JEGYZŐKÖNYV

Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén, 2011. február 10-én, a
Polgármesteri Hivatal „B” épületi polgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos alpolgármester. Fábián
Béla, Garamszegi Sándor, Gáspár Krisztián, Kossuth László, Sas Zoltán,
Spaits Miklós, Székely Attila, Tölli László képviselő.

Távolmaradását előre
jelezte:
Mezey Attila alpolgármester
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Béres Rita aljegyző
Kissné Páska Andrea pü. irodavezető
Volcz Zoltánné testületi irodavezető
Rupp Zoltán műszaki irodavezető
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 10 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontot elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontot 10 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
1. napirendi pont:
Döntés pályázat benyújtásáról, gyalogátkelőhelyek kialakítására a 3111 jelű fk úton
(Dózsa Gy. út) a Tulipán utcai és Szent István utcai kereszteződésnél.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Hodruszky Lajos alpolgármester: Egy módosító javaslata lenne, mivel az eredeti
költségvetésből hiányzott a szakhatósági díj, ezért 12 millió forintra bővült a pályázat
összege. Az önrész 1,2 millió forint lesz.
Gáspár Krisztián képviselő: Nem érti a három projektet? Ez mit jelent?
Harcsásné Tancsa Krisztina műszaki előadó: Egy pályázaton belül három kereszteződésre
lehet pályázni.

Gyenes Levente polgármester: Aki a pályázat benyújtásával egyetért, szavazzon.

24/2011. (02. 10.) sz. önkormányzati határozat:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) által kiírt
2010. évi, KKK KÖZL-BIZT-2010 számú,
az országos közutak átkelési, valamint a lakott területekhez közvetlenül kapcsolódó
szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek
sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozásokra elnyerhető támogatásra,
a „Gyömrő, Dózsa György utca - Tulipán utcai és Szent István utcai csatlakozásánál
gyalogos átkelőhelyek létesítése” építési munkáira.
A beruházás összköltsége bruttó 11.230.000 Ft
A KKK felé pályázott támogatás összege: 90% 10.107.000 Ft
A városi önkormányzat a létesítési munkákhoz 1.123.000 Ft
önrészt biztosít (ÁFA-val), melyet beépített a 2011. évi költségvetésbe.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos.

Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.
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Varga Ernő
jegyző

