
94/2021. (III. 8.) Képviselő-testületi határozat 
Döntés Göd - Alkotmány utca felújításáról, 84/2021. (III. 1.) Ök. 

határozat módosításáról 
 Göd Város Önkormányzata polgármesterének 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében hozott 
  

94/2021. (III. 8.) Ök. határozata 
  

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése alapján - Göd Város Önkormányzatának 
polgármestere a fennálló veszélyhelyzetben úgy dönt, hogy 
  

az alábbiak szerint módosítja a 84/2021. (III. 1.) Ök határozatát: 
  
a 2021. évre meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” pályázaton indul. A támogatási célok közül a belterületi utak, járdák, hidak 
felújítására alcél keretében az Alkotmány utca burkolatának és járdájának felújítását 
támogatja, a Pesti út és Luther M. u. között. 
  

Megvalósítás bruttó összege:                                                   53.336.623,-Ft 
Igényelhető támogatás (65 %, max. 40 millió Ft):                    34.668.805,-Ft 
Önrész:                                                                                        18.667.818,-Ft 
  
Forrás: A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, bruttó 18.667.818 Ft-ot a Göd Város 
Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének 12. számú melléklet Tartalékok 6. 

Feladattal nem terhelt tartalék sor terhére biztosítja. 
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 
szükséges nyilatkozatok megtételére. 
  
   

  

2/2022. (I. 19.) Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottsági határozat 
Gödi csapadékvíz-elvezetés, útépítés és útfelújítás tárgyában 
benyújtott egyedi támogatási kérelem 

 2/2022. (I. 20.) PEKJB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési, Jogi Bizottsága 

 annak ismeretében, hogy 

- Göd város polgármestere 2021. október 28-án kelt, Pest Megye 

Önkormányzata felé 2021. november 2-án benyújtott egy egyedi 
támogatási kérelmet, melyben hét útépítési projekt 

megvalósításához kérte a megvalósításhoz szükséges forrás 
biztosítását; 
  

- a fentiekben említett kérelemben említett összegek a Penta Kft. 
által elnyert útépítési keretszerződés alapján lettek meghatározva, 

illetve a kért egyedi támogatás alapján megkapott összegek a 
keretszerződés alapján kerülnek felhasználásra; 
  

- a fentiekben említett polgármesteri kérelem benyújtásáról szóló 
tájékoztatót Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2021. december 16-i ülésén megismerte; 
  



- a fentiekben említett polgármesteri kérelemben szereplő tételek 

megvalósítását Göd Város Városfejlesztési és Környeeztvédelmi 
Bizottságának elnöke írásban támogatta, és esetleges nem tejes 

körű támogatás esetére a megvalósítani szándékozott projektek 
között egyfajta prioritási sorrendet javasolt 

  

támogatja a számított, a fentiekben említett, összesen 413.091.447.- forint elnyerésére irányuló támogatási kérelmet. 

 
 
79/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat 
Döntés a Pest Megye Önkormányzatához benyújtandó egyedi 
támogatási kérelem tartalmáról 

 79/2022. (IV. 28.) Ök. határozat 
  
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  
úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy Pest Megye Önkormányzatához 
egyedi támogatási kérelmet nyújtson be az alábbi célokra: 

  
-        A KEHOP-2.2.2-15-2020-00151 számú „Göd-Nevelek szennyvízelvezetése” c. 
projekt keretében nem támogatható ingatlanok (állandó tartózkodásra alkalmas épület 
nem található; vagy az ingatlan vezetékes-ívóvíz ellátással nem rendelkezik, kivéve a házi 
vízellátó rendszert engedéllyel üzemeltetőket) vonatkozásában (115 db ingatlan) a 
kivitelezői indikatív árajánlat szerinti (ingatlanhatárig/kerítéshatárig bekötőcsatorna 

bekészítése) kiépítésére. 
-        Göd, Bozóky Gyula tér DNY-i térnegyedek környezet- és térrendezése II. ütemére, 
tervezői költségbecslés alapján.  
-        Göd, Alkotmány utca pályázatból kimaradt zsákutcai szakaszának (Pesti út - 

zsákutca végéig) felújítására, indikatív árajánlat alapján. 
  


