
GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2017. november 23-án tartandó ülésére 

Tárgy: .Javaslat a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda részére műemlék épület 
felújítására szükséges pénzügyi fedezet biztosítására 

Előterjesztő : Dr. Gémesi Qyörgy polgármester 



Tisztelt Képviselő-testület! -

A Gödöllői Szent Imre Katolikus · Általános Iskola és Óvoda igazgatója a mellékelt levélben 
foglaltak szerint, önkormányzati támogatás biztosh_ását kérte a - műemléki védettség, alatt álló 
iskola épületének felújításához. Levelében olvasható, hogy az épület jelenlegi műszaki és 
esztétikai állapota indokolja az azonnali felújítást és korszerűsítést · 
A t~ljes felújítási költség (66 miflió ft + ÁFA) 1/3 részét. (22 millió -fi + ÁFA) biztosítaná 
Gödöllő város Képviselő-testülete 

A támogatás biztosítását szükségesnek tartom, ez.ért kérem az alábbi határozati javaslat 
elfogadását. 
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Határozati javaslat 

Gödöllő város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda részére összesen bruttó 27 940 OOO ft vissza nem térítendő támogatást biztosít 
a műemléki védettség alatt álló iskola épületének (Gödöllő~ 443 hrsz.) felújításához, 
korszerűsítéséhez. · · 
A támogatást a költségvetés fejlesztési tartaléka terhére kell biztosítani. · 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Dr Gémesi György polgármester 



Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
2100 Gödöllő, Szabadság tér 19. Pf: 428 
Tel.: (06-28) 514-975 Fax: (06-28) 430-476 
e-mail: iskola@szimre.hu 

Gödöllői Város Önkormányzata 
2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. 
Dr. Gémesi György polgármester úr részére 

Ikt.sz.: .403 -10 /J...oJ+. 

Tárgy: Műemlék épület felújítása a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda területén, műemléki védettség alatt álló, 
lakóház van nyilvántartva. A rendelkezésre álló adatok alapján az épület 1879-ben épült, iskola 
céljára. Két tanteremből állt, később három tantermesre alakították át, mindig iskolaként 
működött. 

Hrsz.: 443 
Törzsszáma: 7043 
Műemléki azonosítója: 7056 
Ebben az épületben jelenleg két tantermünk van. A kisebb teremben testnevelés - néptánc, 
társastánc és gyógytestnevelés órákat, a másik teremben természettudományi, technika, 
kézműves tárgyat oktatunk. Az épületben egy teakonyha, és wc is kiépítésre került. 
Az épület jelenlegi műszaki és esztétikai állapota indokolja az azonnali felújítást, korszerűsítést. 
2017. októberében a Váci Egyházmegye megbízásából tanulmányt készített a felújítás 
lehetőségéről a váci székhelyű Quadrat Consulting Bt. Ezen tanulmány alapján az épület teljes 
felújítási költsége 66 millió forint+ Áfa. 
Erre a célra ilyen nagyságú forrással sem iskolánk, sem a Fenntartó nem rendelkezik. 
Ugyanakkor az EKIF (fenntartó) részéről döntés született arról, hogy a beruházás lebonyolítását 
vállalják, és a költségek 1/3 részét finanszírozzák, a Nepomuki Szent János Iskola Alapítvány 
kuratóriuma is döntést hozott 22 millió FT+ Áfa biztosításáról. 
A hiányzó 1/3 rész (22 millió FT + Áfa) biztosításához kérjük Gödöllő város együttműködését, 
támogatását. 
A projekt meghiúsulása esetén a következő tanévben a tantermek kiesése miatt megoldhatatlan 
problémával kerülünk szembe a katasztrófavédelem (tűzoltóság) tiltása miatt. 

A partneri együttműködésben bízva, üdvözlettel: 

Gödöllő, 2017. november 10. 
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