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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 9-i, rendkívüli, nyílt ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (dr. Pintér György képviselő késett) 
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli, nyílt ülése 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a rendkívüli ülés összehívásának okát és a tervezett napirendi pontokat. A 3. napirendi pontot 
zárt ülésen tárgyalja a testület.  
 
A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – pályázat 3 önálló alcélra 
     Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető 
 
2./ Helyi közösségi közlekedés támogatás igénylése 
     Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető 
 
3./ Közbeszerzési eljárás megindítása - Göd, Deák Ferenc utca csapadékvíz elvezetés  
     rendezése zárt ülés  
     Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető 
 
 
1./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – pályázat 3 önálló alcélra 
     Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető 
 
Popele Julianna: Három önálló célra lehet kicsit kedvezőbben pályázni. A pályázat elbírálásakor az 
adóerőképességet veszik figyelembe. Az első alcélnál a Kincsem Óvoda fűtéskorszerűsítésére és 
födémszigetelésére lehet benyújtani, 30 mFt a maximálisan elnyerhető összeg. 5.968.664,-Ft az 
önrész. A második alcél a Kálmán utca felújítása és csapadékvízrendszer felújítása, melyre az 
elnyerhető támogatás maximum 15 mFt. Erre a célra a költségvetésben van elkülönítve keretösszeg. A 
harmadik alcél a Balázsovits János Sportcsarnok fűtési rendszerének korszerűsítése, a hűtési rendszer 
kiépítése, és a kondenzációs kazán beépítése. A korszerűsítésekre több éve pályázunk még nem 
sikerült nyerni. Az elnyerhető pályázati összeg maximum 20 mFt. Az önrészek finanszírozása az 
elsőnél és az utolsónál a tartalékkeretnél a pályázatok önrésze keretből történik. 
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatokról.  
 
A Képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 

73/2015. (VI. 09.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
dönt arról, hogy a 2015. évre meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” pályázaton rész kíván venni. 
A támogatási célok közül az „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, 
felújítása”  alcél keretében a „Kincsem Óvoda fűtéskorszerűsítése, födémszigetelése” tárgyú  
pályázatot nyújtja be. 
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Megvalósítás  bruttó összege:              35.968.664 Ft 
Igényelhető támogatás (95 %, max. 30 millió)       30.000.000 Ft 
Önrész:                                                    5.968.664 Ft 
 
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 5.968.664 Ft-ot a 2015. évi költségvetésben, a 
tartalékkereten  lévő pályázatok önrésze keret terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a Polgármestert a Pályázat benyújtására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Ov. 
 
 

74/2015. (VI. 09.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Képviselő-testülete 
 
dönt arról, hogy a 2015. évre meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” pályázaton rész kíván venni. 
A támogatási célok közül a Belterületi utak, járdák, hidak felújítására alcél keretében a „Kálmán 
utca útfelújítása, csapadékvíz rendszer felújítása” pályázatot nyújtja be. 
Megvalósítás bruttó költsége összesen:      40.757.983 Ft 
Igényelhető támogatás (85 %, max. 15 millió Ft)             15.000.000 Ft 
Önrész:                                                  25.757.983 Ft 
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 25.757.983 Ft-ot a 2015. évi költségvetésben, a 
beruházási feladatok, útépítés jogcímen tervezett keret terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a Polgármestert a Pályázat benyújtására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Ov. 
 
 

75/2015. (VI. 09.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Képviselő-testülete 
 
dönt arról, hogy a 2015. évre meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” pályázaton rész kíván venni. 
A támogatási célok közül az „Óvodai, iskolai és utánpótlás  sport infrastruktúra-fejlesztés, 
felújítás”  keretében a „Balázsovits János Sportcsarnok fűtési rendszerének korszerűsítése, 
szellőzés és hűtési rendszer kiépítése, valamint kondenzációs kazán beépítése” tárgyú  pályázatot 
nyújtja be. 
Megvalósítás  bruttó összege:              22.297.039  Ft 
Igényelhető támogatás (85 %, max. 20 millió Ft)                  18.952.483  Ft 
Önrész:                                                   3.344.556  Ft 
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 3.344.556 Ft-ot a 2015. évi költségvetésben, a 
tartalékkereten  lévő pályázatok önrésze keret terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a Polgármestert a Pályázat benyújtására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Ov. 
 
 
2./ Helyi közösségi közlekedés támogatás igénylése 
     Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Ov. 
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Popele Julianna: Központi keretből kalkulálják a támogatás összegét, de szükséges a Képviselő-
testület határozata. Javasolja a határozati javaslatban a 12.625 eFt-ot 13.250 eFt-ra módosítani, mivel 
az átutalás elhúzódott 2015-re.  
 
Markó József: Kérdése, hogy a Dunamenti 2011 Közlekedési Kft.-nek adott támogatáson van-e ÁFA? 
Ez kérdéses lehet. Évek óta kérdés, hogy a saját tulajdonú cégeknél az átadott eszközök után az ÁFA 
hogyan számítandó, az erre vonatkozó jogszabályok rugalmasak, a cég által alkalmazott árakat az 
eljárás nem változtatja, akkor nem érinti az ügyletet. Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 

76/2015. (VI. 09.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
jóváhagyja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett „A települési önkormányzatok 
helyi közösségi közlekedésének támogatás” pályázaton való részvételt, továbbá nyilatkozik arról, 
hogy 
a) jelen kiírás 7.1 aa) pontja szerint vállalja a helyi személyszállítási közszolgáltatás folyamatos 
fenntartását 2015. január 1-től december 31-ig;  
b) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 
ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan december 31-i 
fordulónappal 13 250 000 Ft összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatást nyújtott a Dunamenti 2011 Közlekedési Korlátolt Felelősségű 
Társaság részére; 
c) pályázati eljárás útján a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a Dunamenti 
2011 Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társasággal a közszolgáltatási szerződést. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatás igénylés benyújtására. 
 
Felelős: Markó József polgármester, Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Ov. 
Határid ő: folyamatos 
 
Markó József : Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a zárt ülés megtartásáról a 3. napirendi pont 
tekintetében. 
 
A Képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a 3.) Közbeszerzési 
eljárás megindítása - Göd, Deák Ferenc utca csapadékvíz elvezetés rendezése” c. napirendet zárt 
ülésen tárgyalják, melyről külön jegyzőkönyv készül. 
 
Markó József polgármester megköszöni a részvételt és a nyílt ülést bezárja. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

Markó József 
polgármester 

Dr. Szinay József 
 címzetes főjegyző 
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