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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 

 
Készült:  Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 16-i rendkívüli ülésén  
     a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:   a Képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
Markó József, Mikesy György, Rábai Zita, Dr. Horváth Viktor Gergő, Sándor István nincs jelen.  
 
 
Dr. Bognár László alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozat képességet 
és az ülést megnyitotta.  Kérte, hogy az 1. napirendi pontot és a 6. napirendi pont első részét vegyék le. 
 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: tudomása szerint a 6. pontot nem kell zárt ülésen tárgyalni.  
 
Popele Julianna: a közbeszerzési eljárás minden fázisa zárt ülést igényel.  
 
 
A képviselő-testület  12 igen – egyhangú -  szavazati aránnyal  az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 
 
1./ 2009. évi Közbeszerzési terv módosítása 
 Előterjesztő: Popele Julianna osztályvezető 
 
2./ Kompokhoz, révekhez vezető utak felújítása – pályázat 
 Előterjesztő: Popele Julianna osztályvezető 
 
3./ Alapítványi támogatás 
 Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
4./ Közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntés 
 

-     „Csapadékvíz rendezés Göd Városban (KMOP-3.3.1/B-2008-0025) vállalkozási   
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 
- „Göd Város közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában és kezelésében 
      lévő közutak építése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

Előterjesztő: Popele Julianna osztályvezető 
 
5./ Közbeszerzési eljárás megindítása    
 
 - Göd Város közigazgatási területén belterületi utak, buszmegálló, parkoló,   

  gyalogátkelőhely engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, építési engedély 
   beszerzése 
 Előterjesztő: Popele Julianna osztályvezető 
 
Pinczehelyi Tamás: az 5. napirendi pontot nem kell zárt ülésen tárgyalni.  
 
Popele Julianna: a közbeszerzési eljárás kiírásánál sérül az egyenlő hozzáférés esélye, ha azt 
megelőzően válik nyilvánossá a kiírás, mielőtt megjelenne a közbeszerzési értesítőben. A kiírás akkor 
válik nyilvánossá, amikor megjelenik a közbeszerzési értesítőben.  
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Dr. Szinay József: zárt ülésen kell tárgyalni a napirendi pontot.  
 
Pinczehelyi Tamás: az eljárás zárt része akkor kezdődik, amikor a hirdetmény elbírálásáról döntenek.  
 
Popele Julianna: a hirdetmény közzétételéről van szó. Az anyag a 100. oldaltól olvasható.  
 
 
 
A Képviselő-testület 11 igen 1 nem  szavazati aránnyal a zárt ülésen tárgyalja az 5. napirendi pontot.  
 
 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 
1./ 2009. évi Közbeszerzési terv módosítása 
Popele Julianna: ismertette az előterjesztést.  
 
Dr. Pintér György: a bizottsági álláspontot nem tudja ismertetni, mert a Pénzügyi Ellenőrző és 
Közbeszerzési Bizottság határozatképtelen volt.  
 
Kruzslicz István: hol készülnek a gyalogátkelőhelyek? 
 
Popele Julianna: az idei költségvetésben egy gyalogátkelőhely kialakítására van lehetőség a Nemeskéri 
úti pékség közelében.  
 
Kruzslicz István: a Nemeskéri - Béke útnál nincs értelme a gyalogátkelőhely kialakításának. Nem 
indokolt sem a gyalogátkelőhely, sem a közlekedési lámpa.  
 
Popele Julianna: az éves költségvetési terv összeállításánál ez a gyalogátkelőhely a bizottsági 
üléseken, a Képviselő-testület ülésén is jóvá lett hagyva. Az osztályának a végrehajtás a feladata. A 
gyalogátkelőhely kialakítása engedélyköteles. Az értékhatár elérte a közbeszerzési eljárás határát.  
 
Kruzslicz István: a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolta Dr. Horváth Viktor 
Gergőnek, hogy egyéni képviselői indítványt nyújtson be. Tudomása szerint az a helyszín nem lett 
elfogadva.  
 
Kovacsik Tamás: az út benne van a költségvetésben, azt a Városfejlesztési Bizottság jóváhagyta. 
Véleménye szerint egy új gyalogátkelőhely mindenképpen  a város érdekeit szolgálja.  
 
Dr. Pintér György: a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság elfogadta a Városfejlesztési 
Bizottság helyszínre vonatkozó döntését.  
 
Kovacsik Tamás: nem lámpás átkelőhelyről van szó. Kérte a képviselőt, támogassa az előterjesztést.  
 
 
A képviselő-testület  12 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza: 
 

132/2009. ( VI. 16.) sz. ök. határozat 
 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja 2009. évi közbeszerzési terv módosítását az alábbiak  szerint: 
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Közbeszerzési terv 

2009. január 1-től március 31-ig 
 

 
Közbeszerzés 

tárgya 

 
Közbeszerzés megnevezése 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási típus 

építési 
beruházás 

Útépítés Kbt. VI. fejezet 
Nemzeti 
eljárásrend 

Nyílt 

építési 
beruházás 

Csapadékvíz rendezés Kbt. VI. fejezet 
Nemzeti 
eljárásrend 

Nyílt 

építési 
beruházás 

Idősek Klubja felújítás, akadálymentesítés Kbt. negyedik 
rész Egyszerű 
eljárásrend 

Meghívásos 

    
szolgáltatás- 
megrendelése 

Közterület-fenntartás Kbt. negyedik 
rész Egyszerű 
eljárásrend 

Meghívásos 

 
Közbeszerzési terv 

2009. április 1-től december 31-ig 
 

Közbeszerzés 
tárgya 

Közbeszerzés megnevezése Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett eljárási 
típus 

Építési 
beruházás  

300 férőhelyes óvoda, 300 adagos 
melegítőkonyha építése 

Általános 
egyszerű eljárás 

Nyílt 

Szolgáltatás- 
megrendelése 

300 férőhelyes óvoda, 300 adagos 
melegítőkonyha engedélyes és kiviteli 
terveinek elkészítése  

Általános 
egyszerű eljárás 

Nyílt 

 
Szolgáltatás- 
megrendelése 

Göd Város közigazgatási területén 
belterületi utak, buszmegálló, parkoló, 
gyalogátkelőhely engedélyezési és kiviteli 
terveinek elkészítése, építési engedély 
beszerzése 

Általános 
egyszerű eljárás 

Nyílt 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
 
 
 
2./ Kompokhoz, révekhez vezető utak felújítása – pályázat 
Popele Julianna: kiegészítette az előterjesztést azzal, hogy a pályázat előkészítése a napokban 
kezdődött és a költségvetés még nem volt teljesen kész. Az összegeknél kerekítésre van szükség. 
Kérte az összegeket javítani, illetve a határozatot kiegészíteni az alábbi mondattal: 
„Az önkormányzat a Göd - alsói révátkelő tartós üzemeltetését kívánja megvalósítani.” 
 
Szegedi Sándor: az elmúlt időszakban nem volt ilyen jellegű pályázati kiírás, ezért fontosnak tartja a 
pályázat benyújtását. Felhívta a figyelmet arra, hogy a hivatal a pályázati elszámolásra fordítson 
nagyobb figyelmet.  
 
Dr. Pintér György: miért szükséges a kerekítés? Tudomása szerint Felsőgödön megszűnt a révátkelés, 
és a surányi kikötőt felszámolták.  
 
Popele Julianna: az árajánlat írásos beérkezésekor már nem szerepeltek a forintok. 
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Dr. Mödlingerné Kovács Éva: a Jávorka utcában szigorúan tilos aszfaltozni, a tervezéskor erre 
különösen ügyelni kell. A terület kezelőjét és a szomszédot értesíteni kell. Véleménye szerint sorompó 
kialakításával kellene védeni a területet. A tervezők nem veszik figyelembe a környezetvédelmi 
szabályokat, mindig utólag, lakossági tiltakozás alapján kell intézkedniük. Kérte, hogy a jövőben a 
Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalja az előterjesztést.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: a Jávorka utca lemegy a Dunáig. A terv nem érint állami tulajdont és a terület 
nem része a Natura programnak. Az önkormányzat kompetenciájába tartozik a döntés.  
 
Kovacsik Tamás: a forrás kifolyásokat felszabadítanák, és természetes módon folyna tovább a Dunába. 
A fasor elé, és a támfal közé kerülne a viacolorból kialakított sétány. Megfelelő világítással és padokkal 
egy sétány kialakítása a cél.  
 
 
A képviselő-testület  12 igen – egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza: 
 
 

133/2009. ( VI. 16.) sz. ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  jóváhagyja, hogy   
 
Göd Város Önkormányzat a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által kiírt, kompokhoz, 
révekhez vezető utak felújítását támogató pályázaton részt vesz. 
 
A  pályázatot a Göd-alsói révátkeléshez vezető utak közül a Jávorka utca végén lévő lejáró felújítására, 
és a Jávorka utca és a Göd – alsói révátkelő közötti, valamint  a révátkelőtől délre eső szakaszon lévő 
járda felújítására kell elkészíteni és benyújtani. 
 
 

Összes költség:     8.538.190 Ft 
Elnyerhető támogatás 80 %:   6.830.552 Ft  
Önkormányzati önrész 20 %:   1.707.638 Ft 

 
Az Önkormányzat a részvételhez szükséges önrészt, 1.707.638  Ft-ot a FIDUCIA kötvény kibocsátás 
terhére biztosítja. 
 
Az önkormányzat a Göd - alsói révátkelő tartós üzemeltetését kívánja megvalósítani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
Kovacsik Tamás: Felsőgödön valóban megszűnt a révátkelés, valószínű a vállalkozó befejezte 
munkáját. 
 
 
 
 
3./ Alapítványi támogatás 
Dr. Bognár László: ismertette az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület  12 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza: 
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134/2009. ( VI. 16.) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

úgy dönt, hogy megerősíti Polgármester Úrnak  a gödi Civil Tanács javaslatára hozott döntését, 
melyben a Jövőformáló Alapítvány részére 300.000.-Ft támogatást nyújt. 

 
 

Alapítvány számlaszáma: 10700653-44168005-51100005 
 

(Fedezet: Civil Tanács kerete) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, Dr. Bognár László alpolgármester megköszönte a részvételt és a 
nyílt ülést bezárta. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön jegyzőkönyv 
készült.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
             Dr. Bognár László      Dr. Szinay József 

    alpolgármester              jegyző 
 
 
 
 
 

Szaszovszky Olga 
       jegyzőkönyvvezető 

 


