-ben 
elkészült kerítéscserére vonatkozó tervet, mivel a szintkülönbségek miatti hosszú rámpa csak a 
kerítés átépítésével együtt tud megvalósulni.

A tervek elkészítésére az indikatív ár alapján szükséges forrás bruttó egy millió forint.

Javasoljuk, hogy az Önkormányzat Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése tartalék 
előirányzatának Középületek akadálymentesítése során szereplő bruttó 10.000.000,-Ft 
összegből 1.000.000,- Ft-ot a terv elkészítésére biztosítson.

Továbbá javasoljuk, hogy a tervek alapján a Beruházási és Városüzemeltetési Osztály kéijen be 
indikatív árajánlatot a megvalósításra és nyújtson be egyedi támogatási kérelmet Pest Megye 
Önkormányzatához.

Fentiek alapján kérem, az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok 
elfogadását.



Határozati javaslat I.
.../2022. (....) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
felkéri a Polgármestert, terveztesse meg az Ady Klub akadálymentesítését.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése tartalék előirányzatának 
Középületek akadálymentesítése soráról maximum bruttó 1.000.000,-Ft.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Határozati javaslat II, 
.../2022. (....) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Ady Klub akadálymentesítésére vonatkozó elkészült tervek és tervezői költségbecslés 
alapján, nyújtson be egyedi támogatási kérelmet Pest Megye Önkormányzatához az 
akadálymentesítés megvalósításra.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. december 05.

Tisztelettel:

Vir<Ví roivTj^iki Anikó
Beruházási és városüzemeltetési 

osztályvezető


