
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 12-i ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
Rábai Zita nincs jelen. 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. Ismerteti a 
rendkívüli ülés összehívásának okát. Elmondja, hogy a napirendi pont tárgyalása előtt egy külsős bizottsági 
tag eskütételére kerül sor. Felkéri Nagy Károlyt, a VKB külsős tagját, hogy tegye le esküjét.  
 
Dr. Szinay József előolvassa az eskü szövegét.  
 
A képviselő-testület 9 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadja el: 
 
KKK Közl.Bizt. tervezés 2010 – pályázat – körforgalmú csomópont 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
 
KKK Közl.Bizt. tervezés 2010 – pályázat – körforgalmú csomópont 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Markó József elmondja, hogy a téma tekintetében vegyes állásponttal bír. Lehetőség van pályázat 
benyújtására forgalmi csomópont tervezésére. Két területről van szó. Az egyik az Autópihenőnél, a másik 
pedig a bócsai csomópontban van. Aki a tervezési pályázatot megnyeri, az nagy valószínűséggel a 
kivitelezést is nyerni fogja. A kivitelezésnél 70%-os pályázati összeget biztosítanának. Ez a csomópont egy 
baleseti gócpontot szüntetne meg. Az út kezelője ezt a csomópontot vélhetőleg nem fogja elkészíteni, mert 
nem éri meg nekik, hiszen egy alsórendű út. Eddig még nem sikerült elérni azt, hogy valamilyen összeggel a 
közút kezelője is hozzájáruljon a csomópont megépítéséhez. Az a kérdés, hogy most megpályázzák-e a 
tervezést vagy sem. A kivitelezés vélhetően a jövő évben lenne esedékes és azt a költségvetést terhelné, nem 
az ideit. Amennyiben nem tudják elkészíteni a körforgalmat, akkor is valamilyen forgalomszabályozást kell 
csinálni azon a területen, mert nagyon balesetveszélyes.  
 
Kovacsik Tamás a VKB és a PEKJB is tárgyalta ezt az előterjesztést és úgy döntöttek, hogy a Nemeskéri úti 
körforgalmi csomópont megépítését támogatnák.  
 
Dr. Pintér György kérdése, hogy lesz ilyen típusú pályázat jövőre, kell-e most dönteni arról, hogy hány ágú 
lesz a csomópont és kell-e területet vásárolni? 
 
Popele Julianna elmondja, hogy még nem tudják, hogy lesz-e ilyen pályázat jövőre vagy sem. Annyi 
információt kapott, hogy nagy az érdeklődés erre a pályázatra és elsősorban a magasabb rendű utaknak van 
esélye és azoknak, ahol nagy a baleseti kockázat. A körfogalom ágainak számát nem muszáj most 
meghatározni. Területet nem kell vásárolni, van elég terület a csomópont kiépítésére. Elmondja, hogy a 
terület a földhivatali nyilvántartás szerint az önkormányzat tulajdonába van, amit a kivitelezéskor, mint 
önrészt be lehetne számítani.  
 
Markó József elmondja, hogy ebben az évben újabb beruházásokat nem nagyon fognak bevállalni, mert 
források nem nagyon várhatóak.  
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a Fidúcia kötvény fel nem használt része 387 millió Ft. Amennyiben a 
testület a megépítés mellett dönt, akkor ez jöhet szóba, mint fedezet. A kötvényből kerül kifizetésre az 
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óvoda, a strand megépítése, a Bölcsőde melletti út megépítése, az orvosi rendelő tetőterének beépítése, a 
Kossuth tér befejezése, Bozóky Gyula tér és a vízelvezetés kiépítése és a buszmegállók megépítése.  
 
Markó József elmondja, hogy a bevételek várhatóan az önkormányzat működésére lesznek elegendőek. 
 
Hlavács Judit véleménye szerint a Nemeskéri úti csomópont megépítése fontos lenne, mert nagyon 
balesetveszélyes.  
 
Lenkei György javasolja, hogy kerüljön megépítésre a csomópont.  
 
Popele Julianna elmondja, hogy a csomópontban 5 év alatt 6 súlyos balesetet jelentettek.  
 
Kovacsik Tamás elmondja, hogy a bizottságok meghatározták a pályázati önrész forrását is, melyet ismertet. 
 
Dr. Bognár László javasolja, hogy a kivitelezéskor gödi vállalkozókat is buzdítsanak a pályázatra. 
 
Markó József javasolja, hogy holnap vegyék fel a kapcsolatot a közútkezelővel, hogy részt tudnak-e venni a 
pályázatban?  
 
Forró Gábor javasolja, ragaszkodjanak ahhoz, hogy amennyiben van rá lehetőség, akkor delegáljanak embert 
a bíráló bizottságba. 
 
A testület a bizottságok által előterjesztett javaslatot 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

1/2011. (I. 12.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
az országos főutak átkelési szakaszain forgalomcsillapításra, a gyalogosok védelmének növelésére kiírt 
KKK  KÖZL.-BIZT. TERVEZÉS 2010 pályázaton részt kíván venni. 
Műszaki tartalom 
A./ A 21107 jelű út 3+478 km szelvényben lévő (a Nemeskéri Kiss Miklós út csatlakozásánál) körforgalmú 
csomópont tervezése. 

                                bruttó Ft 
 A./ 21107 jelű út 3+478 km szelv. csomópont 
Pályázati összeg: 6.000.000
Önrész (40 %): 2.400.000
 
A pályázathoz szükséges 40% önrészt, 2.400.000 Ft-ot az Önkormányzat a 2011. évi költségvetésben a 
Fidúcia kötvény terhére biztosítja.  
 
Felelős: Beruházási Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
Mivel több hozzászólás nem érkezik Markó József megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 

Markó József     Dr. Szinay József 
          polgármester            jegyző 

 
 

Jónásné Héder Hedvig 
        jkv. vezető 


