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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 
2012. április 10-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság rendkívüli zárt ülése 
 
Hlavács Judit, Dr. Megyery Csaba, Szabó Csaba és Rakaczky István nincs jelen. 
 
Forró Gábor köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Ismerteti a rendkívüli ülés 
összehívásának okát. Elmondja, hogy bár nem határozatképes a bizottság, de az ülést 
megkezdi. Elmondja, hogy az előterjesztést kiküldésre került, azt minden bizottsági tag 
megkapta. 
 
Markó József elmondja, hogy a testület meghatározta a műszaki tartalmat, ami alapján 
elkészült a kiírás. Ehhez képest a TESZ most küldött egy módosított műszaki tartalmat. Nem 
tartja logikusnak a módosítást, kivéve a feltétlenül szükséges helyeken. Ha új műszaki 
tartalmat szeretnének, akkor azt a testülettel meg kellene tárgyaltatni és újabb döntés kellene 
hozni, amire az új közbeszerzési kiírást el lehetne készíteni. Miért kellett egyes paramétereken 
szigorítani és változtatni? 
 
Szabó Csaba megérkezik. 
 
Forró Gábor megállapítja a határozatképességet. 
 
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadja el: 
 
 
Forró Gábor elmondja, Polgármester úr jelezte, hogy az új műszaki tartalommal most nem ért 
egyet. 
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy az elfogadott műszaki feltételek között csak annyi 
szerepelt, hogy „kiváló minőségű acél” ezzel szemben az új javaslat meghatározná a 
minimális anyagvastagságot. A meghajtott tengely az előző anyagban rosszul lett megjelölve, 
a 60 literes kuka ürítését is bele kell venni a kiírásba, az ürítési idő lerövidítése nem 
szükségszerű, a rugózás megoldásának módosítás is szükséges, mivel az előző műszaki 
tartalomban megjelölt rugózással már nem gyártják az autókat.  
 
Markó József szerint ezek a módosítások akkor lennének korrektek, ha készülne egy lista, ami 
a módosításokat tartalmazza. Az új anyagban nincs megjelölve, hogy mik a változások. 
Amennyiben indokolt a módosítás, akkor azokat viszont meg kell tenni. 
 
Dr. Pintér György szerint amennyiben minden autónál ugyanaz a műszaki feltétel, akkor 
felesleges beleírni, azt ki lehet hagyni.  
 
Dr. Hetényi Tamás szerint azt kell beleírni, hogy a második tengely is hajtott legyen. 
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Dr. Deák Krisztina szerint úgy kell a műszaki kiírást megtenni, hogy azok indokolhatóak 
legyenek. Úgy kellene a paramétereket megvizsgálni, hogy a döntőbizottságnál indokolható 
legyen. A minimális műszaki tartalmat javasolja csak beleírni a kiírásba.  
 
Markó József szerint szabvány szerinti autónak kellene lennie. Nagyon aprólékosnak tartja a 
kiírást és a műszaki tartalmat. Javasolja, hogy hasonlítsák össze a két műszaki tartalmat. 
 
Popele Julianna elmondja, hogy sok az eltérés a két anyag között.  
 
Dr. Pintér György szerint meg kell vizsgálni, hogy szükséges-e a sok paraméter? Csak azokat 
a paramétereket írják bele a kiírásba, amik feltétlenül szükségesek. 
 
Markó József elmondja, hogy az apróbb paraméterekbe nem szeretne belemenni. Azt 
szeretné, ha világos lenne a képviselőknek a módosulás.  
 
Popele Julianna javasolja, hogy a közbeszerzési kiírást tárgyalják meg és utána a kiírást 
minimalizálnák, úgy, hogy a kukák nagysága 60-1100 liter lenne és meghatároznák a 
környezetvédelmi besorolást, a tényleges műszaki tartalmat pedig később összedolgozhatnák. 
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, azt szerették volna, ha a megrendelt autók márkásabbak 
lennének, megfelelő teljesítménnyel. A felépítménynél mind a három gyártó autóira 
megfelelőek a megadott paraméterek.  
 
Forró Gábor szerint amennyiben a korábban említett három paraméter marad a kiírásban, 
akkor egy gyengébb pályázó nyerhetné meg a közbeszerzést. Elmondja, hogy most csak a 
kiírásról szavaznának.  
 
Dr. Deák Krisztina elmondja, a műszaki dokumentációt a résztvevők ingyenesen 
megtekinthetik, és ide kerülnének azok a feltételek, amiből az önkormányzat nem tud 
engedni. A tárgyalásnál lenne lehetőség a részletek megtárgyalására és egyeztetésre a műszaki 
tartalmat illetően.  
 
Markó József szerint a korábbi döntéshez képesti változásokat a testülettel jóvá kell hagyatni.  
 
Dr. Deák Krisztina elmondja, a műszaki dokumentáció már tartalmazhat olyan adatokat, 
amiből tud az önkormányzat engedni, a kiírásban lévő adatokból már viszont nem. A 
tárgyalások alatt is ragaszkodni kell a kiírásban szereplő adatokhoz. 
 
Popele Julianna ismerteti a kiírás a szükséges tartalmát. 
 
Dr. Hetényi Tamás kéri, kerüljön bele a kiírásba az, hogy a második tengely is legyen 
meghajtott. 
 
Dr. Deák Krisztina kérdése, hogy mekkora a gyűjtőtartály minimális mérete? 
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy azért szükséges a nagyobb tartály, mert ha meghibásodik 
valamelyik másik autó, akkor az új be tudna állni abba körzetbe is és nagyobb tartállyal 
csökkenne a szállítási költség.  
 
Popele Julianna kéri, hogy pontosítsák a kiírás címét. Az anyagban a „célgép” szót cseréljék 
„autó”-ra. 
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Forró Gábor összefoglalja a kiírásba szereplő műszaki tartalmat. Észrevételezi, hogy az 
ajánlatok értékelése, és az összegzés megküldésének legkésőbbi időpontja 2012. május 28.-a 
éppen pünkösdre esik. 
 
Dr. Deák Krisztina javasolja, hogy inkább későbbi időpont legyen. 
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy május 31 legyen az időpont. 
 
Lengyel György észrevételezi, hogy nincs benne utalás a beszerzési költségre. Mihez 
viszonyul a 80 millió Ft?  
 
Dr. Deák Krisztina elmondja, hogy a bontás után közölni kell az ajánlatokat. Pontosítja a 
bevétel meghatározását. Kérdése, hogy maradhat a 120 nap a II/3. pontban? 
 
Dr. Hetényi Tamás szerint szükséges a meghatározott időtartam, mert folyamatosan gyártják 
megrendelés alapján az autókat. 
 
Dr. Deák Krisztina javasolja, hogy a jótállást csak akkor értékeljék, ha többet vállal, mint a 12 
hónap. A III/2.2-ben módosítás lenne a cím meghatározása. A III/2.3 pontban is pontosítani 
kell a tömörítőlapos szemétszállító jármű megnevezést. A tárgyalásos eljárásban meg van az a 
lehetőség, hogy adott esetben egy drágább ajánlatnál lehet alkudni. 
 
Dr. Pintér György szerint az arányokat jobban szét kellene húzni.  
 
Dr. Deák Krisztina egyetért azzal, hogy szét kellene húzni a pontokat.  
 
Popele Julianna elmondja, hogy az ajánlati ár 7-et, a jótállást pedig 3-at kapjon súlyszámként.  
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy szerepeljen a többletjótállás a meghatározásnál.  
 
Forró Gábor kérdése, hogy a szerviz közelsége nem jelenthetne plusz pontot? 
 
Dr. Deák Krisztina azért nem javasolja, hogy szerepeljen ez a kiírásba, mert akkor nagyon 
olcsón adnák az autót, és a kiszállási díjat viszont megemelnék. Kéri, hogy a kötelező 
szervizelés időpontjait és annak műszaki tartalmát is fogalmazzák meg és tegyék be a 
kiírásba.  
 
Forró Gábor kérdése, hogy a kötelező szervizelést nem lehet beáraztatni? 
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, most pont ezt szeretnék megfogalmazni. 
 
Dr. Deák Krisztina javasolja, legyen egy olyan szempont, hogy milyen gyakorisággal történik 
a kötelező szervizelés, a másik pedig, hogy kötelező szerviz kötelezően cserélendő alkatrész 
és munkadíj összege kerüljön meghatározásra.  
 
Forró Gábor a súlyszámra kér javaslatot. 
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy a kötelező szerviz és a költsége 1,5 – 1,5 legyen. 
 
Popele Julianna ismerteti a módosításokat.  
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Dr. Deák Krisztina szerint amennyiben egy meghatározott távolságon belül nincs szerviz, 
akkor az azon felüli távolság a szállító költsége. 
 
Forró Gábor ismerteti a határozati javaslatot.  
 
A bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal elfogadja. 
 

46/2012. (IV. 10.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
 
Elfogadásra javasolja az 1 db új szemétszállító speciális tömörítőlapos gépjármű beszerzése, 
leszállítása, üzembe helyezés tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi felhívását az alábbi 
módosításokkal együtt: 

- II.2.1 pontban a beürítő szerkezet legyen alkalmas 60-1100 literes edények ürítésére, 
- 2. tengely legyen meghajtott 
- a kiírás címében a célgép kifejezés gépjárműre módosul, 
- V.3.6/4 pontban a 2012. 05.28-i dátum 2012. 05.31-re módosul, 
- III.2.2 és III.2.3 pontokban a közbeszerzés tárgya kiegészítésre kerül a tömörítőlapos 

kifejezéssel, 
- IV.2.1 pontban az értékelési szempontok az alábbiak szerint módosulnak: 

ajánlati ár    7 
szállítási határidő   1 
többlet jótállás időtartama  3 
Az első négy kötelező szerviz anyag  
és munkadíjának összege  1,5 
Márkaszerviz /szerződéses partner  
távolsága (km) (max. 100 km.) 1,5. 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a VINOX Hungary Kft-vel (címe: 7100 Szekszárd, Jókai 
u. 22. fszt. 2.) kössön szerződést a közbeszerzési eljárás lebonyolítására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Mivel több hozzászólás nem érkezik Forró Gábor megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

K. m. f 
 
 
 

Forró Gábor      Jónásné Héder Hedvig 
  elnök       jkv. vezető 


