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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának
2011. április 7-i rendkívüli ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (nincs jelen: Szabó Csaba és dr. Bognár László tagok)
Forró Gábor, a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes, 3 tag jelen van.
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait. Lengyel György információt kért az előző bizottsági
ülésen a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft.-ről. A Kft. ügyvezetője a következő bizottsági
ülésen jelen lesz és beszámol a Kft. működéséről.
Popele Julianna: Jelzi, hogy a meghívóban a közbeszerzési terv módosítása szerepel, de ez téves, mert
a bizottság Göd Város Önkormányzatának 2011. évi Közbeszerzési Tervét tárgyalja.
Ezt követően a bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat:
1. Göd Város Önkormányzat – Gazdasági Program 2011-2014.
2. Göd Város Önkormányzat 2011. évi Közbeszerzési Terve

Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont: Göd Város Önkormányzat – Gazdasági Program 2011-2014.
Dr. Pintér György: Törvény írta elő, kötelezően elkészítendő anyag a gazdasági program, amit a
Képviselő-testületnek az alakuló ülésétől számított 6 hónapon belül el kell fogadnia. Tartalmában nem
pontosan meghatározható, mivel az önkormányzat környezetében törvényi változások várhatók, pld. az
oktatás területén. Ma már két bizottság tárgyalta a programot, a KOSB és a VKB. Nyilván sok minden
egyéb még bekerülhetett volna a programba, - kéri, hogy tegyék meg javaslataikat.
Nemes Krisztián: Elfogadhatónak tartja a programot, lehet-e tudni, hogy mikor lesznek bevezetve az
abban leírtak?
Dr. Pintér György: Nagyon sok még a nyitott kérdés, kb. 2013-ban várható a kulcsfontosságú fordulat,
hiszen ekkor sok törvénymódosítás várható, mely érinti az önkormányzatot, illetve működését.
Nemes Krisztián: Javasolja, hogy a tervek elkészítését sürgessük meg.
Forró Gábor: Az önkormányzatokról szóló törvény szerint a koncepcióban a kistérségi
területfejlesztési koncepcióhoz kell alkalmazkodni. Javasolja a 2.2. pontban a „Földrajzi, természeti
adottságok” 3. bekezdésében a Gödi (homok) sziget módosuljon gödi Homokszigetre, a 2.5. pontnál
”A nemzetközi pénzügyi válság hatásánál kiegészítést: „2006-tól folyamatosan csökkent az
önkormányzatok által ellátott közszolgáltatásokra fordított állami támogatás mértéke.” Javasolja
továbbá a 3.3. A településfejlesztési politika célkitűzéseinél a 2. bekezdésben a város szót „városi”-ra
javítani. További módosító javaslata a 3.7. pont Lakáshelyzet, bérlakásépítés fejezetben: „másrészt a
városnak nem érdeke a…” mondat átírását. 3.6. utolsó bekezdésben: …. méltányosság gyakorlása
mellett … csak a „jövedelmi” helyzetet javasolja beírni. Javaslata még, hogy a 14. oldalon 3.9.
fejezetben (oktatás nevelés) a 2010-es dátumot 2011-re javítani, és a 3.16. pont 2. bekezdésénél a
rendelet szót kis „r” betűvel írni. A 3.4. „Adópolitika” fejezet utolsó bekezdésben 2012. márc. 23-án,
helyett: 2011. márc. 23. szerepeljen.
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Lengyel György: A 8. oldalon 2.5. fejezet utolsó sora: „Göd a lehetőségeihez képest…” – kezdetű
mondatot javasolja átírni. A 11. oldal utolsó bekezdésében a 2012-es dátumot 2011-re kellene javítani.
A 15. oldalon a 3.10. pontban – kultúra és művészetnél – a gödi Kincsem istálló épületére tegyünk
utalást, említsük meg. Egyetért és támogatja a 18. oldal első bekezdésében, az összegzésnél leírtakat,
reméli, hogy ebben a ciklusban tényleg el fog indulni az a program, ami a takarékosságra sarkall.
Forró Gábor: Sok mindent még nevesíteni lehetne, a kiemelten fontos épületek közül, ha egyet
kiemelünk, akkor a többit is be kellene írni.
Dr. Pintér György: A lovasturizmusnál megemlíthető a Kincsem istálló épülete, ezzel kiegészíti majd
ezt a bekezdést.
A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
35/2011. (IV.07.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja, hogy
az önkormányzat 2011-2014 közötti gazdasági programja az alábbi módosításokkal fogadja el a
Képviselő-testület:
• A 2.2. pont: Földrajzi, természeti adottságok: 3. bekezdésében a Gödi (homok) sziget
módosuljon gödi Homokszigetre.
• A 2.5. pont: A nemzetközi pénzügyi válság hatása: kiegészítés – „2006-tól folyamatosan
csökkent az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatásokra fordított állami támogatás
mértéke.” A 3. bekezdés utolsó mondatát javasolja a bizottság átfogalmazni.
• 3.3. A településfejlesztési politika célkitűzései: második bekezdés: A „városi”
intézmények....
• 3.4. Adópolitika: Utolsó bekezdésben 2012. márc. 23-án, helyett: 2011. márc. 23. szerepeljen.
• 3.7. Lakáshelyzet, bérlakásépítés: „másrészt a városnak nem érdeke a…”
• 3.9. Oktatás-nevelés: „Az elkövetkezendő időszakban 2010-2014 között..” helyett „20112014” legyen
• 3.10. Kultúra, művészet: A Kincsem istálló épülete, - mint kiemelten védendő kulturális- és
turisztikai érték - kerüljön be a szövegezésbe.
Határidő: azonnal
Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök, dr. Pintér György alpolgármester
2. napirendi pont: Göd Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési terve
Popele Julianna: Részben az idei évi költségvetési terv tartalmazza azokat az eljárásokat, amiket ki
kell írni. Az újság és a TV összegszerűen szerepel a költségvetésben, de mivel ezek saját, 100 %-ban
önkormányzati tulajdonú cég működteti, ezért ezek nem kerültek be a közbeszerzési tervbe.
Következő ülésén a Kastély Központi Óvoda eszközbeszerzését tárgyalja majd a bizottság. Az utak
karbantartását javasolja a földutak karbantartására módosítani. Ismerteti az értékhatárokat.
Forró Gábor: Az összes többi beszerzés nem éri el az értékhatárt, pld. informatikai gépek, stb.
beszerzése?
Popele Julianna: A többi beszerzés nem éri el a 8 mFt-os értékhatárt.
Lengyel György: A média Kft-vel kapcsolatban az a kérdése, hogy a 8 mFt-os értékhatárig nem kell
közbeszereztetni, de ha ezt az összeget meghaladják, akkor a Kft. is köteles kiírni a közbeszerzési
eljárást?
Popele Julianna: Igen. Tájékoztatta az ügyvezetőt a közbeszerzési törvény szabályairól.
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A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal – kiegészítve az előterjesztő módosító javaslatával,
melyet befogadott - az alábbi határozatot hozták:
36/2011. (IV.07.) sz. PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét:
2011. évi Közbeszerzési terv
Közbeszerzés
tárgya

Közbeszerzés megnevezése

Árubeszerzés

Kastély Központi óvoda
Általános egyszerű
eszközbeszerzése
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Általános egyszerű
(Hivatal bútor)

Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelése

Szolgáltatásmegrendelése
Szolgáltatásmegrendelése

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási típus
HKN
HKN

Göd
Város
Önkormányzat
pénzeszközeinek
kezelésére
és
pénzforgalmának
lebonyolítására,
munkabérhitel és folyószámlahitel-keret
nyújtására,
valamint
a
hozzájuk
kapcsolódó egyéb banki szolgáltatásra
irányuló folyószámla-szerződés
Vízelvezető rendszerek karbantartása

Közösségi
Tárgyalásos – HK
értékhatárt
elérő
közbeszerzési eljárás

Általános egyszerű

HKN

Földutak karbantartása

Általános egyszerű

HKN

Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző
Forró Gábor bizottsági elnök megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.
Kmf.

Forró Gábor
PEKJB elnöke

Szokolainé Obermayer Éva
jegyzőkönyvvezető

