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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 24-i rendkívüli
zárt ülésén, a Gödi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (nincs jelen: Lőrincz László, Szabó Csaba, Sipos Richárd
képviselők, akik jelezték távolmaradásukat.)

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli zárt ülése

Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja.
Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a meghívóban kiküldött napirendi pont tárgyalásáról.

A Képviselő-testület tagjai 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadják el:

NAPIRENDI PONTOK:

1) „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének
támogatása Pest megyében” - pályázat (zárt ülés)
Előterjesztő: Markó József polgármester

Napirendi pontok tárgyalása

1./ „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének
támogatása Pest megyében” - pályázat
Előterjesztő: Markó József polgármester

Markó József: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a mai naptól a Nemzetgazdasági
Minisztérium pályázatot hirdetett egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények támogatása témában.
Szükség van egy hozzájárulásra a Képviselő-testület részéről a pályázat benyújtásával kapcsolatban.
Egy új épületet tervez az Önkormányzat építeni, amely háziorvosi, és házi gyermekorvosi rendelő,
fogorvosi rendelő, védőnői tanácsadó ellátásának ad majd helyet.

Kovacsik Tamás: Hol helyezkedik el ez pontosan?

Markó József: Az Oázis lakóparkban, Stranddal szemben a 6603 hrsz-ú ingatlanon fog felépülni. Ott
található egy vékony, keskeny telek.

Kovacsik Tamás: Központi támogatás érkezik hozzá az OEP-től?

Markó József: Igen, mivel a város folyamatosan növekszik, és a létszámnövekedés indokolja ezt.

Popele Julianna: A mai napon nyitják meg a pályázati lehetőséget, fontos, hogy minél előbb beadjuk,
mert ha eléri a beadott pályázatok összege a 200 %-ot, akkor lezárásra kerül a beadási lehetőség.

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.

A képviselők 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

138/2017. (VIII.24.) Ök. határozat

Göd Város Képviselő-testület dönt arról, hogy
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az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének
támogatása Pest megyében” című, PM_EUALAPELLATAS_2017 kódszámú felhívására az, „Új
egészségügyi alapellátási központ építése Gödön” tárgyú pályázatot benyújtja.

Beruházással érintett ingatlan címe, helyrajzi száma: 2131 Göd, (Összekötő út) 6603 hrsz.

Megvalósítás bruttó összege:                                                                              209.387.328,-Ft
Igényelhető támogatás (95 %, max. 200 millió Ft) 198.917.962,-Ft
Saját forrás, önrész: 10.469.366,-Ft

A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 10.469.366,- Ft-ot a 2017. évi beruházási tartalék
előirányzat terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a Pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok
megtételére.

Határidő: 2017. augusztus 24.
Felelős: Beruházási és Városüzemeltetési Osztály

Markó József polgármester megköszöni a részvételt az ülést bezárja.

K. m. f.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző


