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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi
Bizottságának 2017. június 26-án, 09.00 órakor kezdődő soron következő nyílt ülésén
polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Lőrincz László képviselő és Dr. Megyery Csaba tag,
akik távolmaradásukat jelezték.)

Tárgy: a bizottság rendes –nyílt - ülése

Szabó Csaba megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 5 tag jelen van.
Felkéri a tagokat, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontban szeretnének hozzászólni.
Az elnök tájékoztatja a Bizottságot, hogy a beadott anyagok alapján az Egyebek 1. napirend alatt
tárgyalásra kerül Göd

Kovács Krisztina: Jelzi a Bizottságnak, hogy a 6. napirendi pont anyaga nem készült el, ezért ez
szóban kerül előterjesztésre.

Szabó Csaba: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról és az elhangzott
javaslatról.

A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti javaslatot és az alábbi napirendi
pontok tárgyalását:

NAPIRENDI PONTOK:

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

2./ A házasságkötések díjairól szóló új helyi rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

3./ A Göd belterület 2912/8 hrsz.-ú ingatlan ajándékként történő elfogadása
Előterjesztő: Markó József polgármester

4./ Tájékoztató az adóbevételek állásáról, a kintlévőségek és azok behajtásának aktuális
helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor Hatósági osztályvezető

5./ A Gödi Kastély Óvoda álláshelybővítés iránti kérelme
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester

6./ Pótelőirányzat biztosítása a Gödi Kastély Óvoda részére
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester

7./ A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés felmondása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
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8./ 2017. évi Közbeszerzési terv 1. sz. módosítása
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője

9./ Egyebek I.: Göd Város infrastrukturális fejlesztése, útépítési tervezési munkái
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője

Napirendi pontok tárgyalása

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

Szabó Csaba: A mai jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolja Lenkei György képviselő, bizottsági tagot.
Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a javaslatról.

A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal Lenkei György képviselő, bizottsági tagot
választják meg e jegyzőkönyv hitelesítőjének.

2./ A házasságkötések díjairól szóló új helyi rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

Szabó Csaba: Jegyző úr hiányában felkéri Dr. Kármán Gábor, hogy tájékoztassa a Bizottságot az
előterjesztett anyaggal kapcsolatban.

Dr. Kármán Gábor: Köszönti a Bizottság tagjait. Egy helyi rendelet módosításáról van szó. Az
illetékes Kormányhivatal észrevételezett egy-két formai dolgot a rendeletben. A rendelet
preambulumában szerepel az alaptörvényre való utalás, ahol viszont nem jól szerepel az alaptörvény
száma, melyet csak úgy lehet módosítani, hogy új rendelet kerül elfogadásra. Tartalmilag ugyanaz a
rendelet. A 2§ a hatáskör a hatáskörök módosítva és törölve lettek, a bejegyzett élettársi
kapcsolatokat hatályon kívül lett helyezve. A törvény rendelkezik ezekről. A többi ugyanaz
tartalmilag.

Szabó Csaba: Díjak változásra kerültek?

A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

68/2017.(VI.26.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja
elfogadni a Képviselő-testületnek a beterjesztett anyag szerinti rendelet tervezetet.

Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző,

Szabó Csaba PEKJB elnök
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3./ A Göd belterület 2912/8 hrsz.-ú ingatlan ajándékként történő elfogadása
Előterjesztő: Markó József polgármester

Szabó Csaba: Polgármester úr hiányában felkéri dr. Pintér György alpolgármestert, hogy ismertesse a
napirendi pontot.

dr. Pintér György: Az előterjesztés alapján a 2912/8. hrsz.-ú kivett út megnevezésű ingatlant a
tulajdonosok ellenérték nélkül felkínálják Göd Város Önkormányzata részére. Javasolja elfogadásra.
Javasolja, hogy a határozati javaslatot egészítse ki a bizottság, azzal, hogy a jegyző készítessen el egy
ingatlanértékbecslést, hogy ténylegesen mit kapunk és mennyiért.

Lenkei György: Az ingatlan értékbecslés miért szükséges?

Kovács Krisztina: A könyvelés miatt szükséges.

A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

69/2017.(VI.26.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek az alábbi módosított határozatot:

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Köszönettel elfogadja Halász András (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 16. II.1.), Halászné
Szabó Emília (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 16. II.1.), Zsezserán Mónika (2131 Göd,
Tulipán u. 4.), KESZI USZI Kft (2120 Dunakeszi, Eper utca 14/A), Zsezserán Sándor (2131
Göd, Tóth Árpád u. 35/B) ingatlantulajdonos ajándékozók által Göd Város Önkormányzata
javára adott ajándékot, nevezetesen a Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
nyilvántartásába Göd belterület 2912/8 hrsz. alatti „kivett út” megjelölésű 391 m2 területű
ingatlan 1/1 arányú tulajdonjogát.

Felkéri Címzetes főjegyzőt, hogy a Göd belterület 2912/8 hrsz. alatti „kivett út” megjelölésű 391
m2 területű ingatlanról – tárgyi eszköz analitikus nyilvántartásba felvétel miatt - készítessen el
egy ingatlan értékmeghatározói szakvéleményt.

Felhatalmazza a Polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására, Dr. Nyitrai Judit (2600
Vác, Naszály út 18. I/2.) ügyvédet az ajándékozási szerződés megszerkesztésére és
ellenjegyzésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
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4./ Tájékoztató az adóbevételek állásáról, a kintlévőségek és azok behajtásának aktuális
helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor Hatósági osztályvezető

Dr. Kármán Gábor: Az előző tájékoztatókhoz hasonlóan ugyanaz a rendszer. A 4. sor a gépjármű adó
a 40%, ami az önkormányzatnál marad.

Szabó Csaba: 62 millió a 2017. évi helyesbített előírás, ez miért változott?

Dr. Kármán Gábor: A befolyt összegek teljes értéken vannak szerepeltetve. Annyiban változik, hogy
év közben különböző korrekciós tételek kerülnek lekönyvelésre. Vannak például adó-visszatérítések,
ezek is változtatnak az összegen. A 2. sorban szerepel a telekadó, az előírt adót törölni kell és adott
esetben vissza kell téríteni. Korrigálni fogják. Telekadóban befolyt 134 millió forint. Legnagyobb
telekadózó, - a bizottság tagjai tudják, hogy kiről van szó - egy óriási terület Gödön. Ez az előző évre
szól, de idén került befizetésre. Viszonylag jól állunk, 60% a teljesítés. Az első félévet sokan fizették
be, de van olyan lakos, aki befizette a teljes évre a kirótt telekadót. November körül feljebb fog
menni, a második félévi befizetések miatt. 10% alatti adóbefizetés jövő év elején fog befolyni.
Remélhetőleg a nagy adózó a következő év elején fog ismét befizetni.

Szabó Csaba: Az építményadónál a költségvetésben betervezett adóbevétel miért változik évközben?

Dr. Kármán Gábor: Évközben bejelentett ingatlanok esetében vagy ha kedvezményt jelentett be az
ingatlantulajdonos és mégsem érvényesíthető a kedvezmény.

Szabó Csaba: A gépjárműadónál is ez a helyzet?

Dr. Kármán Gábor: Idén és tavaly is bonyolult volt a gépjárműadó kiszabás. Jogszabályok változnak,
melyik autó hibrid, vagy elektromos, az erre vonatkozó jogszabály értelmezése is érdekes. Ha a
bevallásban így szerepel, akkor az adóosztály ez alapján szabja ki a gépjárműadót. Ez a díjszabás
változik a leggyakrabban és legjobban.

Szabó Csaba: A teljesítési százalék 251% talajterhelésnél, ennyit sikerült beszedni?

Dr. Kármán Gábor: Vélhetőleg van behajtási része is és további rákötés.

Lenkei György: Nevelek településrész miatt is megemelkedhetett?

Dr. Kármán Gábor: Igen.

Lenkei György: 5. sorban és a 3. sorban minden májusig van, nem félévi adatok?

dr. Pintér György: Elvileg 3 határidő van a befizetésekre, a március 15., szeptember 15. és december
25. az adó és mérlegfeltöltés dátuma.

Kovács Krisztina: A 2017. helyesbített előírás az tartalmazza a hátralékokat is?

Dr. Kármán Gábor: A 2017. június 26.-ai állapotot mutatja.

Kovács Krisztina: 465 millió és 200 millió forintos hiány lenne?

Dr. Kármán Gábor: Ennek utána nézek pontosan.
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Kovács Krisztina: Szeptemberben várunk még bevételt? Vagy már teljesült? Mert a költségvetés
szempontjából intézkedést sürget a dolog, ha ilyen magas a hátralék.

dr. Pintér György: Ha az idei évben teljesülnek a személyi változások, akkor jobban nyomon
követhető nap, mint nap a bevételek és hiányok állása. Vannak gyengeségek, van elmaradás.
Folyamatosan nyomon követni az adóosztálynak a jogszabályi változásokat és nyomon követni a a
mindennapi munkát kemény feladat. A befizetések sincsenek szétválasztva. Átfogóbb táblázatot kell
készíteni, ami részletesebb. Számszakilag lehet finomítani.

Dr. Kármán Gábor: Az adóosztály fog foglalkozni vele.

Szabó Csaba: Köszönjük a tájékoztatás. Korrekt, profi munka.

5./A Gödi Kastély Óvoda álláshelybővítés iránti kérelme
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester

dr. Pintér György: Azt tudni kell, hogy ez az Önkormányzat részéről nem kötelező feladat, amiért ez
mégis, fontos, mert a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása fontos intézkedést kezdeményez.
Sok fejlesztésre szoruló gyermek van. Gyógytornász és óvónő támogató személy felvétele szükséges
a problémás gyermekek segítésére. A Kastély Óvodában közel 400 gyermek van, a pszichológus
ennek a 400 gyermeknek körülbelül a 20 százalékát éri el, és további 20 százalék igényel még
pszichológia foglalkozást. Sok gyermek problémás. Pótszülő kifejezés is kevés, van olyan szülő, aki
reggel 6 órakor viszi be a gyermeket az óvodába és este 6 kor viszik el. Az óvodapszichológus,
korábbi testületi határozat alapján, a két óvoda között felesbe végzi a munkáját. A Kastély Óvoda a
pszichológust egész állásba kéri magának. A határozati javaslatba javasolja beleírni, hogy felkérik a
Kincsem Óvoda vezetőjét, hogy a pszichológushoz való joga megadatik, de mivel szóban kérte, kérje
a bizottság, hogy írásban is adja be igényét.

Kovács Krisztina: Preller Zoltánnal egyeztetés volt ez ügyben, egész állás kell, a Kincsem Óvodának
van, a sajátos nevelési igényű gyermekek miatt vélhetően létszámbővítésre is szükség lesz. Szeretne
Szőke Zsófia óvodavezető egy pszichológust, ez rendelkezésre áll. Csak a létszám-pótelőirányzatot
kell hozzá biztosítani.

dr. Pintér György: Szőke Zsófia a Kincsem Óvoda vezetője nem adott be semmilyen kérelmet.

Kovács Krisztina: Karaszek Ágnes a levelébe leírta, hogy a Kincsem Óvodába is szükséges ezáltal
egy pszichológus felvétele, mellyel kapcsolatban Szőke Zsófiával is egyeztetett és ő is egyetértett
ezzel.

Szabó Csaba: Kérünk egy írásos igényt ezzel kapcsolatban.

dr. Pintér György: Adják be közösen az írásos igényt.

Kovács Krisztina: A kérést támogatja. Létszám előirányzat szükséges. A bér be van tervezve.

Preller Zoltán: Szeptember 1-től be van tervezve.

dr. Pintér György: Egy írásos beadvány szükséges. Nem egyértelmű a kérés a Karaszek Ágnes
leveléből, hogy státuszt kér, fél évre vagy megbízási szerződéssel. Legyen nyoma. Támogatja az
előterjesztést. Biztosítson forrást.
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A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

70/2017.(VI.26.) sz. PEKJB határozat

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

…/2017. (VI. 28.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy a fenntartásában lévő Gödi Kastély Óvoda (cím: 2131 Göd, Jávorka Sándor u.
12.) álláshelyeit határozatlan időre az alábbiak szerint bővíti:

a) 2017. július 1. napjától:
 1 fő gyógypedagógus állás komplex, illetve szomatopedagógia terén SNI ellátáshoz

és a többségi óvodáztatás feladataihoz
I. Bérköltség: Ped. I. besorolással 1.422.000,- Ft + 312.840,- Ft járulékok +

50.000 Ft cafeteria.
b) 2017. szeptember 1. napjától:

 1 fő nevelőmunkát segítő alkalmazott (az SNI ellátáshoz is)
II. Bérköltség: C 8 besorolással 644.000,- Ft + 141.680,- Ft járulékok + 33.333

Ft cafeteria
 Óvodapszichológusi álláshely teljes munkaidős foglalkoztatotti státusszá alakítása

az intézmény 3 épületében történő 18 fős SNI és a jelentős számú BTMN gyermek
ellátása, valamint e kategóriákban folyamatban lévő szakértői véleményre
várakozó gyermekek ellátása érdekében.
Bérszükséglet az intézmény költségvetésében nem jelentkezik.

- Fenti álláshelyekhez 2017-re I. és II. pontban szereplő bérköltség többlet forrás
szükséges, melyet az Önkormányzat intézményfinanszírozás formájában biztosít.

Pénzügyi fedezet: feladattal nem terhelt működési tartalék

Felelős: Markó József polgármester, Karaszek Ernőné óvodavezető
Határidő:

 az a) pont tekintetében 2017. július 1.
 a b) pont tekintetében 2017. szeptember 1.

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

úgy dönt, a Kincsem Óvoda esetében, hogy 2017. szeptember 1-től javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadásra 1 fő óvodapszichológus álláshellyel bővíteni az óvoda létszámát,
szükséges bérelőirányzat a Kincsem Óvodánál rendelkezésre áll.
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Felkéri Jegyző úr útján Szőke Zsófia Kincsem Óvoda óvodavezetőjét, hogy az
óvodapszichológusra vonatkozó igényét írásban erősítse meg a 2017. június 28-ai Képviselő-
testületi ülés előtt.

Határidő: 2017. szeptember 1.
Felelős: Markó József polgármester, Szőke Zsófia Kincsem Óvoda óvodavezető

6./ Pótelőirányzat biztosítása a Gödi Kastély Óvoda részére
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester

dr. Pintér: Előterjesztés nem készült a napirendhez. Körülbelül 3 hete volt a Kastély Óvoda szakmai
évzárója, ahol a pedagógusok összejöttek. Szülői felháborodás van abból, hogy a játszóeszközök
állapota nem megfelelő, korhadt stb. Nem történik ez ügyben semmi. Általa megnézésre kerültek
ezek az eszközök. Nem árt, ha évközben tájékoztatják a fenntartót, hogy az eszközök nem
megfelelőek. Külön alkalmakkor nem nézik, pedig, ha évközben ellenőrizve lenne, akkor az éves
karbantartás keretein belül lehetne javítani vagy cserélni az eszközöket. Idén májusban
balesetvédelmi vizsgálat volt a Kastély Óvodában. 5 játékra azt a szakvélemény adták, hogy nem jó,
korhadt, lötyög, nem használható, veszélyes. Nem probléma, megoldható ezeknek a cseréje. Van
önkormányzati költségvetés. Intézményi finanszírozási keret terhére. Megkérte Karaszek Ernőné
óvodavezetőt, hogy írásban is adja be igényét. A játszóeszközök beszereléséhez vannak egyéb
költségek, amelyek nem kerültek bele a körülbelüli költségvetésbe, például pluszba egy-egy eszköz
alá szükséges gumiszőnyeg, ezek költségei hiányoznak. A keret hiányos.

Kovács Krisztina: Aktuális a pótlás, mert nyári szünet kezdődik és ez alatt meg tudná valósítani az
eszközök beszerelését a Kastély Óvoda. Augusztusban lenne a hivatalos biztonságtechnikai
felülvizsgálat. Ha kijön a szakhatóság és megállapítja, hogy nem használható, akkor ezeknek az
eszközöknek az engedélyét visszavonja és akkor 15 napon belül kell javítani vagy cserélni az
eszközöket. Ebben az esetben egy Képviselő-testületi ülés megszervezése is nehezíti a helyzetet.
Ezért lehet fontos, hogy most döntés szülessen. Bízzuk az eszközöket a Településellátó Szervezet
felügyeletére. Ha megvan a pontos összeg a szeptemberi Képviselő-testületi ülésen csak a forrás miatt
kell szavazni. Augusztus előtt cserére kerülnek az eszközök.

dr. Pintér György: A polgármester vállalhatna kötelezettséget.

Kovács Krisztina: Intézmény finanszírozás sorról megvalósulhatna ez az eszközbeszerzés.

dr. Pintér György: Mennyi pénz van ezen a soron?

Kovács Krisztina: Megoldás lehet az, hogy a feladat ellátásához elvi ellátást hozzájárulását adja a
Bizottság. Egyéb költségekről nincs információ.

Preller Zoltán: A gumilap drága.

Szabó Csaba: A gumilap helyett homok is lehetne.

Pappné Pattke Mária: A gumilap előírás.

Lenkei György: A játszótereken is?
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Pappné Pattke Mária: Igen, a gumilapot kifogásolták mindig, mert drága, de uniós előírás. Javaslom,
hogy a Bizottság szavazzon meg egy keretösszeget, ha nem fér bele, akkor később lehet ezen
módosítani. A szerelés mennyi?

Preller Zoltán: A Karaszek Ernőné levelében ez a díj nem a szerelés díja?

dr. Pintér György: Több minden tisztázatlan például, hogy ez az összeg bruttó vagy nettó? Mennyi a
szerelés díja pontosan?

Pappné Pattke Mária: Ez az összeg bruttó.

Kovács Krisztina: Forrás kiegészítés is lehetséges.

Preller Zoltán: Át is tud csoportosítani.

dr. Pintér György: Közel 2 millió forint a játszóeszközök összesen. Célszerű lenne, hogy körülbelül
2,5 millió forintos keretet biztosításra kerüljön a Kastély Óvoda számára.

Pappné Pattke Mária: Több eszköz esetén még lehet, hogy kedvezmény is kapnak. Ha valamennyi
pénz hiányzik, akkor az Óvoda alapítványi pénzéből is ki tudják pótolni.

Szabó Csaba: A határozati javaslat, hogy 2,5 millió forintos keretet biztosít a Kastély Óvoda részére,
melynek a fedezete intézményi beruházási tartalék.

A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

71/2017.(VI.26.) sz. PEKJB határozat

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

Határozati javaslat: ..…/2017.(VI.28.) sz. Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi a Gödi Kastély
Óvoda részére játszótéri eszközök beszerzését, s ehhez összesen 2 500 eFt pótelőirányzatot
biztosít.

Forrás: Tartalékok - intézményi beruházási tartalék
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Karaszek Ernőné óvodavezető,

Rataj András TESZ igazgató

7./ A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés felmondása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester

dr. Pintér György: Sokadszor és nem utoljára van itt az ügy. Átalakult a hulladékgazdálkodási
rendszer. A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. idén áprilisban kapott egy levelet, amelyben
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visszavonják a megfelelőségi szakvéleményüket. Erről tájékoztatták az önkormányzatot is elviekben
bár ez a levél nem jött meg. Nincs információ arról, hogy vajon a Kft. kapta meg tévesen vagy az
Önkormányzat nem kapta meg tévesen. Ezzel kapcsolatban, levélben információt kért az
Önkormányzat, hogy mi a helyzet ezzel a bizonyos nyilatkozattal. Érvényes-e a visszavonás, és ha
igen, akkor mi a visszavonás oka. A válaszlevél megérkezett. A megfelelőségi szakvélemény
visszavonásra kerül, ez az információ pontos. 2-6 hónapig láthatja el a Gödi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. Gödön a hulladékelszállítást. A határozati javaslatot kéri elfogadni. Göd Város
Önkormányzatának fel kell mondani a hulladékelszállítási szerződés a Kft.-vel. Javasolja a
Bizottságnak, hogy a 6 hónapos felmondási határidőt javasoljon a Bizottság a Képviselő-testületnek.
A b pont alapján, folytasson tárgyalásokat közbeszerzés kapcsán, hogy 2018. január 1-től,
megfelelően működjön hulladékszállítás a városban. Bonyolult az ilyenfajta közbeszerzés, a
közbeszerzésekkel foglalkozó cég, aki a beruházási osztállyal is együttműködik, ők nem vállalják.
Ajánlottak másik céget, akik szoktak ilyet csinálni. Tárgyalások folynak ezzel kapcsolatban az FKF
Kft.-vel, a későbbiekben alvállalkozói együttműködés keretében folyna tovább a
hulladékgazdálkodási feladat. Az FKF Kft. állami cég, az Önkormányzat bízná meg a feladattal,
mivel mind a két cég állami, így nem feltétlen kell közbeszerzést kiírni. Fél év áll rendelkezésre az
Önkormányzatnak, hogy kialakuljon a végleges helyzet. A mai napon is volt egy fontos tárgyalás ez
ügyben a Kft. vezetőivel és az FKF-el. Az FKF Kft. látná el feladatot, a központi holding ugyanannyi
feladatpénzt kap, a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. alvállalkozóként összeszedné a
szemetet az FKF megrendelése alapján. az FKF fizetné a lerakói díjat. Ezzel a határozattal
felmondásra kerül a szerződés. 2018. január 1-re fel kell álljon a rendszer. Mi van ha senki?! Az az
érdekes helyzet van, hogy úgynevezett jogosítványa nem mindenkinek van, hogy ezen a területen
tevékenykedjen, és ha van is nem biztos, hogy akarja. Ha nincs senki jelentkező, akkor valószínű,
hogy a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek visszaadják a megfelelőségi nyilatkozatot. Az
a és b pont egyszerre kerüljön elfogadásra, egymás kiegészítő.

A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

72/2017.(VI.26.) sz. PEKJB határozat

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

Határozati javaslat: …/2017.(VI.28.) sz. Ök. határozat

Göd Város Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy
a. 2017. június 30-i hatállyal, hat hónapos felmondási határidővel mondja fel a Göd Város

Önkormányzata és a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között jelenleg fennálló
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést,

b. folytasson tárgyalásokat, illetve szükség esetén terjesszen a Képviselő-testület elé
közbeszerzési kiírást a célból, hogy legkésőbb 2018. január 1-től a hatályos
jogszabályoknak megfelelően történjen Göd Város területén a hulladékgazdálkodási
feladatok ellátása.

Határidő: értelemszerű
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József c. főjegyző
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8./ 2017. évi Közbeszerzési terv 1. sz. módosítása
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője

Popele Julianna: A 2017. évre már elfogadásra került a Közbeszerzési terv. Ezen módosítani kell.

Kovács Krisztina: A közbeszerzések elindulnak. A rendelet módosításról szavaznia kell a
Bizottságnak, a folyamatokról is kell szavazni. Pénzügyileg kerek a történet. Bizonyos tételeket a
1962 millió forintból kell fizetni.

Popele Julianna: Év elején a Képviselő-testület jóváhagyta, amiért kell a módosítása az a
közbeszerzési eljáráson belül egy jogerős építési engedély van, ami határidős. A közbeszerzési
eljárást összevonnánk, keret megállapodás lesz, amikor meg vannak, az engedélyek tudjuk indíttatni a
munkákat.

Szabó Csaba: Egy vállalkozó lesz, akivel egy szerződést kötünk?

Popele Julianna: A Fóti úti engedély külön lesz, az külön eljárásban, az iparterület csapadékvíz
elvezetés, az engedély, az autóbusz beszerzés, külön uniós támogatásból lesz a Nemeskéri, az Ady, a
belterületi utak ezeket kerültek felsorolásba az előterjesztésbe.

Szász-Vadász Endre elhagyta a Tanácstermet.

Popele Julianna: A többi változatlan marad. Ezek maradó eljárások. A kátyúzás a közbeszerzési
eljárásban törölve lesz, az eredeti szerződés szerint 2+1 év abban az esetben, ha az eljárás ellen
kifogást emelünk, de vélhetően nem történik ilyen, akkor marad az eredeti szerződést. 2018-kell majd
újra. Kéri elfogadásra.

Szabó Csaba: A közterület fenntartás ki végzi jelenleg? XV Kamion Kft.?

Popele Julianna: Júniusban XV. Kamion Kft.-vel jár le a szerződés. Kérte a Kft. vezetése, hogy
kerüljön meghosszabbításra, mert úgy tud munkaerőt biztosítani a nyári időszakra. A közbeszerzési
szakértő javaslat szerint, nincs olyan indok, amivel ez meghosszabbításra kerülhet, ezért kerüljön
lezárásra az eljárás. A megoldás, hogy külön közbeszerzési szerződés kerül aláírásra. Nem szükséges
a kiírás, mivel értékhatár alatt van, 15 millió forint alatt. Formálódnak a műszaki tartalmak.

Szabó Csaba: Közterület fenntartásokkal kapcsolatban magasabb elvárások vannak.

Popele Julianna: Simon Tamás alpolgármester úrnak vannak tervei, hogy indítana egy nagyobb
eljárást, amiben a mennyiség és a gyakoriság is leszabályozná.

Szabó Csaba: A szakmai bizottságok folyamatos problémákkal szembesülnek. Nincs túl sok idő.

Popele Julianna: Arról is volt szó, hogy esetleg a Településellátó Szervezethez is átkerülne néhány
feladat. Nem kapott végleges javaslatokat vagy terveket ezzel kapcsolatban.

Szabó Csaba: Ha lejárt a szerződés maguk a munkák sem folyatatódnak. Nem végzik el a munkát.
Aggályos.

Popele Julianna: Erre az időszakra közbeszerzési szerződés kerül megkötésre.

Szabó Csaba: Közbe a közterületek állapota romlik, például nő a fű stb.



102

A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

73/2017.(VI.26.) sz. 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 1. sz. módosított
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint:

Göd Város Önkormányzata
2017. évi 1. sz. módosított Közbeszerzési terve

Közbeszerzés
tárgya

Közbeszerzés megnevezése Irányadó
eljárásrend

Tervezett eljárási típus

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

értékhatárt
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

Építési
beruházás

Göd, 525 hrsz-en lévő csónakház
felújítása kivitelezési munkái

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

Árubeszerzés Autóbuszok beszerzése Közösségi
értékhatárt
elérő értékű

Kbt. II. része szerinti
közösségi nyílt
közbeszerzési eljárás

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

Szolgáltatás-
megrendelése

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

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

9./ Egyebek I.: Göd Város infrastrukturális fejlesztése, útépítési tervezési munkái
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője

Popele Julianna: Gyakorlatilag ez a nagy projekt része. A Képviselő-testület döntött arról, hogy
melyik utakat kívánják megépítetni. A maradék utcákra volt engedély. Erre vonatkozó döntés, hogy
ezek azok az utcák, melyek jövőre kerülnek megépítésre.

dr. Pintér György: Ez a második kör. Jövőre kerül megvalósításra?

Popele Julianna: Igen. Javasolja elfogadásra.

A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

74/2017.(VI.26.) sz. 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
elfogadja a PARTNER Mérnöki Iroda Kft.-t (2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 2/C.a) által, a
Göd Város infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó, alábbi útépítési tervezési
munkák ellátására, engedélyeztetésére  benyújtott ajánlatot:

 Zala utca
 Kraszna utca
 Babits Mihály utca (Tóth Árpád u.-Alagút u. közötti szakasza)
 Pázmány Péter utca (burkolatlan szakasza)
 Tompa Mihály utca (burkolatlan szakasza)
 Sellő utca (Bocskai u.-Új Élet u. közötti szakasza)
 Vadvirág utca (Duna út-Thököly u. közötti szakasza)
 Szőlőkert utca (Jácint u.-Ménesi u. közötti szakasza)
 Ezerjó utca
 Toldi utca
 Tél utca
 Nyár utca
Tartalék listán:
 Kiss János utca (Damjanich u.-Mikszáth K. u. közötti szakasza)
 Széchenyi utca (Vasút u.-Révay u. közötti szakasza)
 Kacsóh Pongrác utca (Teleki P. u.-Kinizsi u. közötti szakasza)
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Ajánlati ár: 14.400.000,- Ft + Áfa.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére.
Képviselő-testület a tervezési feladatok ellátásához szükséges forrást, 18.288.000,- Ft-ot 2017.
évi költségvetésben tervezett beruházási tartalékkeretből biztosítja a támogatási összeg
megérkezéséig.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Lenkei György: Markó József polgármester úr a Facebookon nyilvánosan elkötelezte magát a Zrínyi
utcával kapcsolatban, hogy az is felújításra és leaszfaltozásra kerül. Lakossági fórumon is elhangzott.
Benne van a tervekben?

Popele Julianna: Nincs benne.

Lenkei György: Zrínyi utcával kapcsolatban is kell most vagy lehet szavazni?

dr. Pintér György: Ez egy pályázat. Ebbe már nem lehet belevenni.

Lenkei György: Fokozott terhelést kap a Samsung miatt. Írásban elkötelezte magát a polgármester úr.

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

Tájékoztatja a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tagjait, hogy szerdai napon, azaz
2017. június 28-án reggel 8:30 órától rendkívüli bizottsági ülés lesz.

K.m.f.

Szabó Csaba Lenkei György
elnök jegyzőkönyv-hitelesítő


