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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 12-i, rendkívüli (nyílt)
ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (minden képviselő jelen van)
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja.
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. A harmadik napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja majd a
testület.
Dr. Pintér György: Módosító javaslata a napirendi pontokhoz, hogy a 3. napirendi pont címe a
következő legyen: „Kivételes összegű segély testületi támogatása”.
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy az elhangzott módosító javaslattal szavazzanak a
napirendi pontokról.
A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el:
1) Szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztása
Előterjesztő: Dr. Szinay József HVI vezető
2) „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére
(GZR-T-Ö-2016) - pályázat benyújtása
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője
3) Kivételes összegű segély testületi támogatása (zárt ülés)
Előterjesztő: Lenkei György Szociális Bizottság elnöke

Napirendi pontok tárgyalása
1.) Szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztása
Előterjesztő: Dr. Szinay József HVI vezető
Dr. Szinay József: Még az önkormányzati választások előtt megválasztották a bizottsági tagokat. A
Szavazatszámláló Bizottság létszámának legalább 5 tagból kell állnia. A pártok most kevésbé aktívak
a delegálások tekintetében. A létszámot viszont bővíteni kellett, ezért az önkormányzat delegálta az
előterjesztésben felsorolt személyeket, akik a 2018/2019-es választásokon póttagok is lehetnek majd.
Az ülés előtt kiosztásra került az előterjesztés módosítása.
Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslatra.
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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140/2016. (IX. 12.) sz. Ök. határozat

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított
hatáskörében eljárva, illetve ugyanezen jogszabály 35. § (2) bekezdése alapján az alábbi
szavazatszámláló bizottsági póttagokat választja meg:
Név
Lengyel Barbara
Filip Anetta Bettina
Bartus Kálmánné
Kovacsikné Szilassy Márta
Nagy Eszter
Neogrády-Kiss Barnabás
Pintér Álmos
Czene-Joó Máté József
Berkes Tamás
Mészáros Jánosné
Zilahiné Bellók Ildikó
Sebők Nikoletta Andrea
Juhos Lajosné
Dombi Eszter
Jernei Gábor László
Kronavetter Ferenc Zoltán
Bagdi József

Lakcím
2131 Göd, Petőfi S. u. 29/A.
2131 Göd, Alagút u. 9.
2131 Göd, Cserfa u. 8.
2131 Göd, József A. u. 40.
2132 Göd, Kolozsvári u. 39/A.
2132 Göd, Ady E. út 84.
2132 Göd, Árpád u. 19.
2132 Göd, Villamos u. 3. 1 a.
2132 Göd, Attila u. 4.
2132 Göd, Szeder u. 22/C.
2131 Göd, Kazinczy F. u. 93..
2132 Göd, Ságvári köz 1/B.
2131 Göd, Előd u. 17.
2132 Göd, IV. Béla király u. 50.
2132 Göd, Madách u. 30.
2132 Göd, Bocskai u. 21.
2132 Göd, Ady E. út 75/B.

Tiszteletdíj forrása: országos népszavazás pénzügyi fedezetére biztosított támogatás
Határidő: azonnal
Felelős: Helyi Választási Iroda vezetője

2./ „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére
(GZR-T-Ö-2016) - pályázat benyújtása
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője

Popele Julianna: Az előterjesztésben szerepel, hogy 3 típusú töltőállomás létesítésére volt lehetőség. A
pályázaton 3.200 eFt-ot lehet támogatásként elnyerni és ezt két töltőállomásra lehet igényelni. A
mellékelt helyszínrajzon láthatóak a javasolt helyszínek. Az egyik a Penny Marketnél a másik a
Nemeskéri úton építhető ki. Ma jön tárgyalni az ELMŰ munkatársa, szívesen részt venne a cég az
üzemeltetésben. A parkolókat is ki kell építeni, de erre nincs pályázati összeg. A parkoló kiépítése az
egyik helyszínen szükséges lesz. Jelenleg két parkoló helyre van szükség, amit biztosítani kell. A két
töltőállomáson 4-4 parkolót kell biztosítani.
Szabó Csaba: A telepítés helyszínével kapcsolatban az előterjesztésben olvasható az OTÉK általi
töltőtelepítési kötelezettség. Ennek megfelel az önkormányzat?
Popele Julianna: Göd városára az OTÉK nem írja elő a telepítési kötelezettséget.
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Markó József: Javaslata, hogy aki majd az üzemeltetést végzi, az csinálja meg a parkolókat, ez ne az
önkormányzat költsége legyen. A Nemeskéri útnál pontosan hol lenne kialakítva a töltőállomás?
Popele Julianna: A 6709-es „major” épület előtti közterületen lenne elhelyezve a töltőállomás.
Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatról.
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
141/2016. (IX. 12.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Jedlik Ányos Terv” Elektromos
töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére” (GZR-T-Ö-2016) - pályázat benyújtása
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram helyi
önkormányzatok részére” GZR-T-Ö-2016 azonosító számú pályázaton részt vesz.
2. Beruházást az alábbi helyszíneken valósítja meg:
• 2772 hrsz., Köztársaság út, (Penny áruház mellett)
• 1828/1 hrsz., Hernád u. (Nemeskéri-Kiss Miklós út)
(helyszínrajz mellékelve)
3. Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Markó József polgármester
A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadja azt, hogy a meghívó szerinti 3.
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalják.
Ezután megköszöni a vendégeknek a részvételt, és a nyílt ülést bezárja.

K. m. f.

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

