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Az előterjesztés tartalma: Határozat visszavonása az előterjesztés szerinti tartalommal
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Tárgyalja:
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Képviselő-testület S

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM:

IGEN: 0
590/2021. (XII. 16.) Képviselő-testületi határozat
Döntés biológiai szúnyoggyérítésre való átállás megkezdéséről 
87/2022. (IV. 28.) Ők. határozat
Előzmény mellékletként csatolva: X

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: 0
IGEN:
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: Göd Város Önkormányzat 2022. évi 
költségvetés környezetvédelmi feladatok
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: 0 IGEN: □
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:

Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sport és vízügyi 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Egyértelmű határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: X NINCS: □

A határozat végrehajtásáért felelős 
személy megnevezése: polgármester, jegyző

A végrehajtási határidő megjelölése 
(reális időpont): azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

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

jegyző
Cépviselő-testületi tárgyalásra alkalmas: 'Gf íj



Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

2022. munkaterv szerinti decemberi ülésére

Tárgy: Javaslat a „Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítés megvalósításához” 
tárgyú beszerzési eljárás lezárása utáni sikertelen szerződéskötés miatt korábbi határozat 
visszavonása

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 590/2021. (XI. 16.) Ök. határozatában döntött 
arról, hogy 2022-től megkezdi az átállást a biológiai szúnyoggyérítésre.

Ennek érdekében beszerzési eljárást folytatását rendelte el az élőhelytérképek elkészíttetése, a 
fajmeghatározás és a monitorozás, valamint a biológiai gyérítési programhoz szükséges szakértői 
tanácsadás megrendelése érdekében, maximum bruttó 10 millió forint értékben.
2022-ben, az élőhelytérkép és a településen jelen lévő szúnyogfajok ismeretében, beszerzést folytat le a 
tanácsadó útmutatása alapján elvégzendő biológiai és az esetlegesen szükséges kémiai gyérítés 
kivitelezésére.

Göd Város Önkormányzata a szükséges lakossági tájékoztatást saját erőből oldja meg, ennek költségét 
beépíti az Önkormányzat költségvetésébe.
A biológiai gyérítésre való átálláshoz szükséges összesen 10 millió forintot a 2022-es költségvetésben 
biztosítja. A keret terhére kötelezettségvállalás a 2022-es költségvetés elfogadását megelőzően is 
történhet. Forrásigény: maximum 10 millió Ft, a 2022. évi költségvetésben tervezendő.

Göd Város Önkormányzatának hatályos 29/2020. (VIII. 12.) önk. rendeletének (a továbbiakban: R) 6. § 
(1) bekezdés c) pontja alapján a beszerzési eljárás lefolytatásra került. Az R. 10. § (1) bek. c) pontja 
alapján bruttó 1.000.001 Ft és 15.000.000 Ft értékhatár között a beszerzést lezáró döntést Göd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága hozza 
meg.
Az ajánlati felhívásra 1 db ajánlat érkezett. Az ajánlatokat a Bíráló Bizottság megvizsgálta és 
megállapította, hogy 1 db ajánlat érvényes. A nyertes ajánlattevő ajánlati ára bruttó 9.074.150.-HUF, 
mely nem haladja meg a rendelkezésre álló anyagi fedezetet.
Előbbiek okán a Bíráló Bizottság javasolja a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítani. 
Mellékletben csatolom a tárgyi kapcsolódó értékelési jegyzőkönyvet és a nyertes ajánlatot.

A 87/2022. (IV. 28.) Ök. határozat alapján megindult a szerződéskötési folyamat. A szerződést 2022. 
június 30-án ellenjegyezte Balogh Csaba polgármester. Ezt követően a nyertes ajánlattevő 
visszautasította a szerződés aláírását arra hivatkozva, hogy az ajánlattétel óta eltelt idő miatt az abban 
foglalt határidők nem tarthatók, illetve a gazdasági válság és céges átalakulás miatt a szolgáltatást nem 
tudja a szerződésben foglalt ár alapján vállalni, az ajánlati felhívásban szereplő műszaki tartalom 
megvalósítása az erre elkülönített költségvetési összeget meg is haladja. Emiatt a határozatban foglaltak 
szerint a szerződéskötés nem lehetséges, pénzügyi forrás bővítése és új ajánlattételi felhívás kiírása 
szükséges.
Fentiek alapján kérem, az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.



Határozati javaslat

.../2022. (XH...) Kt. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a „Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítés megvalósításához” tárgyú beszerzésben 
87/2022. (IV. 28.) Ök. határozatot visszavonja.

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Göd, 2022. december 07.

Tisztelettel:

Hlavács Judit
képviselő


