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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 
2019. augusztus 08-án, 08.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén a Polgármesteri Hivatal 
üléstermében. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Szász-Vadász Endre és Albert Pál jelezte távolmaradását.) 
 
Tárgy: a bizottság rendkívüli –nyílt - ülése 
 
Szabó Csaba megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 5 tag van jelen és az ülést megnyitja.  
 
Szabó Csaba: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról és azok sorrendjéről.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok sorrendjét és 
azok tárgyalását:  
 
Napirendi pontok: 

 
1) 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 

 
2) Közbeszerzési terv 2. sz. módosítása 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 

3) Közbeszerzési eljárás megindítása – Kerékpárút felújítása az árvízvédelmi töltésen (zárt 
ülés) 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 

4) Közbeszerzési eljárás megindítása – Göd 048/6 hrsz.-ú északi bekötőút építése 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 
1. napirendi pont: 21107. jelű út (Munkácsy Mihály utca) és a Mayerffy József utca 

csomópontban kijelölt gyalogos-átkelőhely jelzőlámpás forgalomirányítása – Építési 
kivitelezéshez pénzügyi forrás biztosítása 

 
Popele Julianna: Elkészült a jelzőlámpás forgalomirányításhoz az engedélyezési és kivitelezési 
tervdokumentáció, a kivitelezés van hátra, amire pénzügyi forrást kell biztosítani. Kértünk be 
árajánlatot. Hozzávetőlegesen a Templom utcai 15 millió forint volt. Ennél többre számítottunk. 
Javasoljuk az ajánlat elfogadását. 
 
Lenkei György: Mikortól kezdődik a tényleges építés? 
 
Popele Julianna: Nem tudok pontosat mondani, szerződéskötéstől. Bizonyára egy hónapon belül 
elkezdődik.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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106/2019. (VIII. 08.) PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 
Göd Város Önkormányzat 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:  Markó József polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 

2. napirendi pont: Közbeszerzési terv 2. sz. módosítása 
 
Popele Julianna: A 2019. évi közbeszerzési terv három ponttal egészülne ki. A mai ülés napirendje 
közé felvettük a kerékpárút felújítását az árvízvédelmi töltésen.  Keretmegállapodási szerződés lejár, 
ahhoz hogy biztosítsuk a folyamatos munkát, a következő kivitelezővel szerződni szükséges. A 
harmadik a belterületi utak építési-, csapadékvíz elvezetési engedélyezési és kiviteli terveinek 
elkészítése, építési engedély beszerzése. Ezt is felvettük a napirendek közé.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

107/2019. (VIII. 08.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 
Göd Város Önkormányzat 
Képviselő-testület 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 
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 
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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:  Markó József, polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal zárt ülést rendel el az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalására: 
 
3. Közbeszerzési eljárás megindítása – Kerékpárút felújítása az árvízvédelmi töltésen 
4. Közbeszerzési eljárás megindítása – Göd 048/6 hrsz.-ú északi bekötőút építése 
 
 
Szabó Csaba megköszöni a tagoknak és a vendégeknek a részvételt és a nyílt bizottsági ülést bezárja. 
 

K.m.f. 
 

Szabó Csaba         Lenkei György 
    elnök                                   jegyzőkönyv-hitelesítő 


