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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 2017. november 13-án, 14.30 órakor kezdődő rendkívüli nyílt
ülésén polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Lőrincz László tag, aki távolmaradását jelezte)

Tárgy: a bizottság rendkívüli –nyílt - ülése

Szabó Csaba megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 6 tag jelen van.
A mai napon emailben tájékoztatást kaptak a bizottság tagjai, hogy még egy napirendi pont
felvételre került a mai ülésre „Műjégpálya létesítése a Kincsem udvarház területén” címmel.

Popele Julianna tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a 4. napirendi pont címe nem pontosan
szerepel, a megfelelő napirendi pont címe: „Közbeszerzési terv 4. sz. módosítása.

Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról.

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok
tárgyalását:

NAPIRENDI PONTOK:

1./ Jegyzőkönyv-hitelesítő választása
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök

2./ A helyi kitüntető címekről szóló rendelet módosítása. Új díj alapítása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester

3./ Döntés a GSE felhalmozási célú támogatási kérelmének jóváhagyásáról
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester

4./ Közbeszerzési terv 4. számú módosítása
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője

5./ Keretszerződés keretében egyedi útépítési szerződés megkötése
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője

6./ Műjégpálya létesítése a Kincsem udvarház területén
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője

Napirendi pontok tárgyalása

1) Jegyzőkönyv-hitelesítő választása
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Szabó Csaba: A mai jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolja Lenkei György képviselő, bizottsági tagot.
Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a javaslatról.

A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal Szász-Vadász Endre képviselő, bizottsági tagot
választják meg e jegyzőkönyv hitelesítőjének.

2) A helyi kitüntető címekről szóló rendelet módosítása. Új díj alapítása

Dr. Pintér György: Az előterjesztés két részből áll. Az egyik, hogy a gödi Piarista Iskola is
érintett lesz az év pedagógusa díj kapcsán, a másik, hogy az egyenruhások is fognak díjat kapni,
mely oklevéllel és pénzjutalommal is jár majd. Továbbá javasolja, hogy kiválóság látható jelként
viselhető kitüntetést is alapítson a város. Az új díj neve Pro Vigilantia, jelentése „Az
Éberségért”. A díjat minden év március 15-én javasolja átadni.

Lenkei György: 2018-ban már átadásra kerülne a díj?

Dr. Pintér György: Igen. Ha elfogadásra kerül, akkor 2018. január 31-én hatályba lép a rendelet.

Szabó Csaba: Jó kezdeményezésnek tartja. Ezzel a díjjal plusz javadalmazásban részesülnek az
egyenruhások. Örömmel látta, hogy október 23-án a Búzaszem Iskola ünnepségén díjazták a
rendőröket, ugyanis egy nyomozást sikeresen végrehajtottak. A Búzaszem Iskola nem piarista
iskola?

Dr. Pintér György: Nem. A Búzaszem Iskola váci Püspökséghez tartozik.

Szabó Csaba: A Búzaszem Iskola pedagógusai nem lehetnek jelöltek az év pedagógusa díjra?

Dr. Pintér György: A Búzaszem Iskola pedagógusai is részt vesznek ebben a programban. Egy
rendelet módosításáról és egy rendelet alkotási javaslatról kell szavaznia a Bizottság tagjainak.

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

123/2017. (XI. 13.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének __/2017. (XI.__.) önkormányzati
rendelete a helyi kitüntető címekről szóló 9/2015. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
bekezdés a) pontja, valamint (2) bekezdése, továbbá Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. CCII. törvény 24.§
(9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
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(1) A Göd Város Önkormányzat képviselő-testületének a helyi kitüntető címekről szóló
9/2015. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelet (A továbbiakban röviden: Rendelet) 1. § (1)
bekezdése a következő k. ponttal egészül ki: „Pro Vigilantia Göd Díj”

A Rendelet 8. § (2) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) „Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az „Év Pedagógusa Díj” adományozható Göd
Város közigazgatási területén lévő nem állami vagy önkormányzati fenntartású általános és
középfokú iskolában oktatást-nevelést végző 2 fő tanító, tanár, nevelőtanár, szakoktató
vagy művészetoktató részére. E körben a díj háromévente ítélhető oda.”

(3) A Rendelet 14. §-ának számozása 15. §-ra változik.

2. §

(1) A Rendelet a következő, 14. §-ba foglalt alcímmel egészül ki: „Pro Vigilantia Göd Díj”

(1) A Pro Vigilantia Göd Díj azon rendőröknek, katasztrófavédelmi szolgálatot
teljesítőknek, a Honvédség kötelékébe tartozóknak és polgárőröknek adományozható
beosztástól, állománycsoporttól, szolgálati helytől függetlenül, akik az adományozást
megelőző naptári évben példamutató és kimagasló cselekedetével az összességében
legnagyobb szolgálatot tették Göd és lakosainak biztonsága érdekében.

(2) A díjjal viselhető kitüntetés, oklevél és 150.000.- forint bruttó összegű díjazás jár.
(3) A kitüntetés bronz anyagú, 35 mm átmérőjű, 40 mm széles vörös-fehér

háromszögletűre kötött szalagon függ. Előlapján a körirat „PRO VIGILANTIA GÖD”,
közepén az erőt jelképező keresztbe tett kardokon és az éberséget jelképező álló fáklyán
nyugszik Göd Város hivatalos címere. Hátlapjára az adományozás évét kell rávésni.

(4) Az adományozásra minden év január 31-ig az érdekelt polgárőr egyesület elnöke, más
esetekben legalább járási szintű parancsnok tehet alaposan indokolt javaslatot.

(5) A díj adományozásáról a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi bizottság
indítványára a Képviselő-testület dönt. A díj adományozásánál csak a szolgálati érdem
és eredmény lehet a mérlegelés tárgya, nem lehet figyelembe venni a javaslattételre
jogosult szervezetek között sorrendiséget sem.

(6) A kitüntető címet és a kitüntetést a Polgármester adja át a március 15-i város ünnepség
keretében.

(2) E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

3) Döntés a GSE felhalmozási célú támogatási kérelmének jóváhagyásáról

Szabó Csaba: A Gödi Sportegyesület gépjárműveket vásárolna TAO keretből. A GSE kéri, hogy
a város hozzájáruljon, hogy 6 millió forintot felhalmozási célra használ fel a 2017. évi
költségvetés GSE támogatási soráról.

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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124/2017. (XI. 13.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gödi Sportegyesület
részére összesen 6.000.000.-, azaz hatmillió forint összegű támogatást biztosít felhalmozási
célra 3 db kisbusz beszerzésének önrészéhez.
Forrás: Göd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése – GSE támogatás sor
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

Dr. Szinay József címzetes főjegyző

4) Közbeszerzési terv 4. számú módosítása

Popele Julianna: Apró módosítást kell alkalmazni a 2017. évi Közbeszerzési tervben. A
Csónakház felújítása kapcsán módosítani kell az eljárás típusát. A Kbt. változás miatt. Más
eljárásban kell elszámolni. Az előterjesztésbe besatírozott résszel jelölte, hogy melyik rész
változik pontosan. A Kbt. 115.§-ról a 113.§-ban foglaltak szerint változik a besorolása.

Szabó Csaba: Nyilvánvaló a változtatás. A közterület-fenntartási szerződést mikor tárgyalja a
bizottság?

Popele Julianna: A Képviselő-testület már tárgyalta és kiírta. Amint megvan a szerződés jönni
fog bizottság elé.

Szabó Csaba: A Környezetvédelmi Bizottságnak is célszerű lenne tárgyalni, hogy a közterületi
kaszálásokat meg tudják pontosan határozni.

Popele Julianna: Rendben.

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

125/2017. (XI. 13.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Göd Város Önkormányzat
Képviselő-testület jóváhagyja Göd Város Önkormányzata 2017. évi 4. sz. módosított
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint:

Göd Város Önkormányzata
2017. évi 4. sz. módosított Közbeszerzési terve

Közbeszerzés
tárgya

Közbeszerzés megnevezése eljárás-
rend

Tervezett eljárási
típus
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Építési
beruházás

Fóti út és Munkácsy Mihály út
csomópont építése kivitelezési munkái

Nemzeti A Kbt. Harmadik
Része szerinti, a Kbt.
115. § (1) bekezdése
szerinti, hirdetmény
nélküli, közvetlen
felhívással induló
Közbeszerzési Eljárás

Építési
beruházás

Göd, Iparterület Csapadékvíz elvezető
csatorna építése kivitelezési munkái

Nemzeti A Kbt. Harmadik
Része szerinti, a Kbt.
115. § (1) bekezdése
szerinti, hirdetmény
nélküli, közvetlen
felhívással induló
Közbeszerzési Eljárás

Építési
beruházás

Göd, 21107. j. út és a 038 hrsz-ú út
(Nemeskéri-Kiss Miklós út) körforgalmú
csomópont építése kivitelezési munkái Uniós

értékhatá
rt elérő
értékű

A Kbt. Második része
szerinti a Kbt. 104§

közösségi
Keretmegállapodásos

eljárás

Göd, Duna út és Ady Endre út (21107. j.
út) felújítása, valamint a Duna út - 2 sz.
főúti csomópont átépítése kivitelezési
munkái
Göd, Belterületi utak építése
Fóti út és Munkácsy Mihály út
csomópont építése kivitelezési munkái

Építési
beruházás

Göd, 525 hrsz-en lévő csónakház
felújítása kivitelezési munkái

Nemzeti A Kbt. Harmadik
Része szerinti, a Kbt.
113. § szerinti, uniós
értékhatár alatti
közbeszerzési eljárás

Árubeszerzés Autóbuszok beszerzése Közössé
gi
értékhatá
rt elérő
értékű

Kbt. II. része szerinti
közösségi nyílt
közbeszerzési eljárás

Árubeszerzés Villamos energia beszerzés Nemzeti Kbt. 113. § szerinti,
közösségi értékhatár
alatti, nyílt eljárás

Szolgáltatás-
megrendelése

Közterület-fenntartás Nemzeti Kbt. 113. § szerinti,
közösségi értékhatár
alatti, nyílt eljárás

Építési
beruházás

Napelemes rendszer kialakítása a Gödi
Németh László Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola épületein

Nemzeti Kbt. 113. § (1)
szerinti, uniós
értékhatár alatti, nyílt
eljárás

Építési
beruházás

Kinizsi utca burkolat felújítása és
szélesítése az Ady Endre út és Kádár utca
között

Nemzeti A Kbt. Harmadik
Része szerinti, a Kbt.
115. § (1) bekezdése
szerinti, hirdetmény
nélküli, közvetlen
felhívással induló
Közbeszerzési Eljárás
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Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

5) Keretszerződés keretében egyedi útépítési szerződés megkötése

Popele Julianna: A Képviselő-testület a 195/2017. (X.25.) Ök. határozatával nyertesként hirdette
ki a „Keretmegállapodás Ajánlatkérő közigazgatási területén található, az Ajánlatkérő
tulajdonában, fenntartásában, kezelésében lévő különféle utak építési (új utak építése) és
felújítási munkáinak ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásban a PE-TA GÖD 2017.
Konzorcium-ot. A belterületi utak építésére is sor kerül. A város vezetősége szeretett volna több
utat megvalósíttatni, de a Konzorcium csak egy út építését vállalja. A Budai Nagy Antal utca
megépítésére kerül sor első körben idén. Polgármester úr jóváhagyta.

Szabó Csaba: Hol van ez pontosan?

Popele Julianna: A Pázmány és a Kossuth Lajos utca között helyezkedik el Göd végén, az
Alsógödi részen. Régóta várják az ott lakók. Elkerülő út is.

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

126/2017. (XI. 13.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

a „Keretmegállapodás Ajánlatkérő közigazgatási területén található, az Ajánlatkérő
tulajdonában, fenntartásában, kezelésében lévő különféle utak építési (új utak építése) és
felújítási munkáinak ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében a Budai Nagy Antal
utca útépítésére egyedi szerződést köt a PE-TA GÖD 2017. Konzorciummal (2100 Gödöllő,
Kenyérgyári út 1.) (PENTA Általános Építő Kft. és Tarjánvölgyi Építőipari Kft.) nettó
54.287.102 Ft + Áfa, bruttó 68.944.620 Ft összegben.

Fedezet: a Kormány 1555/2016. (X. 13.) határozata szerinti 2017 - 2018 évi állami
támogatás.

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: Polgármester
Hivatali felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

6) Műjégpálya létesítése a Kincsem udvarház területén

Szabó Csaba: Örül a kezdeményezésnek.

Popele Julianna: Egy módosítás javaslata van. A fedezet ne az általános tartalék legyen, hanem a
feladattal nem terhelt működési tartalék legyen.
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Lenkei György: Hol lenne ez pontosan?

Popele Julianna: A Kincsem Udvarház belső udvarán.

Lenkei György: A füves területen? És a fűvel mi lesz?

Popele Julianna: Ha szükséges, akkor újrafüvesíti a vállalkozó tavasszal.

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

127/2017. (XI. 13.) PEKJB határozat

Göd Város Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága támogatja és javasolja
elfogadni a Képviselő-testületnek hogy

 közönségkorcsolyázásra alkalmas mobil jégpályát telepíttet 2017. december 1-től
2018. február 28-ig terjedő időszakban a Göd, Kincsem park 2. sz., 2690/11 hrsz.
ingatlan udvarán.

 a jégpálya üzemeltetéséhez, továbbá a mellékhelyiségek használatához szükséges
közüzemi használatot az Önkormányzat biztosítja, melynek költségét Vállalkozóra
nem terheli át, továbbá rendelkezésére bocsátja a Kincsem udvarház nyugati
épületszárnyát is melegedő, pihenőhely, korcsolya-kölcsönző céljából. Ugyanezen
épületszárnyban a mellékhelyiségek használatát biztosítja az Önkormányzat. Ennek
ellentételezése a lakosság részére nyújtott belépő díj kedvezményben jelentkezik.

 a jégpálya telepítését és üzemeltetését a legalacsonyabb ajánlati árat adó Eco Smart
Group Kft.-vel végezteti el 7.000.000.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 8.890.000.- Ft
összegért, a feladattal nem terhelt működési tartalék terhére. Elfogadja a mellékelt
szerződés tervezetet és felhatalmazza Polgármestert a szerződés megkötésére.

 A jégpálya üzemeltetéséhez szükséges villamos csatlakozást az Önkormányzat
kiépítteti az ajánlatot adó Két Mentor Kft-vel 659.300.- Ft+Áfa összesen bruttó
837.311.-Ft összegért, melyet a feladattal nem terhelt működési tartalék terhére
biztosít. Felhatalmazza Polgármestert a szerződés megkötésére és a szükséges
nyilatkozatok megtételére.

Melléklet: szerződés tervezet jégpálya telepítésére és üzemeltetésére – Eco Smart Group
Kft.

Előterjesztő: Markó József polgármester
Hivatali felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

Szabó Csaba megköszöni a vendégeknek a részvételt és az ülést bezárja.

K.m.f.

Szabó Csaba Lenkei György
elnök jegyzőkönyv-hitelesítő


