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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 9-i rendkívüli zárt 
ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.  
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Simon Tamás, Kovacsik Tamás, Sipos Richárd képviselők 
nincsenek jelen, jelezték távolmaradásukat.) 
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli, zárt ülése 
 
Markó József megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja.  
 
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendjét és felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a zárt ülésről és a 
napirend tárgyalásának elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület tagjai 8 „igen” egyhangú szavazattal döntenek az alábbi napirendi pont zárt 
ülésen történő tárgyalásáról: 
 
• Közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntés „Földgáz beszerzése Göd 

Város Önkormányzata és intézményei részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban (2. 
kör) 

      Előterjesztő: Markó József polgármester 
 

Markó József: Köszönti a napirendi ponthoz érkezett szakértőt, Illyés Benjámint. Felkéri az 
előterjesztésre. 
 
Illyés Benjámin: Három ajánlattevő adott árajánlatot, melyről színes grafikonos ábrázolást láthatnak az 
előterjesztésben. Az árszínt önmagáért beszél, a legjobb nettó ajánlati egységár 3,200 Ft/MJ. Ezzel az 
összeggel számolva jelentősen, 25 %-kal csökken az önkormányzat gázköltsége az elmúlt időszakhoz 
képest. Várhatóan 43-44 mFt/év nettó gázköltség várható. Előkalkulációt végeztek a két általános 
iskolára, ahol iskolánként 4,2 mFt-os költségmegtakarítás várható. A rendszerhasználati díjakat piaci 
formulával kalkulálták. A gázdíj közel 40 %-kal csökken, viszont a rendszerhasználati díjak emelkedni 
fognak, de mindez éves szinten összességében jelentős költségcsökkenéshez vezet. A tender nyertese a 
CYEB Kft. Nem annyira ismert név a FŐGÁZ-hoz, vagy a TIGÁZ-hoz képest, de kipróbált kereskedő 
az energiapiacon. 
  
dr. Pintér György: Az árak 2015. október 1-től érvényesek. 
 
Dr. Szinay József: Technikai jellegű kérdésre szeretne választ kapni. Fel kell mondani a TIGÁZ-nak, 
milyen adminisztrációs teendők várhatók? 
 
Illyés Benjámin: Az irat-előkészítések, felmondások már megtörténtek. Az átalányemelkedés miatt 
két-három fogyasztói helyet kiemeltek ebből a projektből. A szolgáltatóval egy éves szerződést 
tudtunk kötni az időhiány miatt. Tavasszal ismét kell majd ezzel a közbeszerzési témával foglalkozni. 
Érdemes lesz a villamos-energia szolgáltatást is átgondolni, ehhez hasonlóan.  
 
Lenkei György: A kisebb intézményi fogyasztóknál is jobban jártunk? Vagy van olyan fogyasztó, aki 
összességében majd többet fizet? 
 
Illyés Benjámin: Az első eljárási körben igyekeztünk ugyanolyan szintre szorítani az alapdíjakat, de 
ezt nem sikerült érvényesíteni. Három fogyasztói helyen hiába csökken a gázdíj a rendszerhasználati 
díjak miatt még sem lesz az éves fogyasztásnál költségcsökkenés. Ezeken a helyeket marad a TIGÁZ a 
szolgáltató.  
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Markó József: Ebben a portfólióban mennyi költséget takaríthat meg az önkormányzat? 
 
Illyés Benjámin: A költségcsökkenés várhatóan 25 %-os lesz. 
 
Dr. Szinay József: Javasolja, hogy az előterjesztés határozati javaslatában a határidő és a felelős 
legyen szerepeltetve.  
 
Markó József: Felkéri a jelenlévő képviselőket, hogy az elhangzott határozati kiegészítéssel 
szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület tagjai 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

103/2015.(IX.09.) sz. Ök határozat 
 
Göd Város Önkormányzat  Képviselő-testülete a 

• „Földgáz beszerzése Göd Város Önkormányzata és intézményei részére” tárgyú 
közbeszerzési eljárást eredményessé,  és a benyújtott ajánlatokat érvényessé 
nyilvánítja, melyet az alábbi ajánlattevők által kerültek benyújtásra: 

 
1./ FŐGÁZ Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.)  
2./ TIGÁZ Zrt. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184.)  
3./ CYEB Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.  
 

• a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot elfogadja és az eljárás 
nyerteseként a  CYEB Kft.-t (2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.)hirdeti ki. 
Ajánlati ár: 3,200 Ft/MJ 

 
• a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot elfogadja és az 

eljárás második helyezettjeként  FŐGÁZ Zrt.-t (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 
20.) hirdeti ki. Ajánlati ár: 3,250 Ft/MJ 

 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az önállóan gazdálkodó intézmények Vezetőit 
a szerződés megkötésére. Fedezet a 2015. évi költségvetésben megtervezett feladattal nem terhelt 
működési tartalék. 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a szerződés időtartama alatt az éves költségvetésekben biztosítsa a 
fedezetet. 
 

Határidő: 2015. október 01.  
Felelő: Markó József polgármester, önállóan gazdálkodó intézmények vezetői, Popele 
Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Ov. 
 
 
Markó József polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

Markó József 
polgármester 

Dr. Szinay József 
címzetes főjegyző 

 


