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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának
2020. július 28-án, 18:00 órakor kezdődő rendkívüli nyílt ülésén Polgármesteri Hivatal
hivatalos helyiségében.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: rendkívüli –nyílt - ülése
dr. Pintér György: Köszöntöm a Bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Bizottság
határozatképes, 4 tag van jelen (Dr. Hevesi Kristóf távolmaradását jelezte). Felkérem Jegyző urat, hogy
a bizottsági tagok tekintetében a jogi helyzetet ismertesse a Bizottsággal.
dr. Szinay József: A múlt héten, amikor kimentek a meghívók még azon az állásponton voltunk, hogy
addig amíg nem tisztázódik az SZMSZ-nek az elfogadásának a körülményei, amíg a Kormányhivatal
nem foglal állást, addig még a régi tagok gyakorolhatják a hatáskörüket. Ez azonban mára tisztázódott,
hogy nem. A múlt pénteki SZMSZ elfogadással a hétfői hatálybalépéssel gyakorlatilag hatályba lépett
az új SZMSZ, még akkor is, hogy ha az hordoz magában kérdőjeleket finoman fogalmazva.
Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az SZMSZ úgy ahogy el lett fogadva jogszabály, amit nekünk
alkalmazni kell, akkor is, hogy ha úgy érezzük, hogy vannak benne jog orvoslati, illetve jogszabályi
hiányosságok. Ettől függetlenül ez él. Úgyhogy e szerint kell működnie az Önkormányzatnak. Ez
alapján a régi tagok már nem tagok, az új tagok pedig még nem tagok, mert esküt tenniük kell még.
dr. Pintér György: Kérdezem a hatályban lévő tagokat, hogy a kiküldött napirenddel kapcsolatban vane bármi észrevétel? Sorrend módosításra van-e igény? Nincs. Aki a napirendekkel és azok sorrendjével
egyetért az kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok tárgyalását:
Napirendi pontok:
1) Javaslat „az Önk. tulajdonában lévő Göd, Bartók B. u. 1.szám (352/1 hrsz) alatti
leszakadt erősáramú elektromos kábelek rögzítése a meglévő oszlopokra, hálózat
helyreállítási, mérési jegyzőkönyvek elkészítése és az ELMŰ hálózatra való
visszakapcsolás biztosítására” vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Ujlaki Anikó Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető
2) Javaslat Göd Város Önkormányzata tulajdonában lévő Göd, Pesti út 81. (Gödi
Polgármesteri Hivatal) erősáramú elektromos felülvizsgálati munkáinak elvégzésére
vonatkozó Vállalkozói szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Ujlaki Anikó Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető
3) Javaslat „Földgázbeszerzési tanácsadás megrendelése Göd Város Önkormányzata
részére” tárgyú megbízási szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Ujlaki Anikó Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető
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4) Javaslat a „Göd 048/6 hrsz-ú északi bekötőút építése” tárgyában, a Penta Általános
Építőipari Kft.-vel 2019. október 08-án kötött kivitelezési szerződés módosításának
jóváhagyására
Előterjesztő: Ujlaki Anikó Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető
5) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő helyszíneken
hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési
eljárást megindító dokumentumok jóváhagyására és a fedezet biztosítására (zárt ülés)
Előterjesztő: Ujlaki Anikó Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető
6) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő helyszíneken
burkolt árkok, csapadékelvezető rendszerek, iszapfogó aknák takarítása” tárgyú
közbeszerzési eljárást megindító dokumentumok jóváhagyására és a fedezet
biztosítására (zárt ülés)
Előterjesztő: Ujlaki Anikó Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető
7) Javaslat Göd Város 2020. évi költségvetésének módosításáról I.
Előterjesztő: dr. Pintér György képviselő

Napirendi pontok tárgyalása:
1. napirendi pont: Javaslat „az Önk. tulajdonában lévő Göd, Bartók B. u. 1. szám (352/1 hrsz)
alatti leszakadt erősáramú elektromos kábelek rögzítése a meglévő oszlopokra, hálózat
helyreállítási, mérési jegyzőkönyvek elkészítése és az ELMŰ hálózatra való visszakapcsolás
biztosítására” vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása
Ujlaki Anikó: Az első 3 napirendi pont azért került előterjesztésre, mert a Képviselő-testület a
költségvetési rendeletben a kötelezettségvállalás bruttó 200 000 forintban határozta meg. 3 szerződést
terjesztettem az előterjesztésben a Bizottság elé. Az első az a Bartók Béla 1. szám alatti erősáramú
kábelek rögzítésére vonatkozó, illetve ennek a hálózat helyreállításának elkészítésére és az ELMŰ
hálózatra visszakapcsolás biztosítására vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása. A nyertes
ajánlattevő a Két Mentor Kft. A vállalkozási díja bruttó 729 130 forint. A szerződést szeretnénk, hogy
jóváhagyná a Bizottság és felhatalmazná a testület a szerződés aláírására a Polgármestert.
dr. Pintér György: Észrevétel? Módosítási javaslat? Ha nincs és aki ezzel egyetért kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

89/2020. (VII. 28.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadásra
javasolja az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek:
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Göd Város Önkormányzata tulajdonában lévő Göd, Bartók B. u. 1. szám (352/1 hrsz) alatti
leszakadt erősáramú elektromos kábelkábelek rögzítése a meglévő oszlopokra, hálózat
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helyreállítás, mérési jegyzőkönyvek elkészítése és az ELMŰ hálózatra való visszakapcsolás
biztosítására” vonatkozó vállalkozási szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a
szerződés aláírására.
Forrás: A munka fedezetét bruttó 729.130 Ft-ot Göd Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetésének Dologi előirányzatából biztosítja.
Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

2. napirendi pont: Javaslat Göd Város Önkormányzata tulajdonában lévő Göd, Pesti út 81. (Gödi
Polgármesteri Hivatal) erősáramú elektromos felülvizsgálati munkáinak elvégzésére vonatkozó
Vállalkozói szerződés jóváhagyására
Ujlaki Anikó: A következő a Polgármesteri Hivatal erősáramú elektromos felülvizsgálati munkáinak
elvégzésére vonatkozó vállalkozó szerződés jóváhagyása. Felhívást tettünk közzé. A nyertes ismételten
a Két Mentor Kft. Vállalkozási díja: bruttó 1 238 250 forint. Javasoljuk a szerződés megkötését és hogy
a testület hatalmazza fel a Polgármestert a szerződés aláírására.
dr. Pintér György: Észrevétel? Módosítási javaslat?
Szilágyi László: Annyi észrevételt tennék, hogy a 25. és a 26. oldal nincs kitöltve. Az anyaghoz ez van
becsatolva.
dr. Pintér György: Feltehetően másolási probléma lehetett. Erre felhívtuk a figyelmet. Jelentősége nincs.
Ha nincs további észrevétel és aki ezzel a határozati javaslattal egyetért kérem, hogy kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

90/2020. (VII. 28.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadásra
javasolja az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek:
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Göd Város Önkormányzata tulajdonában lévő Göd, Pesti út 81 (Gödi Polgármesteri Hivatal)
erősáramú elektromos felülvizsgálati munkáinak elvégzésére vonatkozó Vállalkozási szerződést
jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Forrás: A munka fedezetét bruttó 1.238.250 Ft-ot Göd Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetésének Dologi előirányzatából biztosítja.
Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
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Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Javaslat „Földgázbeszerzési tanácsadás megrendelése Göd Város
Önkormányzata részére” tárgyú megbízási szerződés jóváhagyására
Ujlaki Anikó: Földgázbeszerzés tanácsadás megrendelése Göd Város Önkormányzata részére. Ma
bontottuk a beérkezett ajánlatokat. Az ajánlatok értékelése még meg fog történni, ha kell, akkor
hiánypótlást fogunk kiküldeni. A földgázenergia beszerzés közbeszerzéshez szükségünk van műszaki
szakértelem, aki közreműködik a közbeszerzési eljárás során. A beszerzés becsült értéke nettó 500 000.
Mellékeltünk a megkötésre kerülő megbízási szerződés tervezetet. A beszerzés fedezetét maximum
nettó 500 000 forint + ÁFA összegben szeretnénk, hogy ha biztosítaná előbb a Bizottság és utána a
Képviselő-testület. Kérjük, hogy a Polgármester úr legyen felhatalmazva a szerződés megkötésére.
dr. Pintér György: Jöttek pályázatok?
Ujlaki Anikó: Igen. Szeretném bemutatni Dr. Jakab Attilát közbeszerzési szakértőt. Közreműködik az
eljárások során.
Szilágyi László: Itt is üresen van néhány oldal, valószínűleg azért, mert most jött ajánlattétel.
A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

91/2020. (VII. 28.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadásra
javasolja az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek:
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a „Földgázbeszerzési tanácsadás megrendelése Göd Város Önkormányzata részére” tárgyú
megbízási szerződés-tervezetet jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés
megkötésére a nyertes ajánlattevővel.
Forrás: A beszerzés fedezetét maximum nettó 500.000.- HUF +Áfa összeget Göd Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetésének Dologi előirányzatából biztosítja.
Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

4. napirendi pont: Javaslat a „Göd 048/6 hrsz-ú északi bekötőút építése” tárgyában, a Penta
Általános Építőipari Kft.-vel 2019. október 08-án kötött kivitelezési szerződés módosításának
jóváhagyására
Ujlaki Anikó: A Samsung bekötő útról van szó, amely a telekalakítás során keletkezett új helyrajzi
számon 048/10. Ezt itt az előzményekben le is írom, hogy mivel erre került erre a helyrajzi számra, erre
kaptuk meg az engedélyt is, erre kötöttünk szerződést, majd a későbbiekben majd, amikor lezárjuk a
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szerződést, akkor módosítjuk 048/10-ra a helyrajzi számot. Jelenleg mindenhol 048/6 helyrajzi számon
jelentkezik. A szerződést, megállapodást a Képviselő-testület előző ülésén jóváhagyta, amit a Megyével
kötöttünk. Az önerőt fogják átvállalni tőlünk és szükséges a közbeszerzési eljárás során a nyertes
ajánlattevővel a Penta Kft.-vel a kivitelezési-vállalkozási szerződés módosítása és ezt a módosítás
tervezetet hoztuk be most a Bizottság, illetve a Képviselő-testület elé is. Szeretném kérni a jóváhagyást
és a Bizottság és a Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert a szerződés jóváhagyására.
Szilágyi László: Csak helyrajzi szám módosul?
Ujlaki Anikó: Igen, illetve a kivitelezési szerződésben, ahol az Önkormányzat volt megjelölve, hogy az
önerőt biztosítja, ott most a Megye lép a helyére.
dr. Pintér György: A költségvetésbe az önrész be lett tervezve?
Kovács Krisztina: Igen.
dr. Pintér György: Tehát ez azt jelenti, hogy ha lefut a projekt normál keretek között és beérkezik az
önrész Pest Megyétől. A Bizottságnak feladata a költségvetés nyomon követése.
Kovács Krisztina: Júniusi hónapban szeretnénk elvégezni az előirányzat módosítást. Alá lett írva a Pest
Megyei Önkormányzattal a támogatási megállapodás. Egyeztetésre még nem került sor, de a javaslatunk
az lenne, hogy a Beruházási tartalék sorra helyezzük be ezt beérkező összeget.
dr. Pintér György: Akkor ezzel kiegészítjük, úgyis a mai napon tárgyaljuk. Az lenne az ügyrendi
javaslata, hogy az 5. napirendi pontot előzze meg a 6-os és a 7-es zárt napirendek. Kérem, hogy erről
szavazzunk.
A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pont sorrend módosítást:
5. napirendi pont: Javaslat a „Göd Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő
helyszíneken hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárást
megindító dokumentumok jóváhagyására és a fedezet biztosítására (zárt ülés),
6. napirendi pont: Javaslat a „Göd Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő
helyszíneken burkolt árkok, csapadékelvezető rendszerek, iszapfogó aknák takarítása” tárgyú
közbeszerzési eljárást megindító dokumentumok jóváhagyására és a fedezet biztosítására (zárt ülés),
7. napirendi pont: Javaslat Göd Város 2020. évi költségvetésének módosításáról I.
dr. Pintér György: Kérem, hogy szavazzunk a 4. napirendi pont határozati javaslatáról. Aki egyetért
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

92/2020. (VII. 28.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadásra
javasolja az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek:
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
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a „Göd 048/6 hrsz-ú északi bekötőút építése” tárgyban, a Penta Általános Építőipari Kft.-vel 2019.
október 08-án kötött kivitelezési szerződés 2. sz. módosítását, a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódostás aláírására.
Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

7. napirendi pont: Javaslat Göd Város 2020. évi költségvetésének módosításáról I.
dr. Pintér György: Ehhez hozzá lehet tenni technikailag ezt a Pest Megyei Samsungos történetből a
bevételt?
Kovács Krisztina: Ahogy alá lett írva a támogatási megállapodás beemelhető a költségvetésbe. Át fogjuk
vezetni a költségvetési rendelettel, amint meg vannak a testületi határozatok.
dr. Pintér György: Itt volt ez a Penta szerződés módosítás, melyik az a pont, amikor ez az összeg
felszabadul?
Kovács Krisztina: Ez igazából azzal, hogy alá lett írva most júniusban a támogatási megállapodás, ezzel
beemelhető a költségvetésbe, mert most van egy hiteles dokumentum, ami meghatározza az összeget, a
módját a finanszírozásnak, a határidejét, az összegszerűségét.
dr. Szinay József: A szerződés szerint október 31-ig átutalják ezt a 40 millió környéki összeget.
dr. Pintér György: Befogadom a saját módosító javaslatomat.
Kovács Krisztina: A rendelet-módosításon felül döntés született, amit így is úgy is kezelnünk kell. Attól,
hogy a költségvetési rendelet-módosítása egyéb okok miatt szükség szerűvé vált az két külön úton is
futhat.
dr. Pintér György: Azt kell eldönteni, hogy az így felszabaduló összeg megy a tartalékba.
Kovács Krisztina: Azt nem tudom, hogy mennyire ismert tény, hogy a bevételi és a kiadási oldal nincs
összhangban. Ilyen módon nem lehet elfogadni.
dr. Pintér György: Abszolút egyetért.
Kovács Krisztina: Ezt így nem lehet átvezetni a költségvetésbe.
dr. Szinay József: Augusztus 11-ére van tervezve ez a költségvetési módosítás, ami még viszonylag
messze van. Valamilyen nyomon el kell indulni, ahhoz, hogy itt augusztus 11-ére legyen döntés. Ez egy
jó nyomvonal.
dr. Pintér György: A költségvetés előterjesztése az nem a mi feladatunk. Képviselőként azt gondoltam,
hogy meg kell lépni a dolgot. Tudtam, hogy különbség van a kettő között. Tisztában voltam vele. A
táblázatokat át kell nézni, több információ kell.
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dr. Szinay József: Polgármester úrnál lehetséges egy megbeszélés e tárgyban.
dr. Pintér György: Ez még első számú módosulás. Lehet, hogy a második körös járvány is módosíthat
rajta. Van-e valakinek észrevétele? Munkaanyagnak elfogadja a Bizottság.
A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

93/2020. (VII. 28.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
kiindulásként munkaanyagnak elfogadja az alábbi határozati javaslatot:
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2020. március 3-án
elfogadott 2020. évi költségvetés tételei közül az alábbiakat a megjelölt összeggel csökkenti:
Bevételi oldal:
- gépjárműadó bevétel:
75 000 eFt
- építményadó bevétel:
168 000 eFt
- telekadó bevétel:
168 000 eFt
- helyi iparűzési adó bevétel:
900 000 eFt
- állami támogatások:
44 000 eFt
- strand- és sportcsarnok bevétel:
60 000 eFt
Kiadási oldal:
- Önkormányzat dologi kiadások:
- 2020. évi tartalék előirányzatai
(12. sz. melléklet) közül:
- beruházási tartalék:
- polgármester keret:
- alpolgármesteri keret:
- Sportfejlesztések – önrész:
- Személyi juttatások tartaléka:
- Duna - part Nyaralóházakberuházási feladatok:
- Feneketlen tó – rekultiváció:
- Életjáradék:
- Fedett színpad:

200 000 eFt

484 311 eFt
7 500 eFt
7 500 eFt
90 000 eFt
44 587 eFt
25 000 eFt
120 000 eFt
10 000 eFt
100 000 eFt

Felelős:
polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

dr. Pintér György: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a zárt ülésről.
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A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal zárt ülést rendel el az alábbi napirendi pont
megtárgyalására:
5) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő helyszíneken
hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárást
megindító dokumentumok jóváhagyására és a fedezet biztosítására (zárt ülés)
6) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő helyszíneken burkolt
árkok, csapadékelvezető rendszerek, iszapfogó aknák takarítása” tárgyú közbeszerzési eljárást
megindító dokumentumok jóváhagyására és a fedezet biztosítására (zárt ülés)

dr. Pintér György megköszöni a vendégeknek a részvételt és a nyílt ülést bezárja.
K.m.f.

dr. Pintér György
elnök

Szilágyi László
jegyzőkönyv-hitelesítő

