JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi
Bizottságának 2017. október 25-én, 08.45 órakor kezdődő rendkívüli nyílt
ülésén polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:

jelenléti ív szerint

Tárgy: a bizottság rendkívüli –nyílt - ülése
Szabó Csaba megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 7 tag jelen van.
Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról.
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok
tárgyalását:

NAPIRENDI PONTOK:
1) Jegyzőkönyv-hitelesítő választása
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök
2) Támogatási kérelem elbírálása – Kolonics György Alapítvány
Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester
3) 2017. évi közbeszerzési terv 3. sz. módosítása
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető
4) „Keretmegállapodás Ajánlatkérő közigazgatási területén található, az Ajánlatkérő
tulajdonában, fenntartásában, kezelésében lévő különféle utak építési (új utak
építése) és felújítási munkáinak ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményére vonatkozó döntés (zárt ülés)
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető
5) „Kinizsi utca burkolat felújítása és szélesítése az Ady Endre út és Kádár utca
között” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető
Napirendi pontok tárgyalása
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1./ Jegyzőkönyv-hitelesítő választása
Szabó Csaba: A mai jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolja Lenkei György képviselő, bizottsági
tagot. Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a javaslatról.
A bizottság tagjai 7 „igen”, egyhangú szavazattal Lenkei György képviselő, bizottsági tagot
választják meg e jegyzőkönyv hitelesítőjének.

2./ Támogatási kérelem elbírálása – Kolonics György Alapítvány
Simon Tamás: Schmidt Gábor egykori kajakos kereste meg Polgármester urat alpolgármesteri
szinten. Vándorkiállításokat szervez a Kolonics György Alapítvány Kolonics György kajakos
emlékére. A Dunakanyarban még nem került megrendezésre ez a kiállítás. Holott itt edzett sokat
a Sportoló és Kammerer Zoltán kajakossal is jó viszonyt ápoltak. Egy elegáns kajakos kiállítás
kerül megszervezésre a gödi József Attila Művelődési Házban. A teljes anyagot az Alapítvány
hozza. A megnyitó november elején lenne. 3 hétig tart a kiállítás. A nagyteremben két beállított
vitrinben lennének az emléktárgyak. Kérése, hogy 500.000 forint támogatását hagyjon jóvá a
Bizottság. Forrás a Polgármester úr saját pénzügyi kerete lenne.
Szász-Vadász Endre: Miért nem a felújított Kincsem Istállóban kerül megrendezésre?
Simon Tamás: Megvizsgáltuk a Kincsem Istálló lehetőségét is, de a hőmérséklet és az őrzés nem
megfelelő. A személyzet hiánya is problémát okoz. Ez jelenleg költséghatékonyabb megoldás.
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

119/2017. (X. 25.) 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 úgy dönt, hogy támogatja a Kolonics
György Alapítvány által megszervezésre kerülő „Kolonics György, a sportlegenda” című
kiállítást a kért 500 000 Ft odaítélésével.
Felkéri a Jegyzőt a támogatási megállapodás elkészítésére.
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.
Fedezete:
Határidő:
Felelős:

polgármesteri keret terhére
azonnal
Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző
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3./ 2017. évi közbeszerzési terv 3. sz. módosítása
Popele Julianna: A Kinizsi utca felújítására pályázatot nyert az Önkormányzat. Kiírásra került a
közbeszerzési terv. Ezzel a pályázattal kiegészül a 2017. évi közbeszerzési terv.
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

120/2017. (X. 25.) 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 3. sz. módosított
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint:
Göd Város Önkormányzata
2017. évi 3. sz. módosított Közbeszerzési terve
Közbeszerzés
tárgya
Építési
beruházás

Közbeszerzés megnevezése

Építési
beruházás

Göd,
Iparterület
Csapadékvíz
elvezető csatorna építése kivitelezési
munkái

Építési
beruházás

Fóti út és Munkácsy Mihály út
csomópont
építése
kivitelezési
munkái

eljárás-rend Tervezett
eljárási
típus
Nemzeti
A Kbt. Harmadik
Része szerinti, a
Kbt. 115. § (1)
bekezdése szerinti,
hirdetmény nélküli,
közvetlen felhívással
induló
Közbeszerzési
Eljárás
Nemzeti
A Kbt. Harmadik
Része szerinti, a
Kbt. 115. § (1)
bekezdése szerinti,
hirdetmény nélküli,
közvetlen felhívással
induló
Közbeszerzési
Eljárás

Göd, 21107. j. út és a 038 hrsz-ú út
(Nemeskéri-Kiss
Miklós
út)
körforgalmú csomópont építése
Uniós
kivitelezési munkái
értékhatárt
Göd, Duna út és Ady Endre út
elérő értékű
(21107. j. út) felújítása, valamint a
Duna út - 2 sz. főúti csomópont
átépítése kivitelezési munkái
Göd, Belterületi utak építése
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A Kbt. Második
része szerinti a Kbt.
104§ közösségi
Keretmegállapodáso
s eljárás

Építési
beruházás

Fóti út és Munkácsy Mihály út
csomópont
építése
kivitelezési
munkái
Göd, 525 hrsz-en lévő csónakház Nemzeti
felújítása kivitelezési munkái

Árubeszerzés

Autóbuszok beszerzése

Közösségi
értékhatárt
elérő értékű

Árubeszerzés

Villamos energia beszerzés

Nemzeti

Szolgáltatásmegrendelése

Közterület-fenntartás

Nemzeti

Építési
beruházás

Napelemes rendszer kialakítása a Nemzeti
Gödi Németh László Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
épületein
Kinizsi utca burkolat felújítása és Nemzeti
szélesítése az Ady Endre út és
Kádár utca között

Építési
beruházás

A Kbt. Harmadik
Része szerinti, a
Kbt. 115. § (1)
bekezdése szerinti,
hirdetmény nélküli,
közvetlen felhívással
induló
Közbeszerzési
Eljárás
Kbt.
II.
része
szerinti
közösségi
nyílt közbeszerzési
eljárás
Kbt. 113. § szerinti,
közösségi értékhatár
alatti, nyílt eljárás
Kbt. 113. § szerinti,
közösségi értékhatár
alatti, nyílt eljárás
Kbt. 113. § (1)
szerinti,
uniós
értékhatár
alatti,
nyílt eljárás
A Kbt. Harmadik
Része szerinti, a
Kbt. 115. § (1)
bekezdése szerinti,
hirdetmény nélküli,
közvetlen felhívással
induló
Közbeszerzési
Eljárás

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal zárt ülést rendel el az alábbi két napirendi pont
megtárgyalására:
4./ „Keretmegállapodás Ajánlatkérő közigazgatási területén található, az Ajánlatkérő
tulajdonában, fenntartásában, kezelésében lévő különféle utak építési (új utak
építése) és felújítási munkáinak ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményére vonatkozó döntés (zárt ülés)
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető
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5./ „Kinizsi utca burkolat felújítása és szélesítése az Ady Endre út és Kádár utca
között” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető

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

K.m.f.

Szabó Csaba
elnök

Lenkei György
jegyzőkönyv-hitelesítő

166

