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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 19-i, rendkívüli ülésén a
Polgármesteri Hivatal üléstermében.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Sipos Richárd és Lőrincz László képviselők, akik
jelezték távolmaradásukat.)

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése

Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja.
Ismerteti a rendkívüli ülés összehívásának okát. Elmondja, hogy a rendkívüli ülésen nincs lehetőség
egyéb napirendi pont tárgyalására.

Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a napirendi pontok tárgyalásáról.

A Képviselő-testület 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadja el:

Napirendi pontok:

1. Okos Zebra - gyalogosvédelmi rendszer - pályázat
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

2. Belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése Göd városában - pályázat
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Napirendi pontok tárgyalása:

1. Okos Zebra - gyalogosvédelmi rendszer - pályázat
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Popele Julianna: Az előterjesztés kiküldését követően a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt.-től jött a
levél, hogy nem járulnak hozzá az eszköz kihelyezéséhez. A gyalogátkelőhelyek biztonságáért
csoportot hoznak létre, vállalkozó vizsgálja a lehetőségeket. A műszaki, biztonsági követelményeknek
a berendezés nem felel meg, ezért nem támogatták a Generali a Biztonságért Alapítvány pályázatát.

Lenkei György: Mindenhol kifogásolják, vagy csak ezen a helyen?

Popele Julianna: Mindenhol, országos szinten.

Simon Tamás: A pályázaton nem tudunk indulni szeptember végéig? Saját tulajdonú, vagyis
önkormányzati utakra sem?

Popele Julianna: Ott nem a Magyar Közútkezelő adja ki az engedélyt. Itt most egy egységes
szabályozásra gondolnak, ami nem felelt meg az előírásoknak. A biztonságos megoldást kell
megtalálni.

dr. Pintér György: Ezzel a helyszínnel szeretnénk részt venni a pályázaton, akkor erről azért lehetne
döntést hozni.

Simon Tamás: Az még megoldás lehet, hogy saját kezelésű útnál pályázunk.
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Popele Julianna: Kiépített gyalogosátkelőknél lehet pályázni, forgalmi adatokat kell biztosítani.

Markó József: Az alapítvánnyal kell beszélni, aki ezt a pályázatot kiírta.

Popele Julianna: Javasolja, hogy a döntést e tárgyban a jövő heti testületi ülésig halasszák el.

Markó József: Újabb információk tudatában tárgyalja majd a testület ezt a napirendi pontot.

2. Belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése Göd városában - pályázat
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Popele Julianna: Hazai pályázat került kiírásra, kifejezetten a Pest megyei önkormányzatok részére. A
támogatási keret 7 milliárd forint, 20 -150 mFt–ra lehet pályázni és 95 %-os pályázati támogatást lehet
elérni. Az évi adóerő képességet figyelembe véve Göd 95 %-ra jogosult. Gödön vannak olyan utcák,
ahol megvan a jogerős építési engedély, így a hétfőn induló pályázaton részt tudunk venni, ezért
kértük, hogy rendkívüli ülésen döntsön a testület. Négy utcára nyújtjuk be a pályázatot: Pöltenberg
utca, Mihácsi utca, Lánchíd utca és a Hét vezér utca. Az úgynevezett „nagy projekt”-ben is benne
voltak ezek az utcák, de ezzel a lehetőséggel több utca kaphat majd aszfaltburkolatot. A mostani
pályázati összeget tervezői költségbecslés alapján áraztuk és nyújtjuk be. Három vállalkozótól kértünk
be árajánlatot, amit becsatolunk. Ennek a döntése elhúzódik, jövőre valósulhat meg, a munka
volumene ezt mutatja. A megvalósításra 18 hónap áll rendelkezésre. Kéri a határozati javaslat
elfogadását.

Kovacsik Tamás: A nagy útépítő projektben előbb épülnének meg ezek az utcák, mint ennél a
pályázatnál? A Hét vezér utca miatt kérdezi, mert ott a Búzaszem Iskolával kapcsolatos közlekedés
megoldása végett az ott élő lakosságnak ígérték, hogy ebben az évben az utca teljes hosszában
aszfaltozásra kerül. Ha a „nagy projekt”-ben előbb megépülne, akkor szeretné, hogy ez az utca oda
kerüljön. A lakosságnak ezt ígértük, hogy idén lesz útépítés, a másfél év sok lenne.

Markó József: Az összes keret kevés azokra az utcákra, amiket terveztünk, lehetnek csúszások a
megvalósításban. A Hét vezér utca az iskola miatt jól indokolható ebben a pályázatban. Ha 4 hónapon
belül van eredményhirdetés, akkor elkészülhet.

Popele Julianna: A pályázat benyújtását követő 3 hónapon belül hoz a miniszter döntést, 30 + 90 nap
számítható.

Markó József: Még az is lehet, hogy előbb lezárul a pályázat, ha az igényeket benyújtják, és a
keretösszeg elfogy.

dr. Nagy Atilla: Most nem lehet előre a közbeszerzési eljárást kiírni? Mert ha igen, akkor előrébb
lennének a határidővel és nem csúszna a kivitelezés a télbe.

Markó József: Amíg nem tudjuk, mennyit nyertünk a pályázaton, addig nem lehet kiírni a
közbeszerzést sem. De ha már kiderül, akkor gyorsan lehet indítani a közbeszerzési eljárást.

Bertáné Tarjányi Judit: A Hét vezér utcán mennek az iskolát elhagyó közlekedők, ezt tapasztalatból
tudja. Az aszfaltozás után a közlekedés forgalma kétfelé oszlana.

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:
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44/2018. (IV. 19.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának 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;
 Göd, Mihácsi György utca, Hrsz.: 2688
 Göd, Lánchíd utca, Hrsz.: 152
 Göd, Hét vezér utca, Hrsz.: 909; 966; 884/2

Pályázati összege 158.733.009 Ft
Támogatás (95 %, max. 150 millió Ft) 150.000.000 Ft
Önrész 8.733.009 Ft

Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 8.733.009 Ft-ot a 2018. évi
költségvetésben tervezett „Tartalék előirányzat – Pályázatok önrésze” keret terhére biztosítja.

Felhatalmazza a Polgármestert a Pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok
megtételére.

Felelős: Markó József polgármester
Hivatali felelős: Popele Julianna osztályvezető
Határidő: 2018. április 23.

Markó József megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

kmf.

Markó József dr. Szinay József
polgármester                                                                     címzetes főjegyző


