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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 8. napján 8.30 órakor 

kezdődő rendkívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen dr. Pintér György és Szász-Vadász Endre képviselők, 

akik jelezték távolmaradásukat.)  

 

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 

 

Markó József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést 

megnyitja. Mivel rendkívüli ülés van, ezért egyéb napirendi pont tárgyalására nincs lehetőség, de egy 

témában szeretne tájékoztatást adni. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat, majd felkéri a 

képviselőket arra, hogy szavazzanak a napirendi pontok tárgyalásáról.  

 

A Képviselő-testület tagjai 9 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok 

tárgyalását: 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Döntés a „Pro Urbe Gödért Emlékérem” 2019. évi adományozásáról 

Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök 

 

2) 21107. jelű út (Munkácsy Mihály utca) és a Mayerffy József utca csomópontban kijelölt 

gyalogos-átkelőhely jelzőlámpás forgalomirányítása – Építési kivitelezéshez pénzügyi 

forrás biztosítása 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

3) A 2019. évi összesített Közbeszerzési terv 2. sz. módosítása 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

4) Közbeszerzési eljárás megindítása - Kerékpárút felújítása az árvízvédelmi töltésen (zárt 

ülés) 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

5) Közbeszerzési eljárás megindítása - Göd 048/6 hrsz.-ú északi bekötőút építése (zárt ülés) 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

6) Döntés a „Salkaházi Sára Díj” 2019. évi adományozásáról (zárt ülés) 

Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 

 

 

Markó József: Évek óta téma a gödi strandon az egyik medence befedése. Németh Rudolf és társai 

TAO támogatással egy medence sátorral történő befedését szeretnék megvalósítani, melynek költsége 

70 mFt lenne. Ebből az összegből 28 mFt-os önkormányzati támogatást kérnek, így télen is lehetne 

használni a medencét. A kivitelezéstől függően kb. 10 mFt-ba kerülne az éves üzemeltetési költsége a 

sátornak. Korábban 10 éves viszonylatban gondolkodtak, de már odáig jutottak, hogy 5 évre is lehetne 

szerződni. A kivitelezés olcsóbban is megvalósítható, ha az Önkormányzat más kivitelezővel 

csináltatja. A GSE elnökétől kért állásfoglalást, akinek mint elnöknek, nincs érdekeltsége, viszont 

magánvéleménye az, hogy a sport más területére lehetne ezt a 28 mFt-ot áldozni. Az is lehetőség 

lenne, hogy a későbbiekben az Önkormányzat állítana fel alumíniumból egy ilyen felépítményt. 
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dr. Szinay József: A medencét nagyrészt a vízilabdások használnák, de a lakosságnak is lenne 

használati ideje. Bérleti díjat nem fizetnének, a sátor felállítását és leszedését vállalják. 

 

Markó József: A zaj is probléma lehet, mert 6 hónapig éjjel-nappal menne a levegőfújó és ez 

várhatóan zavarná a környékbelieket.   

 

Simon Tamás: Az ügyben több konzultáció volt, próbáltak a környékből tapasztalatokat gyűjteni a 

sátras megoldásokról. Minimum 5-10 mFt körül lenne az üzemeltetési költség, erről készített a TESZ 

egy feljegyzést. A strand vezetője is kapott visszajelzést a strandot látogatóktól, akik előnyben 

részesítették a mindig nyílt teret és nem a fedett medencét tekintik egészségileg jobbnak. 

 

Markó József: Az alumíniumszerkezet szinte örökéletű, javítható, ott nincs gázfűtés, nem megy a 

kompresszor. A sátor 10 év alatt tönkre is mehet.  

 

Simon Tamás: A viharkockázat is jelentős.  

 

Naprendi pontok tárgyalása: 

 

 

1) Döntés a „Pro Urbe Gödért Emlékérem” 2019. évi adományozásáról 

Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök 

 

Sipos Richárd: Júniusban már tárgyalta a testület, akkor nem született döntés, várták a további 

javaslatokat. Azóta nem érkezett újabb javaslat. A Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 

javaslata két posztumusz emlékérem adományozása néhai dr. Gönczy Gyula és néhai Lászlóffy (Eiser) 

Emil részére.  

 

Markó József: A művelődési ház igazgatója készítette a javaslatokat. Felkéri a képviselőket a 

szavazásra.  

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

149/2019. (VIII. 8.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a „Pro Urbe Gödért Emlékérmet” 2019. évben néhai dr. Gönczy Gyula 

(posztumusz) és Lászlóffy (Eiser) Emil (posztumusz) részére adományozza. 

 

Felelős: Markó József polgármester 

Határidő: 2019. augusztus 20. 

 

 

 

2) 21107. jelű út (Munkácsy Mihály utca) és a Mayerffy József utca csomópontban kijelölt 

gyalogos-átkelőhely jelzőlámpás forgalomirányítása – Építési kivitelezéshez pénzügyi 

forrás biztosítása 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Popele Julianna: Az éves költségvetésben a tervezésre a fedezet biztosított volt. A kivitelező árajánlata 

12.804.015,- Ft + ÁFA.  A határozati javaslatban a 16.261.099,- Ft pénzügyi fedezetét a 2019. évi 

költségvetés beruházási tartalékkeretéből javasolják biztosítani. A mai bizottsági ülésen is elmondta, 

hogy 10 évvel ezelőtt a művelődési háznál kiépített nyomógombos átkelőhely létesítése 15 mFt volt, 

ezért ezt az árat reálisnak tartja. A kivitelezési munkákat szeptember közepén kezdenék és október 31-

ig be kell fejezni, de előteljesítésre is lehetőség lenne. 
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Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta ezt a napirendet és 

egyhangúan elfogadásra javasolták. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.  

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

150/2019. (VIII. 8.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a „Göd, 21107. jelű út (Munkácsy Mihály utca) és a Mayerffy József utca csomópontban kijelölt 

gyalogos-átkelőhely jelzőlámpás forgalomirányítása” megnevezésű forgalomtechnikai 

engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció alapján kialakítandó jelzőlámpa létesítésének 

elvégzésére megbízza a Signalterv Forgalomtechnika Kft.-t (2220 Vecsés, Széchenyi utca 18.). 

Ajánlati ár: 12.804.015,- Ft + Áfa. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Képviselő-testület az építési kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges forrást, 16.261.099,- Ft-

ot a 2019. évi költségvetésben tervezett beruházási tartalékkeretből biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3) A 2019. évi összesített Közbeszerzési terv 2. sz. módosítása 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Popele Julianna: Három eljárást javasol felvenni a közbeszerzési tervbe. Az első „a kerékpárút 

felújítása az árvízvédelmi töltésen”, a második a „keretmegállapodás Ajánlatkérő közigazgatási 

területén található különféle utak építési (új utak építése) és felújítási munkáinak ellátására, továbbá 

közterületek, közművek, egyéb létesítmények felújítására, építésére” és a harmadik a „Göd 

közigazgatási területén belterületi utak építési-, csapadékvíz-elvezetési engedélyezési és kiviteli 

terveinek elkészítése, építési engedély beszerzése”. 

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta ezt a napirendet és 

egyhangúan elfogadásra javasolták. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.  

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

151/2019. (VIII. 8.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

jóváhagyja Göd Város Önkormányzata 2019. évi 2. számú módosított közbeszerzési tervét az 

alábbiak szerint: 

 

Göd Város Önkormányzata 

2019. évi összesített 2. számú módosított Közbeszerzési terve 

 

Közbeszerzés 

tárgya 

Közbeszerzés megnevezése Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett eljárás fajtája 

Építési Göd, csónakház felújítása Nemzeti Kbt. 113. § uniós 
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beruházás  értékhatár alatti nyílt 

eljárás 

Építési 

beruházás 

Járdaépítések-, felújítások Göd 

város közigazgatási területén 

Nemzeti 

 

A Kbt. 115. §-a szerinti, 

uniós értékhatár alatti, az 

AF közvetlen 

megküldésével induló 

eljárás 

Építési 

beruházás 

Göd, 048/6 hrsz.-ú északi 

bekötőút építés 

Nemzeti 

 

A Kbt. 115. §-a szerinti, 

uniós értékhatár alatti, az 

AF közvetlen 

megküldésével induló 

eljárás 

Építési 

beruházás 

Termőföld-felszedési munka Göd 

iparterületén 

Nemzeti A Kbt. 115. §-a szerinti, 

uniós értékhatár alatti, az 

AF közvetlen 

megküldésével induló 

eljárás 

Árubeszerzés Villamos energia beszerzés Nemzeti Kbt. 116. § elektronikus 

licit 

Szolgáltatás- 

megrendelése 

Közterület-fenntartás Nemzeti Kbt. 113. § uniós 

értékhatár alatti nyílt 

eljárás 

Szolgáltatás- 

megrendelése 

Erdőtelepítési szolgáltatás Göd 

területén 

Közösségi Uniós értékhatárt elérő a 

Kbt. Második része szerinti 

nyílt eljárás 

Építési 

beruházás 

Tanterem tervezése-kivitelezése 

Gödön 

Nemzeti Kbt. 113. § uniós 

értékhatár alatti nyílt 

eljárás 

Építési 

beruházás 

Kerékpárút felújítása az 

árvízvédelmi töltésen  

 

Nemzeti A Kbt. 115. §-a szerinti, 

uniós értékhatár alatti, az 

AF közvetlen 

megküldésével induló 

eljárás 

Építési 

beruházás 

Keretmegállapodás Ajánlatkérő 

közigazgatási területén található 

különféle utak építési (új utak 

építése) és felújítási munkáinak 

ellátására, továbbá közterületek, 

közművek, egyéb létesítmények 

felújítására, építésére 

Közösségi Uniós értékhatárt elérő a 

Kbt. Második része szerinti 

nyílt eljárás 

Szolgáltatás- 

megrendelése 

Göd közigazgatási területén 

belterületi utak építési-, 

csapadékvíz elvezetési 

engedélyezési és kiviteli terveinek 

elkészítése, építési engedély 

beszerzése  

Nemzeti Kbt. 113. § uniós 

értékhatár alatti nyílt 

eljárás 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Markó József: A 4. 5. és 6. napirendi pontot zárt ülésen kell tárgyalnia a testületnek, ezért felkéri a 

képviselőket arra, hogy szavazzanak a zárt ülés elrendeléséről.  
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A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a 4., 5. és 6. napirendi pontot zárt 

ülésen tárgyalják. 

 

Markó József polgármester megköszöni a részvételt és a nyílt ülést bezárja. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Markó József  dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 


