
napirendi pont**
Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

ELŐLAP

Előterjesztés címe: 2022. évi közterületi faápolási keretszerződés megkötése

Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás indítása és keretszerződés megkötése közterületi faápolásra

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Giczy B. Zsuzsanna

Az előterjesztést készítette:
Giczy B. Zsuzsanna

Személyi érintettség esetén a zár 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022. június 22.

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság X

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság X
Képviselő-testület X

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: X IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám):
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: □ IGEN: X
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □.
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:..... .

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: X IGEN: □
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: □ NINCS: □

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: egyző

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont):
A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

i
P

Jegyzői ellenjegyzés:

átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:...........................................................................

jegyző
1íépviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas:

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, Göd Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenőrző, 

Közbeszerzési és Jogi Bizottságának, valamint Göd Város Önkormányzata Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottságának 

soron következő ülésére

Tárgy: Beszerzési eljárás indítása és keretszerződés megkötése a 2022. évi közterületi faápolásra

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A közterületi faállomány olyan önkormányzati vagyon, melynek folyamatos gondozása, jókarban 
tartása nem csak környezet- és természetvédelmi szempontból, hanem a közlekedési és közműhálózat 
biztonsága szempontjából is kiemelten fontos.
Az elmúlt években a város 10M Ft értékben kötött egy évre szóló keretszerződést a közterületi fák 
ápolására. Ez a feladat az idei költségvetésben is tervezve lett a korábbi évek tapasztalatai alapján kissé 
megemelt, de a közbeszerzési értékhatáron belüli, cca 14,8M Ft összeggel.
Elfogadott költségvetés híján az első félévben kizárólag a sürgős, balesetveszélyes helyzetekben 
rendeltünk meg munkát a tavaly erre a feladatra költött összeg maximum 1/12 részének erejéig havonta, 
az előterjesztés leadásáig összesen 2.178.000Ft értékben.
A városi fafenntartási munkáknál két tényező nagyon lényeges: egyik a helyismeret, másik a 
rendelkezésre állás. Helyismerettel rendelkező szakembert többnyire találunk, de a rendelkezésre állást 
csak szerződéses vállalkozótól várhatjuk el.
Elfogadott költségvetést feltételezve az erre szánt keretből még legalább 12M Ft van, melyet a városi 
fák ápolására lehet fordítani. Kérem a Tisztelt Bizottságokat, illetve a Képviselő-testületet, hogy 
támogassa a tárgyi feladatban beszerzési eljárás indítását és a nyertes ajánlattevővel való 
szerződéskötést 12M Ft keretösszegig abban az esetben is, ha az Önkormányzatnak nincs elfogadott 
2022. évi költségvetése.
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1. Határozati javaslat:

.../2022. (VI. 28.) PEKJB. határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 

úgy dönt, hogy 

támogatja, hogy az Önkormányzat a 2022. évi közterületi faápolások tárgyában beszerzési eljárást 
indítson és szerződést kössön a nyertes ajánlattevővel 12M Ft keretösszegig abban az esetben is, ha az 
Önkormányzatnak nincsen elfogadott 2022. évi költségvetése.

Felelős: Bizottsági elnök
Határidő: 2022.06.28.
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1. Határozati javaslat: 

.../2022. (VI.28.) VKB. határozat

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága

úgy dönt, hogy

támogatja, hogy az Önkormányzat a 2022. évi közterületi faápolások tárgyában beszerzési eljárást 
indítson és szerződést kössön a nyertes ajánlattevővel 12M Ft keretösszegig abban az esetben is, ha az 
Önkormányzatnak nincsen elfogadott 2022. évi költségvetése.

Felelős: Bizottsági elnök
Határidő: 2022.06.28.
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1. Határozati javaslat;

.../2022. (VI.30.) KT. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy

felkéri a Jegyző útján a hivatalt beszerzési eljárás lefolytatására a 2022. évi közterületi faápolások 
tárgyában, valamint felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötésre 12M 
Ft keretösszegig abban az esetben is, ha az Önkormányzatnak nincsen elfogadott 2022. évi 
költségvetése.

Felelős: jegyző
Határidő: 2022. 07.15.

Göd, 2022. 06.30.
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