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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 15-i rendkívüli, nyílt ülésén 
a Polgármesteri Hivatal nagytermében.  
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint  
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli  ülése 
 
Markó József megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja.  
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Vidák Árpád képviselő vasárnap elhunyt, kéri, hogy 1 perces néma 
felállással fejezzék ki részvétüket. A Képviselő-testület tagsága jelenleg 10 fő. 
  
Napirendek előtti felszólalásában tájékoztatást ad a Kék Duna Üdülő kezelésének jelenlegi 
helyzetéről. Az önkormányzat nevében levelet írt az üdülő használatba vételének, illetve 
önkormányzati tulajdonba kerülésének érdekében. Információi szerint lehetőség lenne 3 hónapi 
üzemeltetésre. Amennyiben erről döntés születik, úgy a testület rendkívüli ülésen dönt majd a 
szerződés aláírásáról. Tájékoztatja továbbá a testületet a 2000-ben Naposparty Kft-vel kötött 
szerződésről és a jelenleg folytatott tárgyalásokról. 
 
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendjeit és felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a napirendek 
tárgyalásának elfogadásáról. A 4., 5., és 6. napirendet a testület zárt ülés keretében tárgyalja. 
 
A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadja el: 
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 
1./ 2015. évi Közbeszerzési terv 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Ov.     
    
2./ Megbízás földgáz beszerzés közbeszerzési eljárás lebonyolítására 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Ov.     
    
3./ TESZ pótelőirányzat kérése – termálkút vízkivételének szabályozásához 
Előterjesztő: Markó József polgármester      
 
4./ Közbeszerzési eljárás megindítása - „Göd belterületi utak javítása, kátyúzása 2015.”  /zárt ülés/ 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Ov.     
  
5./ Közbeszerzési eljárás megindítása – „Földgáz beszerzés Göd Város Önkormányzat és intézményei  
      részére”          /zárt ülés/ 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Ov.     
  
6./ Tulajdonosi hozzájárulás - Göd helyi kábeltelevíziós hálózat építéséhez DIGI Távközlési és Szolgáltató 
Kft. részére          /zárt ülés/ 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
                       
 
Napirendi pontok  tárgyalása 
 
1./ 2015. évi Közbeszerzési terv 
     Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Ov.    
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Popele Julianna: Négy közbeszerzési eljárás lefolytatását tervezte idén az önkormányzat. A 
közbeszerzési terv év közben módosítható.   
 
Simon Tamás: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság megtárgyalta és változtatás 
nélkül javasolja elfogadásra.     
 
A Képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

 
26/2015. (IV.15.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2015. évi 
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint: 
 

Göd Város Önkormányzata 
2015. évi Közbeszerzési terve 

 
Közbeszerzés 
tárgya 

Közbeszerzés megnevezése Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett eljárási 
típus 

 
Építési 
beruházás 

Utak javítása, kátyúzása Nemzeti  HKN tárgyalás nélküli 

Építési 
beruházás 

Kálmán u. felújítása Nemzeti  HKN tárgyalás nélküli 

Szolgáltatás- 
megrendelése 

Közterület-fenntartás Nemzeti Hirdetmény 
közzétételével induló 
tárgyalásos eljárás 

Árubeszerzés Földgáz beszerzés Közösségi Hirdetmény 
közzétételével induló 
eljárás 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
2./ Megbízás földgáz beszerzés közbeszerzési eljárás lebonyolítására 
     Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Ov.    
  
Popele Julianna: Az előterjesztés kiküldésre került. Az eddigiek során az intézmények maguk kötöttek 
szerződést a gázszolgáltatóval. Az alpolgármester felkarolta a témát és javasolta az egységes 
beszerzést a költséghatékonyság érdekében. Az önkormányzat a határozati javaslatban szereplő céget 
bízná meg a földgáz beszerzés közbeszerzési eljárás lebonyolítására. A megbízási díj a ténylegesen 
elért megtakarítás 20 %-a + ÁFA összegű, de maximum 7,9 mFt . A beszerzési szerződések 
időtartama 1 év, de ez további 1 évre meghosszabbítható, ez esetben a közbeszerzési lebonyolítási 
szerződés is 1 évig érvényben marad.  
 
Simon Tamás: A PEKJB-n felmerült az a kérdés, hogy a megtakarítást pontosan hogyan mérik, de erre 
megnyugtató választ kaptak, miszerint minden intézmény havonta saját kimutatást készít a 
fogyasztásról.  
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozatik 
javaslatról. 
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A Képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
27/2015. (IV.15.) sz. Ök. határozat 

 
Képviselő-testület dönt arról, hogy 
 

• Göd Város Önkormányzata és a tulajdonában álló gazdasági társaságok és 
költségvetési szervek kezelésében lévő, összesen 42 fogyasztási helyre 
vonatkozóan a földgáz beszerzését közbeszerzési eljárás keretében szerzi be. 

• A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a legkedvezőbb ajánlatot adó, GÁZ-
ÁRAM Energiatanácsadó és Szolgáltató Kft.-t (2131 Göd, Pesti út 46. I/1.) bízza 
meg, a mellékelt szerződés tervezetben foglaltaknak megfelelően. A megbízási díj 
a ténylegesen elért megtakarítás 20%-a+Áfa, maximum nettó 7.900.000 Ft a 
szerződés teljes időtartamára. Szerződés időtartama egy év, amely egy évvel 
meghosszabbítható. 

• A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. 

• Forrás: az Önkormányzat intézményeinél tervezett gázdíjakból keletkezett 
megtakarítás. 

 
Felelős: Markó József polgármester 
Hivatali felelős: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Ov. 
Határid ő: azonnal 
 
 
   
3./ TESZ pótelőirányzat kérése – termálkút vízkivételének szabályozásához 
     Előterjesztő: Markó József polgármester      
 
Markó József: A kút vízhozama nem volt megfelelő. A kutat nem lehetett lezárni, régen foglalkoznak 
a technikai megoldással, szükséges a megfelelő használat biztosítása. Javasolja a határozati javaslat 
elfogadását. 
  
 
A Képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
28/2015. (IV. 15.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2.000 eFt pótelőirányzatot 
biztosít a Településellátó Szervezet részére a strand kútfej korszerűsítésére. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző, Rataj András TESZ  
 
 
 
 
Markó József: A további napirendeket a testület zárt ülésen tárgyalja, ezért felkéri a tagokat, hogy 
szavazzanak a zárt ülés megtartásáról. 
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A Képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a 4., 5. és 6. 
napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalják, melyről külön jegyzőkönyv készül. 
 
Markó József polgármester megköszöni a részvételt és a nyílt ülést bezárja. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Markó József 
polgármester 

Dr. Szinay József 
 címzetes főjegyző 

 


