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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 12-i, rendkívüli (nyílt)
ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen Lőrincz László és Sipos Richárd képviselők, akik
jelezték távolmaradásukat és Kovacsik Tamás képviselő, aki nem jelezte távolmaradását)
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja.
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Javasolja, hogy elsőként a nyílt ülés napirendi pontját, vagyis
a 2. napirendi pontot tárgyalja a testület.
Felkéri a testület tagjait, hogy az elhangzott módosító javaslattal szavazzanak a napirendi pontokról.
A Képviselő-testület 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el:
1./ Megrendelés az áramszolgáltatás biztosítását szolgáló, szakszerű gallyazási munkálatok
elvégzésére
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
2./ Közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntés „Templom utca útépítésének teljes körű
kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban (zárt ülés)
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője

Napirendi pontok tárgyalása
1./ Megrendelés az áramszolgáltatás biztosítását szolgáló, szakszerű gallyazási munkálatok
elvégzésére
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Markó József: Az ELMŰ időnként levágja a vezetékek feletti gallyakat, ami tulajdonképpen a város
kötelezettsége lenne. Ezeket a munkákat az ELMŰ végzi és finanszírozza. Most szakszerű gallyazást
hajtanának végre közel 3,5 mFt-os áron. Ez az ár alacsonyabb, mintha az önkormányzat végezné el, a
gallyazást, mert maga a kiszállás és a kosaras autóval végzett munka igen magas összegű lenne. Az ár
km-ként van megadva, összesen 63,31 km hosszra vonatkoztatva.
Szabó Csaba: Az összeg magasnak tűnik, de megéri elvégeztetni a munkát mindenképp, mert a
szerződött favágóinknak nincs ilyen kapacitása, és ilyen rövid idő alatt nem tudnák elvégezni.
Markó József: Kosaras kocsit igényelne a munka, ennek költsége is magas.
Lenkei György: Kérdése, hogy a Fóti útról Bócsa felé bekanyarodó útvonalon, konkrétan a Mayerffy
utcánál a középfeszültségű vezetéknél a gallyazás is jelölve van az előterjesztéshez csatolt térképen?
Mudri József: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ezt tárgyalta, a 3,5 mFt körüli összeg
véleménye szerint nem magas.
Simon Tamás: Az ELMŰ-vel történt tárgyalások alkalmával azt kérték közösen polgármester úrral,
hogy a munkálatoknál a kertész végig legyen jelen.
Csányi József: A Pennynél a lámpatestet teljesen benőtte a fa, ennek a gallyazása is sürgős lenne, kéri
a hivatal intézkedését.
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Markó József: Kiegészítésként elmondja, hogy a levágott gallyakat az ELMŰ saját költségén
elszállítja egy deponálóhelyre.
Jakab Júlia: Lenkei György képviselő kérdésére nem tud pontos választ adni, a térkép azért lett
csatolva az előterjesztéshez, de valószínűleg beletartozik, erről most hirtelen nem tud tájékoztatást
adni. Az árra visszatérve elmondja, hogy 3 évvel ezelőtt a Honvéd sortól a Duna partig 3 mFt-os
költséggel végezték a szakszerű gallyazást. Ezt az összehasonlíthatóság miatt említette.
Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatról.
A képviselők 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
156/2016. (X. 12.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megrendeli a GTS Investment Kft.-től (cím: 2030 Érd, Ürmös u. 16., adószám: 11709514-2-13)
Göd település összesen 63,31 km hosszúságú közterületén kertészeti szempontokat figyelembe
vevő gallyazási munkák elvégzését bruttó 3.445.383,- Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló szerződés aláírására.
Forrás: környezetvédelmi alap
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy a következő napirendi pont tekintetében szavazzanak a zárt
ülésről.
A képviselők 8 „igen”, egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a 2. napirendi pontot (Közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntés „Templom utca útépítésének teljes körű
kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban) zárt ülésen tárgyalják.
Markó József polgármester a nyílt ülést bezárja.
K. m. f.
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