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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetett „ Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása" címmel. 

A pályázat céljai között szerepelnek bölcsődei, óvodai nevelést biztosító intézmények, egyészségügyi 

intézmények (kizárólag háziorvosi, gyermekorvosi, védőnői és fogorvosi ellátást biztosító 

intézmények esetében) óvodai sport-utánpótlás infrastruktúrájának fejlesztése, valamint belterületi 

utak, járdák felújítása. A pályázati kiírás szerint intézményfejlesztés esetében előnyt élveznek azok a 

fejlesztések, melyeknek célja a fenntartási költségek csökkentése, valamint az energetikai fejlesztés 

biztosítása. 

Gödöllő Város Önkormányzata a fenti célok közül -tekintettel arra, hogy csak egy célra lehet 

pályázni- az óvodai ellátást biztosító intézmény felújítására kíván pályázatot benyújtani a 

szükségletek, a pályázati feltételek, valamint a rendelkezésre álló terv és műszaki dokumentációk 

alapján. 

A pályázat keretében a támogatási intenzitás mértéke a település adó-erőképességéhez van kötve. 

Gödöllő esetében 50 százalékos támogatási intenzitással pályázhatunk. 

A fentiek alapján javaslom, hogy nyújtsunk be pályázatot az alábbiakra: 

Gödöllői Mosolygó Óvoda felújítása, korszerűsítése: 

Az óvoda jelenlegi állapota nem korszerű, működése a nem megfelelő energetikai jellemzők (rossz 

külső nyílászárók, nem korszerű homlokzati és tetőszigetelés) miatt nem gazdaságos. 

A tervezett fejlesztés keretében az óvoda homlokzati hőszigetelése, valamint a külső nyílászárók 

cseréje történne meg. A beruházás által csökkennének az épület fenntartási, működési költségei. A 

meglévő nyílászárók helyett háromrétegű üvegezéssel készült műanyag szerkezetű nyílászárók 

kerülnének beépítésre. Az épület padlásfödémének hőszigetelése jelenleg kb. 5 cm vastag 

üveggyapot, ami az idők során megroskadt, porral telítődött, hőszigetelési tulajdonságai erőteljesen 

leromlottak. A jelenleg hatályos előírások szerint ez nem megfelelő, összesen 18-20 cm szigetelés 

elhelyezése tervezett. A beton parapet falak külső síkjára 15 cm XPS hőszigetelés elhelyezése 

szükséges. 

A fentiekben részletezett feladatok -tervezői nyilatkozat alapján - nem engedélyköteles 

tevékenységek. A pályázat benyújtásának határideje 2019. május 31. A támogatás elnyerése esetén a 

teljes projekt megvalósításának határideje 2020. december 31. 

A tervezett beruházások az elkészült tervezői költségbecslés alapján várható bruttó költsége 51 129 

588 Ft. 

Fentiek alapján a pályázati feltételeknek megfelelően a teljes tervezett projekt költségének minimum 

50 százalékának megfelelő önrész (25 564 794 Ft ) biztosítása szükséges. 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem, hogy az előterjesztésben részletezett indokok ismeretében a határozati javaslatok elfogadását 

támogatni szíveskedjenek! 

Gödöllő, 2019. május 

javaslat 1. 

Gödöllő Város Képviselő-testülete hozzájárul az „Önkormányzatifeladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása" felhívásra a Gödöllői Mosolygó Óvoda (2100 Gödöllő, Kazinczy körút 32. hrsz 973/2) 

felújítására vonatkozó pályázat benyújtásához. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat aláírására és benyújtására. 

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 

Határidő: a pályázat benyújtására 2019. május 31. 

Határozati javaslat II. 

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" felhívásra benyújtásra kerülő 

pályázat keretében megvalósítani kívánt cél a Gödöllői Mosolygó Óvoda (2100 Gödöllő, Kazinczy 

körút 32. hrsz 973/2) felújítása. 

A beruházás tervezett bruttó összköltsége 51 129 588 Ft. A képviselő-testület biztosítja a pályázat 

megvalósításához szükséges legalább 50 százalékos önrészt, azaz bruttó 25 564 794 forintot Gödöllő 

Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének fejlesztési tartalékának terhére. 

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 

Határidő: a pályázat benyújtására 2019. május 31. 


