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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2019. 

december 13-én, 15:30 órakor kezdődő rendkívüli nyílt ülésén Polgármesteri Hivatal 
hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Dr. Hevesi Kristóf távolmaradását jelezte.) 
 
Tárgy: rendkívüli –nyílt - ülése 
 
dr. Pintér György köszönti a megjelenteket, bemutatkozik. Megállapítja, hogy a Bizottság 
határozatképes, 4 tag van jelen. Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Szilágyi László 
képviselő legyen.  
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt, hogy a 
2019. december 13-i ülésén felvett jegyzőkönyv hitelesítője Szilágyi László képviselő, tag lesz. 
 
Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontról. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pont tárgyalását:  
 
Napirendi pontok: 
 

1) napirendi pont: 2019. évi összesített Közbeszerzési terv 3. sz. módosítása 
Előterjesztő: Espár Zsolt mb. Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető 

 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 

1. napirendi pont: 2019. évi összesített Közbeszerzési terv 3. sz. módosítása 
 

Espár Zsolt: A közbeszerzési terv 3. számú módosításáról van szó. 5 pont kerül ki az idei évi 
közbeszerzési tervből. Az előterjesztés szöveges részében részletezésre kerültek az indokok.  

 
Gazsó Csilla: Az EKR rendszerbe kéri felvezetni a módosítást.  
 
Espár Zsolt: Intézi.  
 
Gazsó Csilla: Segít, ha szükséges.  

 
dr. Pintér György: A Bizottság munkatervébe kerüljön bele, hogy a jövő év novemberi ülésén legyen 
egy napirend, mely a közbeszerzési terv áttekintésével foglalkozik. A januári ülésen a Bizottság 
tárgyaljon a közterületi munkálatokkal kapcsolatban.  
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

192/2019. (XII. 13.) PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a „Közbeszerzési terv 3. számú módosítását az alábbiak szerint: 

 
Göd Város Önkormányzat 
Képviselő-testület jóváhagyja Göd Város Önkormányzata 2019. évi 3. számú módosított 
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint: 
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Göd Város Önkormányzata 

2019. évi összesített 3. számú módosított Közbeszerzési terve 
Közbeszerzés 
tárgya 

Közbeszerzés megnevezése Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett eljárás fajtája 

 
Építési 
beruházás 

Göd, csónakház felújítása 
 

Nemzeti Kbt. 113.§ uniós 
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 

Árubeszerzés Villamos energia beszerzés Nemzeti Kbt. 116. § elektronikus licit 
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 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 

dr. Pintér György megköszöni a tagoknak és a vendégeknek a részvételt. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
dr. Pintér György      Szilágyi László 
      elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 


