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J E G Y Z Ő K Ö N Y V   
 
 
 

Készült:  Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának 
2009. szeptember 03-i  rendkívüli ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos 
helyiségében.  

 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Rakaczky István (nem jelezte), Rábai Zita (nem 
jelezte) Mészáros Emília (jelezte)  
 
Tárgy:  PEKB rendkívüli ülése  
 
dr. Pintér György, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a tagok közül 
négy tag jelen van, a bizottság határozatképes. 
Ismerteti az ülés napirendjét, az egyebekben tárgyalandó napirendet. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendeket.  
 
Tervezett napirendi pontok: 

1.  Közbeszerzési terv módosítása 
                  Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető 

 
2. Közbeszerzési eljárás megindítása: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat céljára,  

         cca.  500 m2 új épület építésének engedélyesi és kiviteli terveinek elkészítése 
   Előterjesztő: Deák Ügyvédi Iroda     (zárt ülés) 

 
3. Szerződés módosítás: a „Göd Város közigazgatási területén az önkormányzat  
    tulajdonában és kezelésében lévő közutak építése vállalkozási szerződés keretében”  
    tárgyú közbeszerzési eljárásban 
    Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető  

 
             4. Egyebek: 
                 - KMOP-2009-2.1.1/B. Belterületi utak fejlesztése pályázat 
                   Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető 
 
 
1. napirendi pont: Közbeszerzési Terv módosítása  
 
Popele Julianna: A Közbeszerzési Terv kiegészül azzal a módosítással, hogy az útépítésnél 
újabb HKN (Hirdetményi Közzététel Nélküli) tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatását 
kezdeményezik -műszaki szükségességből eredően- pótmunka alkalmazására. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
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A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
79/2009.(IX.03.) sz. PEKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága elfogadja a 
2009. évi Közbeszerzési Terv módosítását a Beruházási Osztály 2009. augusztus 31-én 
kelt előterjesztésében foglaltak szerint.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beruházási Osztályvezető 
 
 
2. napirendi pont: Közbeszerzési eljárás megindítása: Gyermekjóléti és Családsegítő  
                             Szolgálat céljára, cca. 500 m2 új épület épület építésének engedélyezési és  
                            kiviteli terveinek elkészítése 
 
A napirendet a bizottság  z á r t   ülésen tárgyalja, melyről külön jegyzőkönyv készült. 
 
 
3. napirendi pont: Szerződés módosítás: a „Göd Város közigazgatási területén az  
                             önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak építése  
                             vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 
Popele Julianna: Az eredeti elképzelés az volt, hogy az előre nem látható pótmunkákat a 
Képviselő-testület szerződésmódosítással majd módosítja, de mivel pályázati úton történik a 
megvalósítás, ezért a hatóságok jelezték, hogy szerződésmódosítás keretében erről nem 
rendelkezhetnek, ezért külön közbeszerzési eljárást kell lefolytatni a jelenlegi kivitelezővel a 
pótmunkák rendezésére. Ezért ketté kellett bontani az anyagot. Először a határidő módosulna, 
aztán a fizetési feltételek. Két tétel módosulna tehát.  
Az új előterjesztés ezeket tartalmazza, e miatt két határozati javaslat szerepel. 

 
Dr. Pintér György: Ez a kiíróval tisztázva lett? 
 
Popele Julianna: Ma levélben jelezte a kiíró felé, akik befogadják a pályázatba, erről 
nyilatkoztak, így az ügyet tisztázta. 
 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 

80/2009.(IX.03.) sz. PEKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága  javasolja, hogy   
• a „Göd Város közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 

közutak építése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban, a PENTA 
Általános Építőipari Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) ajánlattevővel kötött szerződést 
az alábbiak szerint módosítja: 

• A szerződés 5.3 pontja „A kivitelezés teljesítési határideje: a munkaterület átadásától 
számított 65. nap” helyett  
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„A kivitelezés teljesítési határideje: a munkaterület átadásától számított 92. nap 
(2009.10.09.)” szövegre módosul, az előre nem látható pótmunka miatti közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához és a munka elvégzéséhez szükséges időtartam miatt. 

• A szerződés 6.4 pontja „Vállalkozó 1 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be. A 
részszámla maximum 50 %-os készültségi foknál nyújtható be” helyett 
„Vállalkozó 2 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be. A részszámla maximum 50 
%-os, illetve 80 %-os készültségi foknál nyújtható be” szövegre módosul. Indoka, hogy a 
pótmunka miatti közbeszerzési eljárás lefolytatása, illetve az elrendelt munka elvégzése után 
lehet csak műszakilag átadni a pótmunkával érintett  utakat, továbbá, hogy az addig elkészült 
munkát a kivitelező le tudja számlázni. 

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Beruházási Osztály 

 
81/2009.(IX.03.) sz. PEKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága  jóváhagyja 
az 1. sz. melléklet szerinti „Útépítés – előre nem látható körülmény miatti pótmunka”  tárgyú 
közbeszerzési eljárás   Ajánlattételi felhívását, és felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzési 
eljárás bonyolítására a Deák Ügyvédi Irodával kössön szerződést. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Beruházási Osztály 
 
 
4. napirendi pont: Egyebek 
 

• KMOP-2009-2.1.1/B Belterületi utak fejlesztése – pályázat 
 

Popele Julianna: Ez az önrész a jövő évi költségvetést érinti. A pályázatba a területi képviselők bejárás 
során be lettek vonva, sőt lakossági fórumot is tartottunk. 

 
Dr. Pintér György: Következő bizottsági ülésre összesítést kér a 2010-es kötelezettségekről.  

 
Kruzslicz István: Beruházás inkább bevételteremtésre kellene, az útépítésből nem lesz pénz. 
Olyan beruházást érdemes eszközölni, amiből haszon válik. Várható az elvonás, ezért át kell 
gondolni a lehetőségeket.  

 
Popele Julianna: Az anyagot kötelességünk beterjeszteni, hiszen erről a Képviselő-testület 
korábban már döntött, a tervek elkészültek.  

 
Kruzslicz István: Akkor még nem tudtuk mennyi lesz az elvonás. 

 
Popele Julianna: Több útépítési pályázat nem lesz kiírva, ez az utolsó lehetőség. 

 
Dr. Pintér György: A város alapproblémája az utak minősége. A Fiducia kötvény csak 
beruházásra használható,  a kérdés, hogy ezzel az utolsó lehetőséggel most él a város, vagy 
sem. 
Határozati javaslata, hogy e témát a Képviselő-testület tárgyalja. 
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Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az előkészítés és a tervezést is jónak tartja, sőt a bejárások 
alkalmával meggyőződtek a kivitelezésről is. Javasolja, hogy a pályázat támogatásra kerüljön. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” , 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 

82/2009.(IX.03.) sz. PEKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja, 
hogy a Képviselő-testület döntsön arról, hogy  
 
1) A Közép-Magyarországi Operatív Program keretében a KMOP-2009-2.1.1/B 
Belterületi utak fejlesztése támogatásra kiírt pályázaton részt kíván venni. 
 
2) A projekt becsült összköltsége:     249.187.326,-Ft 
    Elnyerhető támogatás (65 %):    161.971.762,-Ft 
    Pályázati önrész:        87.215.564,-Ft 
 
3) A pályázat benyújtásához szükséges önrészt (35 %) 87.215.564,-Ft-ot az 
Önkormányzat a 2010. évi költségvetésében biztosítja.  
 
Határidő: 2009. szeptember 07. 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
A bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
      kmf. 
 
 
 
 
dr. Pintér György      Szokolainé Obermayer Éva  
    PEKB elnök                        jegyzőkönyvvezető  
 

 
 


