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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 23-i rendkívüli ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében.  
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Vidák Árpád képviselő nincs jelen, jelezte távolmaradását) 
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli  ülése 
 
Markó József megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja.  
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Vidák Árpád képviselő jelezte távolmaradását, így 9 képviselő jelen 
van.  
 
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendjét és felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a napirend 
tárgyalásának elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 9 „igen” szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadja el: 
 
 
NAPIRENDI PONT: 
 
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna  Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető          
 
                       
 
Napirendi pont tárgyalása 
 
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna  Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető                                
 
 
Markó József: A bizottságok támogatták, tárgyalták. A helyszín konkrétan meg van jelölve az Oázis 
Lakóparkban, innen nehéz egyébként is megközelíteni a már meglévő óvodákat.  
 
Simon Tamás: A PEKJB megtárgyalta és egyhangúlag támogatta. A költségvetést nem befolyásolja, 
ami a pályázati önrészhez kell az már be van tervezve, a telekvásárlás jövőre lesz esedékes. 
 
Szabó Csaba: A VKB megtárgyalta közösen és egyhangúan támogatta. 
 
Popele Julianna: Két helyen javasol a határozati javaslatban módosítást. Az egyik az óvodaegység 
„óvodára” legyen javítva, a másik a 17 366 335 Ft-ot javítani kell 17 366 336 Ft-ra, mert a 
pályázati beadás elektronikus felülete ezt az 1,-Ft-os módosítást igényli. 
 
Markó József: Nincs egyéb hozzászólás, ezért felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított 
határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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15/2015.(III.23.) sz. Ök. határozat 
 
Képviselő-testület dönt arról, hogy 
 
• Göd Város Önkormányzat az „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások 

támogatása”  című pályázaton részt vesz; 
 
• Az Önkormányzat a pályázatot a Kincsem Óvoda 150 férőhellyel történő bővítésére 

nyújtja be; 
 
• A bővítést új telephelyen (megvásárolandó ingatlanon) valósítja meg. (Göd, 

Komlókert u. 13., 6801/218 hrsz.); 
 
• Az Önkormányzat vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a tevékenység 

megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket 2015. szeptember 30-ig megszerzi. 
 
• Az Önkormányzat nyertes pályázat esetén a mellékelt szándéknyilatkozat és 

szerződés-tervezetben foglaltaknak megfelelően megvásárolja a CONSOLID 
Talajstabilizáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságtól (Székhelye: 2600 
Vác, Gödöllői út16.) a Göd, Komlókert u. 13., 6801/218 hrsz.-ú, 2766 m2 területű 
ingatlant 8.500 Ft/m2 + Áfa áron.  

 
• Képviselő-testület - a 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 75 § (4) bekezdés szerint - a 

pályázathoz szükséges saját forrást, 17 366 336 Ft-ot a Göd Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.12.) ÖK rendelet 12. sz. melléklet II./2. 
Pályázatok önrésze keret terhére biztosítja. 

 
Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok 
megtételére, valamint nyertes pályázat esetén az adás-vételi szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Markó József polgármester 
Hivatali felelős:  Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető  
Határid ő: azonnal 
 
Markó József polgármester napirenden kívül még elmondja, hogy – mivel megjelent egy központi 
rendelet - a lakosság körében is újra kérdés lett a pénteki égetés problémája. Vannak, akik mellette és 
vannak, akik ellene foglalnak állást. 
 
Elmondja azt is, hogy fontos problémát jelent Gödön a parkolás megoldása, de szükséges a parkolási 
rendeletben foglaltak újragondolása.  
 
Markó József polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Markó József 
polgármester 

Dr. Szinay József 
címzetes főjegyző 

 


