
napirendi pont*
Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)
ELŐLAP

Előterjesztés címe: Pest Megye Önkormányzatához benyújtandó egyedi támogatási kérelmek

Az előterjesztés tartalma: Több fejlesztési lehetőség felsorolása, amire célszerű lenne pályázati kérelmet benyújtani Pest 
Megye Önkormányzatához, hogy ezek a projektek 2023-ban megvalósulhassanak.

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Szilágyi László Lajos

Az előterjesztést készítette:
Szilágyi László Lajos

Személyi érintettség esetén a zár 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:

t

Az előterjesztés beadásának 
dátuma"*: 2022.11.15.

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 0
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 0
Képviselő-testület 0

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: □ IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám):
Előzmény mellékletként csatolva: i2

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: □ IGEN: □
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:............................................. .1

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: □ IGEN: □
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: □ NINCS: □

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése:
A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont):
A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

P

Jegyzői ellenjegyzés:

átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:...........................................................................

jegyző
. ... Fíépvíselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: ér

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

Szilágyi László Lajos alpolgármestertől “sajtó tájékoztatható”

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

soron következő ülésére

Tárgy: Javaslat Pest Megye Önkormányzatához benyújtandó egyedi támogatási kérelmekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete KGÖ kijelölése után fejlesztési forrást Pest 
Megye Önkormányzatától pályázat útján nyerhet el. Tekintettel, hogy a jövő évi fejlesztések számára 
a törvény által létrehozott Alapok hamarosan ismét megnyitásra kerülnek, így javaslom az alábbi 
fejlesztések előkészítését és szakmai anyag benyújtását finanszírozásukra Pest megye 
Önkormányzatához.

Járdaépítés Fóti utcán (Zrínyi Miklós utca és Munkácsy Mihály út között) és járdafelújítás 
Munkácsy Mihály úton (Fóti utca és Dobó István utca között). Lakossági aláírás gyűjtés során az itt 
élők jelentős része támogatja eme projekt megvalósítását.

Nyaralóházak faépületeinek felújítására szintén szükséges. 1 db faház felújítását a TESZ 3 hét alatt 
elvégezte, de a többi esetében is fontos lenne, hogy még a nyári szezon előtt a szükséges munka 
megvalósuljon. Felújítást követően városunk bevétele növekedhetne az ide látogatók által.

Gödi útfenntartási és fejlesztési alap lehetőséget biztosít arra, hogy útjavításokat városunkban ilyen 
formában el lehessen végezni. Célszerű lenne ilyen projekteket még pályázat útján megszerezni, de 
nagyon fontos, hogy jelenleg nincs semmilyen keretszerződés, beszerzési eljárás folyamatban, így a 
tavasszal esedékes munkára el kell indítani a folyamatokat.

Közterület figyelő kamera rendszer jelenleg 4 db kamerából áll, miközben a rendszer több, mint 
100 kamerát tudna kezelni. Idei költségvetésünkben szerepel ez a beruházás és a gödiek biztonságának 
növelése érdekében javaslom legalább 10-20 db kamera kihelyezését város szerte.

Járdafelújítás a Termálstrand előtt (Kerek Erdő utca és Összekötő út között). Strandunk igen híres 
és sokan járnak ide, de a jelenlegi járda szinte használhatatlan. Környék lakosai pedig babakocsival 
nem képesek kényelmesen eljutni az egészségházhoz, így a felújítás szintén erősen indokolt a családok 
érdekében.

229/2022. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat alapján járdaépítésre kerül sor a Bodza utca és a 
Határ utca között.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé szíves 
elfogadásra.
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Göd Város Önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

EiSB

Határozati javaslat:

.../2022. (...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, felhatalmazza a polgármestert, hogy Pest Megye Önkormányzatához egyedi támogatási 
kérelmet nyújtson be az alábbi célokra:

• Járdaépítésre Fóti utcán (Zrínyi Miklós utca és Munkácsy Mihály út között) és járdafelújítás

Munkácsy Mihály úton (Fóti utca és Dobó István utca között);

o Nyaralóházak faépületeinek felújítására;
o Útjavítások költségeinek megtérítésére;

o Közterület-figyelő kamera rendszer bővítésére Gödön;

o Járdafelújításra a Termálstrand előtt (Kerek Erdő utca és Összekötő út között);

o Járdaépítésre Bodza utca és a Határ utca között (229/2022. (IX. 29.) Képviselő-testületi
határozat)

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: nincs

Göd, 2022. 11. 15.

alpolgármester
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