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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 23-i, rendkívüli ülésén, a
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Lőrincz László képviselő, aki előre jelezte
távolmaradását.)

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése

Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja.
Ismerteti a rendkívüli ülés indokát, miszerint megnyílt egy újabb pályázati lehetőség. A Pöltenberg
Ernő és a Török Ignác utcák szilárd burkolattal történő ellátására fordítanánk a pályázaton elnyerhető
összeget.

A napirend előtt felkéri a jelenlévőket, hogy a nemzeti gyásznapra tekintettel és a tegnap elhalálozott -
a testület tagjai által ismert - Hima Imrére emlékezzenek meg egyperces néma felállással.

A Képviselő-testület tagjai 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadják el:

„Belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének
támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” - Pályázat

Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője

Markó József: A két útépítés nagyon fontos. Ez egy jó pályázati lehetőség. A Samsung kapcsán a
beruházások elindulnak, de a kapott állami támogatás nem biztos, hogy pont elég lesz mindenre. A
golfpályánál lévő területekre vannak érdeklődők, valószínűleg az idén sikerül majd az értékesítés.
Ismerteti a területtel kapcsolatos további terveket. Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az
előterjesztésben szerepelő határozati javaslatról.

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

3/2017. (I.23.) Ök határozat

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak
szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása
gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” megnevezésű pályázaton rész kíván venni.

Beruházással érintett ingatlanok:
 Göd, Pöltenberg Ernő utca, Hrsz.: 1296; 1002/1; 1244; 1258; 1270; 1283; 1310; 1322;

1333; 1346;
 Göd, Török Ignác utca, Hrsz.: 276

Pályázati összeg (Beruházási költség) 46.491.930 Ft
Támogatás (95 %) 44.167.333 Ft
Önrész (5%) 2.324.597 Ft

Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 2.324.597 Ft-ot a 2017. évi
költségvetés terhére biztosítja.
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Felhatalmazza a Polgármestert a Pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok
megtételére.

Határidő: 2017. január 23.
Felelős: Beruházási és Városüzemeltetési Osztály

Markó József: A Vasút utcára is szükséges lenne felújítási terv, felkéri a Beruházási és
Városüzemeltetési Osztályvezetőt, hogy ennek elkészítéséről intézkedjen. Ezután megköszöni a
részvételt és az ülést bezárja.

K. m. f.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző


