
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzatának 2006. november 7-i ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
Sándor István és Mikesy György nincs jelen. 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést 
megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat. Javasolja, hogy módosítsák a közbeszerzési tervet, a 
napirendi pontok végén bejelentései lennének. A közbeszerzési napirendi pontokat zárt ülésen 
fogják tárgyalni. Számos olyan ügy van, mellyel most szembesülnek. Jöttek olyan számlák, 
melynek kifizetését nem engedélyezte. Gond van a laptopokkal, melyeket még nem minden 
képviselő adott le. Kérte a PEKB-et, hogy az értékesebb festményeket árverésen adják el. A 
testületi ülések még nem munkaterv szerint kerülnek megtartásra. November 15-én lesz a 
következő ülés, melyre a nagyobb terjedelmű anyagokat nem küldik ki, hanem a közös szerverre 
kerül felhelyezésre. A decemberi ülés pedig 13-án kerül megtartásra, melyen több 
rendeletmódosítás kerül megtárgyalásra. Lesz egy olyan ülés is, amelyen csak az útépítéseket 
fogják tárgyalni.  
 
A testület a napirendi pontokat a kiegészítéssel együtt 15 igen szavazattal elfogadja. 
 
1./ Közbeszerzési terv módosítása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György 
 
2./ Számlavezető pénzintézet kiválasztására kiírandó közbeszerzési pályázat megtárgyalása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György 
 
3./ A 2006/3 tárgyú közbeszerzési eljárás értékelése 
Előterjesztő: Dr. Pintér György 
 
4./ 160 millió Ft rövidlejáratú hitelfelvételre közbeszerzési pályázat kiírása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György 
 
Egyebek: 
- Szemétszállító gépjárműre felépítmény vásárlása 
 
 
 
 
1./ Közbeszerzési terv módosítása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy technikai jellegű módosítást kell elfogadnia a testületnek. 
 
A testület a módosító javaslatot 15 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
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146/2006. (XI. 07.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 2006. évi közbeszerzési terv módosítását az alábbiak szerint elfogadja: 
 

Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés megnevezése 
építési beruházás Strand öltöző építése (412,8 m2)         

„ Útépítés – városi útépítési program 
               - intézményi utak (Lenkey, Összekötő út) 

„ Útépítéshez kapcsolódó vízelvezetés 
„ 60 férőhelyes bölcsődeépítés 

szolgáltatás Hitelfelvétel ◊  200 + 218 millió Ft 
                     ◊  45 millió Ft Bölcsőde önrész 
                     ◊  30 millió Ft strand önrész 

szolgáltatás Közterület-fenntartás 
szolgáltatás Bankszámlavezetés 
szolgáltatás 160 millió Ft működési célú hitelfelvétel 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 
Markó József bejelenti, hogy a következő napirendi pontokat zárt ülés keretében kell tárgyalnia a 
testületnek, melyről szavazni is kell. 
 
A zárt ülést a testület egyhangú igen szavazattal elfogadja. 
 
A testület ezt követően a további napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja, melyet külön 
jegyzőkönyv tartalmaz. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
         polgármester         jegyző 

 
 
 

Jónásné Héder Hedvig 
jkv. vezető 

 
 


