JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 12-i rendkívüli ülésén a
Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (nincs jelen: Rábai Zita - igazolatlanul)
Tárgy: a képviselő-testület rendkívüli ülése
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja.
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendjeit.
A Képviselő-testület tagjai 10 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat:
1.) Az Önkormányzat 2011-2014 közötti gazdasági programjának elfogadása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
2.) Az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető

Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2011-2014 közötti gazdasági programjának elfogadása
Markó József: Az alpolgármester alkotta meg a gazdasági program vázlatát. Az ország és a város
gazdasági helyzetére tekintettel a leírtakon kívül konkrétabb dolgokat nem lehetett kifejteni, inkább
általánosságokat tartalmaz a gazdasági program. Ez egyrészt adódik az adórendszer változásából,
másrészt az egyéb várható törvényi változásokból. A beruházások tekintetében sem lehet ígérni túl
sokat.
Dr. Pintér György: A gazdasági programot az alakuló üléshez képest fél éven belül kell elfogadni a
Képviselő-testületnek, így a beterjesztés határidőben történt. A bizottságok megtárgyalták az anyagot
szinte minden javaslatuk beépítésre került. Valóban viszonylag kevés konkrétum szerepel, de a
jelenlegi bizonytalan környezetben ez anyag nem bír el többet.
Markó József: Felkéri a Képviselő-testület tagjait, tegyék meg javaslataikat.
Hlavács Judit: A gazdasági program a lehető legjobb, ami született eddig. Az abban foglalt
javaslatokat befogadták, viszont a tartózkodnia kell a szavazáson, a kormányzati tervek miatt.
Forró Gábor: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság megtárgyalta és alapvetően
jónak tartotta a programot. Kiegészítő javaslatokat tett a bizottság. A törvényben is az a javaslat volt a
gazdasági programok kialakításával kapcsolatban, hogy sok konkrétumot ne tartalmazzon, inkább
irányokat. A bizottság kiegészítései közt volt, hogy a kistérségi koncepcióhoz kell alkalmazkodnia a
gazdasági programnak, erre legyen utalás. Egyebekben szakmailag, tartalmilag megfelelőnek tartotta a
bizottság a programot.
Kovacsik Tamás: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadta a
programot.
Dr. Pintér György: Reagálva a PEKJB javaslatra elmondja, hogy a kistérséggel kapcsolatos utalás is
szerepel már a programban.
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Dr. Bognár László: A Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság is megtárgyalta a gazdasági
programot és elfogadásra javasolta.
Dr. Szinay József: További változásokról napi szinten hallani a médiában. Dr. Garabon Sándor
jogtanácsos részt vett a jogászfórumon, és az ott hallott, újabb információkról, reformprogramokról
tájékoztatta, melyek 2013-ban várhatók.
Markó József: Göd-Fót-Dukeszi-Mogyoród kistérségi összefogása – a kötelező jellegen kívül - a
több normatíva igénylésére törekszik, bár mindegyik település alkalmas az önálló működésre.
Lenkei György: Elfogadásra javasolja a gazdasági programot.
A Képviselő-testület az előterjesztésben szerepelő határozati javaslatot - 9 „igen” , 1 „tartózkodás”
szavazati aránnyal – elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
54/2011.(IV.12.)
Göd város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, a jelen határozat mellékletét
képező, Göd város 2011-2014-es évekre vonatkozó gazdasági programját.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

2. napirendi pont: Az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve
Popele Julianna: Az előterjesztést kiegészíti azzal, hogy a Gödi Körkép című újság és a városi TV
működtetési költsége eléri a közbeszerzési értékhatárt, de egyik esetben sem írunk ki közbeszerzési
eljárást, mert más megoldást talált az önkormányzat.
Markó József: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Göd Város Kommunikációs Nonprofit Kft. –vel
kötött szerződést a képviselők megkapják véleményezésre, de a Képviselő-testületnek nem kell
tárgyalni és szavazni a szerződésről. A városi TV csatorna sugárzási jogát átveszi az önkormányzat. A
Rubicom 30 %-ot sugároz, de erre a csatornára nincs jogosultsága a városnak. Amennyiben Gödöt
leválasztják a másik rendszerről, akkor a csatornaváltoztatással itt is lehetőség lesz a sugárzásra. Ebből
adódóan lesznek egyszeri költségek.
A Képviselő-testület az előterjesztésben szerepelő határozati javaslatot - 10 „igen” egyhangú
szavazattal – elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:

55/2011.(IV.12.)

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Göd Város Önkormányzat 2011.
évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint:
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2011. évi Közbeszerzési terv
Közbeszerzés
tárgya

Közbeszerzés megnevezése

Árubeszerzés

Kastély Központi óvoda
Általános egyszerű
eszközbeszerzése
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Általános egyszerű
(Hivatal bútor)

Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelése

Szolgáltatásmegrendelése
Szolgáltatásmegrendelése

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási típus
HKN
HKN

Tárgyalásos
Közösségi
értékhatárt
elérő HK
közbeszerzési
eljárás

Göd
Város
Önkormányzat
pénzeszközeinek
kezelésére
és
pénzforgalmának
lebonyolítására,
munkabérhitel és folyószámlahitelkeret nyújtására, valamint a hozzájuk
kapcsolódó egyéb banki szolgáltatásra
irányuló folyószámla-szerződés
Vízelvezető rendszerek karbantartása

Általános egyszerű

HKN

Földutak karbantartása

Általános egyszerű

HKN

Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző
Markó József megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
K. m. f.

Markó József
polgármester

Szokolainé Obermayer Éva
jegyzőkönyvvezető

Dr. Szinay József
jegyző

–

