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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20-i, rendkívüli   
               ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Lőrincz László, Kovacsik Tamás képviselők nincsenek   
                        jelen, távolmaradásukat jelezték.  
 
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülése 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést 
megnyitja. Ismerteti a tervezett napirendi pontot.  
Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a tárgyalandó napirendről.  
 
 
A Képviselő-testület 9 „igen”,egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadja el: 

 
 

1. „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” című 
pályázaton részvéttel 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 
 
Napirendi pont tárgyalása:  
 

1. „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” című 
pályázaton részvétel 

 
dr. Szinay József: A pályázatot minden évben kiírja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A 
támogatási igény benyújtásához a határozati javaslatban szereplő nyilatkozat megtétele 
szükséges. Ennek formátuma a határozati javaslatban van. A támogatás mértékét a benyújtást 
követően a kiíró kalkulálja, a tárgyévet megelőző évben ténylegesen teljesített 
személyszállítási teljesítmény arányában. A tavalyi évben 1.480 eFt-t nyert az önkormányzat 
ezen a pályázaton.  
 
 
A Képviselő-testület 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

102/2016.(VI.20.) 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 
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a) jelen kiírás 7.1 aa) pontja szerint vállalja a helyi személyszállítási közszolgáltatás 
folyamatos fenntartását 2016. január 1-től december 31-ig;  
ab) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 
ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan 12 012 000 
Ft összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást nyújtott 
a Dunamenti 2011 Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság részére, továbbá 1 488 000 Ft 
vissza nem térítendő támogatást továbbított a 2015. évben elnyert „A települési 
önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatás” pályázat jóvoltából, 
mindösszesen 13 500 000 Ft-ot utalt; 
ac) 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: Dr. Szinay József 
Határidő: folyamatos 

 
 

 
Markó József: Napirenden kívül elmondja, hogy Göd város új sportkoncepcióját el kell 
készíteni.  
 
 
Mivel több hozzászólás nem érkezett, Markó József megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 Markó József       dr. Szinay József  
 polgármester       címzetes főjegyző 
 


