
napirendi pont**
Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

ELŐLAP

Előterjesztés címe: Javaslat a „Göd 353 hrsz. Feneketlen tó déli partfal rézsű stabilizálás” tárgyú beszerzési 
eljárás lezárására

Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása és felhatalmazás szerződéskötésre

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Az előterjesztést készítette:

Virok-Ujlaki Anikó beruházási és 
városüzemeltetési osztályvezető dr. Jakab Attila közbeszerzési referens

Giczy B. Zsuzsanna főkertész /
Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022.12.07.

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 El
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság El
Képviselő-testület El

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

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM:

IGEN: El
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: Göd Város Önkormányzat 
2022. évi költségvetés Tartalék előirányzat Feneketlen tó - partfal omlás 
megállítása 16. sor , z
Pénzügyi osztály vezető ellenjegyzése: ......................

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: El IGEN: □
V éleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

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

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
Cépviselö-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: □ G ,/

/<>^jqgyzo^
* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



......napirendi pont**
Bizalmas: □

Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzatának 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, valamint Pénzügyi, Ellenőrző, 
Közbeszerzési és Jogi Bizottsága, valamint 

Képviselő-testületének 
2022. decemberi ülésére

Tárgy: Javaslat a „Göd 353 hrsz. Feneketlen tó déli partfal rézsű stabilizálás” tárgyú 
beszerzési eljárás lezárására

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Göd Város Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésében a „Göd 353 hrsz. Feneketlen tó déli partfal rézsű stabilizálás” feladatok megrendelése 
mellett döntött. Felhatalmazta a polgármestert az erre vonatkozó beszerzési eljárás megindítására. 
Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés Tartalék előirányzat Feneketlen tó - partfal 
omlás megállítása 16. sor bruttó 10.000.000,- Ft.

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 ajánlatot a Bíráló Bizottság megvizsgálta és 
megállapította, hogy 1 db ajánlat érvényes. Ajánlattevő Tóth Kristóf Péter e.v. (2134 Sződ, Tece 2/A, 
adószáma: 56503829-1-33, képviseli: Tóth Kristóf Péter) bruttó 4.500.000,- Ft ajánlati összeggel.
A Bíráló Bizottság javasolja a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítani.

Mellékletben csatolom a tárgyi kapcsolódó értékelési jegyzőkönyvet és a nyertes ajánlatot. A beszerzés 
teljes iratanyaga a Beruházási Osztálytól kikérhető.

Fentiek alapján kérem, az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslat I.

.../2022. (XII...) PEKJB határozata

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt, 
hogy
a „Göd 353 hrsz. Feneketlen tó déli partfal rézsű stabilizálás” tárgyú beszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja és javasolja a bruttó 4.500.000,-Ft összegű szerződés megkötését a 
Tóth Kristóf Péter e.v. (2134 Sződ, Tece 2/A, adószáma: 56503829-1-33, képviseli: Tóth Kristóf 
Péter) nyertes ajánlattevővel.

Forrás: Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés Tartalék előirányzat Feneketlen tó - 
partfal omlás megállítása 16. soráról bruttó 4.500.000,- Ft.



napirendi pont**
Bizalmas: □

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Határozati javaslat II.

.../2022. (XII...) Kt. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a „Göd 353 hrsz. Feneketlen tó déli partfal rézsű stabilizálás” tárgyú beszerzésben a bruttó 
4.500.000,-Ft összegű ajánlatot elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
megkötésére Tóth Kristóf Péter e.v. (2134 Sződ, Tece 2/A, adószáma: 56503829-1-33, képviseli: 
Tóth Kristóf Péter) nyertes ajánlattevővel.

Forrás: Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés Tartalék előirányzat Feneketlen tó - 
partfal omlás megállítása 16. soráról bruttó 4.500.000,- Ft.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. december 7.

Tisztelettel:

Beruházási és városüzemeltetési 
osztályvezető



BONTÁSI és BÍRÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81.) által indított 
„Göd 353 hrsz Feneketlen tó déli partfal rézsű stabilizálás” kapcsán beérkezett 

ajánlatok bontásáról és bírálatáról

Időpont: 2022. november 28. 10:00 óra
Helyszín: GÖD Város Önkormányzata fsz. tárgyaló (2131 Göd, Pesti út 81.)
Bizottsági tagok:
Giczy B. Zsuzsanna (beszerzés tárgya szerinti szakértelem) 
Balatoni Györgyi (pénzügyi szakértelem - helyettes tag) 
dr. Jakab Attila (jogi szakértelem)

Az ajánlati felhívás közzétételére 2022. november 18. napján került sor.
Az ajánlattételi határidőig (2022. november 28. 10:00) a fenti tárgyú beszerzési eljárásban 
1 darab, azaz egy ajánlat érkezett postai úton.

Bíráló bizottság megállapítja, hogy a tárgyi beszerzési eljárás becsült értéke 
bruttó 4.393.333,-HUF.

A rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke 
bruttó 10.000.000,- HUF.

Beérkezett ajánlat:
1. számú ajánlat

A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: 
cég) teljes neve: Tóth Kristóf Péter e.v.

Székhelye: 2134 Szód, Tece2/A

Megnevezés

Összesen Bruttó ajánlati ár Összesen Bruttó ajánlati ár 4.500.000. HUF

(Göd 353 hrsz Feneketlen tó déli partfal rézsű 
stabilizálás árazatlan költségvetés (kötelezően
csatolandó)

Fenntarthatósági, ökológiai, 
klímavédelmi szempontok 
érvényesülése (környezetvédelmi 
vállalások száma min 0 db- max 5 
db),

Környezetvédelmi vállalások száma: 5 db

A bírálóbizottság az ajánlatok értékelésével/bírálatával kapcsolatosan az alábbi 
észrevételeket teszi:

Érvényes ajánlatok:
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Tóth Kristóf Péter e.v.:2ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban foglaltaknak, ezért az 
ajánlata érvényes.

A Bírálóbizottság javaslata:

- javasolja a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítani,

- az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítani: nincs

- az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánítani:
Tóth Kristóf Péter e.v.: ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban foglaltaknak, ezért az 
ajánlata érvényes. Ajánlattevő által megajánlott ajánlati ár a rendelkezésre álló anyagi 
fedezetet nem haladja meg.

-a beszerzési eljárás nyertesének Tóth Kristóf Péter e. v. (2134 Sződ, Tece 2/A, 
Adószáma: 55155753, képviseli: Tóth Kristóf Péter) ajánlattevőt kihirdetni és a 
szerződést vele megkötni (Bruttó ajánlati ár 4.500.000. HUF) összeggel.

A jegyzőkönyv lezárva: 10:20 perckor.
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1. számú melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott, ...Tóth Kristóf Péter..., mint a(z) ....... Tóth Kristóf Péter EV..... cégjegyzésre jogosult
képviselője, Göd Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kiírt „Göd353 krsz Feneketlen tó déli 
partfal rézsű stabilizálás tárgyú beszerzési eljárás ajánlattevőjeként

nyilatkozom, hogy

a) miután az ajánlattételi felhívás (és dokumentumok) feltételeit megvizsgáltuk, azokat megértettük és 
elfogadjuk, és a felhívás (és dokumentumok) feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb 
dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a rögzített ajánlati áron és vállaláson;

b) nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban, (a 
dokumentumokban) és a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek 
megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére;

c) nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, (a dokumentumokban) és a beszerzési eljárás során 
keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését;

d) az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek 
figyelembevételével tesszük;

e) kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett kijelentéseink és nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek;
f) az általam képviselt gazdálkodó szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az alábbi kizáró okok:

végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a 
gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes 
joga szerint hasonló helyzetben van;
tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi 
intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a 
bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét 
más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország 
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
korábbi - három évnél nem régebben lezárult - beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott 
és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a 
jogerősen megállapított időtartam, végéig;

g) az általam képviselt gazdálkodó szervezet nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez olyan 
alvállalkozót, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik.

Céginfcrmácfó:

A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: cég) teljes neve Tóth Kristóf Péter EV

A cég rövidített neve, ha van ilyen

Cégjegyzékszáma Nyilvántartási szám: 55155753

Adószám illetve adóazonosító jel 56503829-1-33

Pénzforgalmi jelzőszáma | 117420942699615800000000

Székhely
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Irányítószám, település 2134 Sződ

Utca, házszám Tece 2/A

Honlap

Postacím (ha nem azonos a székhellyel)

Irányítószám település 2134 Sződ

Utca, házszám Tece 2/A

Postafiók

Cégjegyzésre (aláírásra) jogosult személy(ek)

Név, beosztása Tóth Kristóf Péter

Telefon

Mobil +36 30 910 1106

Fax

E-mail alfa.faapolas@gmail.com

Az eljárásban kapcsolattartó személy

Név, beosztása Tóth Kristóf Péter

Telefon

Mobil +36 30 910 1106

E-mail alfa.faapolas@gmail.com

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként [x] az eljárás nyertesének visszalépése 
esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként [x] az Ajánlatkérővel szerződés 
kötünk és a beszerzés tárgyát képező feladatot? tevékenységet az alábbi táblázatban szereplő díjak és 
vállalások ellenében elvégezzük:

Megnevezés

Összesen Bruttó ajánlati ár Összesen Bruttó ajánlati ár...4 500 000.,.. HUF

(Göd 353 hrsz Feneketlen tó déli partfal rézsű stabilizálás 
árazatlan költségvetés (kötelezően csatolandó)

Fenntarthatósági, ökológiai, 
klímavédelmi szempontok 
érvényesülése (környezetvédelmi 
vállalások száma min 0 db- max 5 
db),

Környezetvédelmi vállalások száma: ...5.....  db

A fenti környezetvédelmi vállalások tételes felsorolása:

L Helyi vállalkozókként minimális szén-dioxid kibocsátással tudjuk megközelíteni a 
munkaterületeket.

2- Motorfűrészeimben biológiailag lebomló, növényi alapú lánckenőolajat használok
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3. A tavon végzett munka során előnyben részesítjük az elektromos csónakmotor használatát.
4. A motorfűrészek utántöltését műanyag tálcán végezzük az üzemanyag környezetbe való 

kijutásának megakadályozásának érdekében.
5. Munkánk során tekintettel vagyunk a vízi élővilágra.

............Szód.., 2022. év ...November, hói9.. nap

Ajánlattevő cégszerű aláírása
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Munkanem összesítő

Göd 3S3 hrsz. (Feneketlen tó) déli partfal
Rézsű stabilizálás

Munkanem Mennyisé; Egység Egységár Össz. ár

Fásszárú aljnövényzet és a 10 cm-nél 
vastagabb fák visszavágása a felszín fölött 10- 
15cm magasságban 11 Óin* 1 Om felületen, 
rézsűben, rönkre vágással

21 db

100 000 Ft 2 100 000 Ft
7 óba bedőlt fák kihúzása rönkre vágással 
Gallyak ledarálása és a darálók elszállítása 
Göd, közig. Határain belül meghatározott 
területre

9 db 100 000 Ft 900 000 Ft

70 m3
15 000 Ft 1 050 000 Ft

Rönk anyag elszállítása Göd közig, határain 
belül meghatározott területre 30 m3 15 000 Ft 450 000 Ft

Összesen 4 500 000 Ft
ÁFA AAM

Mindösszesen 4 500 000 Ft



2. számú melléklet

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI 
NYILATKOZAT

Alulírott........... Tóth Kristóf Péter........(lakcím: ...2134 Szód, Tece 2/A..........)
mint a Göd Város Önkormányzata (cím: 2131 Göd, Pesti út 81.) ajánlatkérő által megindított 
beszerzési eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 4. pontja szerinti 
összeférhetetlenség velem szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Göd Város Önkormányzata által a „Göd353 hrsz Feneketlen tő déli 
partfal rézsű stabilizálás” tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: ...2022. 11. 19.......

Ajánlattevő cégszerű aláírása

,,4.Összeférhetetlenség

4.1. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő, 
megrendelő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos 
gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági 
szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
4.2. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak 
előkészítésével kapcsolatos tevékenysége bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
be) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját a megrendelő, az ajánlatkérő, 
az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe 
bevont,
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezteti.
4.3. Az ajánlatkérő, a megrendelő vagy az ajánlati felhívást közzétevő nevében eljáró és az ajánlatkérő, 
a megrendelő vagy ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos 
tevékenységbe bevont személy vagy szervezet - a jelen szabályzat 2/a. számú vagy 2/b. számú 
melléklete szerint - írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az a 4.1. és 4.2. pont 
szerinti összeférhetetlenség.”

10
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1. számú melléklet

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
NYILATKOZAT

Alulírott....... Kormos Krisztián EV........(lakcím: 2131 Göd, Rákóczi Ferenc utca 137.)
mint a Göd Város Önkormányzata (cím: 2131 Göd, Pesti út 81.) ajánlatkérő által megindított 
beszerzési eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 4. pontja szerinti 
összeférhetetlenség velem szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Göd Város Önkormányzata által a „Göd353 hrsz Feneketlen tó déli 
partfal rézsű stabilizálás-’ tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: ...Göd, 2022.11.20....

„4.Összeférhetetlenség

4.1. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő, 
megrendelő nevében olyan személy vagy' szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos 
gyakorlására bármely okból így különösen gazdasági érdek vagy' az eljárásban részt vevő gazdasági 
szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
4.2. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak 
előkészítésével kapcsolatos tevékenysége bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy feíügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
be) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját a megrendelő, az ajánlatkérő, 
az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe 
bevont,
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezteti.
4.3. Az ajánlatkérő, a megrendelő vagy az ajánlati felhívást közzétevő nevében eljáró és az ajánlatkérő, 
a megrendelő vagy ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos 
tevékenységbe bevont személy vagy szervezet - a jelen szabályzat 2/a. számú vagy 2/b. számú 
melléklete szerint - írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az a 4.1. és 4.2. pont 
szerinti összeférhetetlenség.”

1







Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző

OMKT KFT,

Kft.

lop
I" o

Azoncs.ló szám

Identifcation number ■ 
iCtfnti*'k3t;onsHjiívnc»«-

Engedélyei rendelkező képző intézmények 
nyilvántartásában szereplő nyilvántartási szám: 

Registry number of the traning institute;
Registrationsnummer des AusbilrfungsinstRuts:

E-000668/2014

.k....
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E-000668/2014/B001
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HAS SUCCESSFULl.Y (GM ELEIED THE TREE (.ART ÍUTINICIAN COURSE
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Ezen képzés a 2013 évi l.XXV.;. felnőttképzésről száló törvény 
í.§ (2) bj pontja szerinti képzésnek minősül és a törvényben 
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A képzés a Magyar Faápolók Egyesülete és a Hexa-AIpín Kft. 
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/ <-.. x ;
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Inifependcnt l’rofessionai Ast<i>sv'r. 
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.. :.. I. ’.. t
Képzést szervező -intézmény vc.Aöjc 

Leadcr of tbc trainíng insimitr 
l.óíicr des Kmsveranst.ikers



TA. NÚSÍTVÁNY

A MAGYAR FAÁPOLÓK EGYESÜLETE 
TANÚSÍTJA, HOGY

Kormos Krisztián
MINŐSÍTETT FAÁPOLÓ

ZERTIFIKAT BAUMPFLEGER 
CERTIFIED ARBORIST

BIZONYSÁGOT TETT ARRÓL, HOGY
4 FÁK SZAKSZERŰ ÁPOLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 

ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI TUDÁSSAL RENDELKEZIK.

4 FAÁPOLÓ NYILATKOZOTT ARRÓL, HOGY A MAGYAR FAÁPOLOK EGYESÜLETE ÁLTAL 
KÖZREADOTT' ETIKAI KÓDEXET BETARTJA.

4 TANÚSÍTVÁNY HITELESÍTÉSE

MAGYAR FAÁPOLÓK EGYESLILE IF
FAÁPOLÓ MUNKACSOPORT

.1 MUNKACSOPORT
VEZETŐK

4 MUNKACSOPORT. 
TITKÁRA

l Vf.iG TAR EA A PÓLÓK EGYESÉ! k FENEK
ELNÖKI

4 MINŐSÍTÉS ' Otis/Á MA. FAitöfy KELI: BUDAPEST, 2022. Mariim j

■•.MIN EJ<Vt-;nES BECEMSgR^j
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a jogosítvány nyilvántartási száma

.. KORH0 i... .01.11. .1.1.A. M
név
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....................................................

anyja neve: ....
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A JOGOSULTSÁGGAL 
KAPCSOLATOS BEJEGYZÉSEK 
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................ ........... ........................................................

Az adott rendeltetésű gép megnevezése.

........ . ..........
Keli; ....._J«V JOZÍ .£^.2 /. mp

.....
a kiállító szerv vezetője '•
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Kelt:................................ év................ hó .........nap
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VIZSGABEJEGYZÉSEK

A gépcsoport kódszáma; Kelt:

422-t .........  hő........ n

KZ.' • ' #. .’/nasságt

A vizsga anyakönyvi . .1. ;<■ ifit Kft

száma:

A gépcsoport kódszáma: Kelt: |
.............év ...........hó. .. -n |

KAV Közlekedési Alkalmassági I

A vizsga anyakönyvi és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

száma:
P.H.

1 aláírás

[ A gépcsoport kódszáma; | Kelt:

i ...__ év...........hó......... n

} 1 ÍUV Közlekedési Aíkaiinasságí

A vizsga anyakönyvi és Vizsgaközoont Nonprofit Kft

száma: P.H. í

| aláírás i
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Kormos Krisztián, 55451028
2132 Göd (Feisőgöd)
Rákóczi Ferenc utca 137.Adószám: 56761564- I -33
Telefon. +36 20 / 991 9197

Bank neve: OTP
Bankszámlaszám:
11773425-03481433

SZÁMLA
Sorszám KK-2022-33

VEVŐ:
Göd Város Önkormányzata
2131 Göd
Pesti út 81
Adószám: 15731105-2-13

Fizetési mód.
Teljesítés dátuma.
Kiállítás dátuma:

Foci és határ idd

átutalás
2022.08.09.
2022.08.09.

202208.09.

Megnevezés Menny. Egységár Nettó ár Áfa Áfaérték Bruttó ár

Zöldterület kezelés
Faápolás

Idb 1 306 500 1 306 500 AAM 0 1306 500

Összesen: 1 306 500 0 1306 500

Összesen:
1 306 500 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Megrendelő ügyiratszám: 11/289 8/2022
A számla kibocsátója kisadózó

mostszámlázz
GYORSAN KÖNNYEN INGYEN
A bizonylatot a MostSzámtázz készítetteOldal 1/1
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Kormos Krisztián, 55451028
2132 Göd (Felsősöd)
Rákóczi Ferenc utca 137.
Adószám: 56761564-1 33
telefon »36 20 J 991 9197

Bank neve: OTP
Bankszámlaszám;W73475 03481433

SZÁMLA
Sorszám KK-ZQ/2-34

VEVŐ:
Göd Város Önkormányzata
2131 Göd
Pesti út 81
Adószám: 15731106-2-13

Fizetési mód. 
teljesítés dátuma 
Kiállítás dátuma;

Fu-ctes hatandó

átutalás
2022.08.24.
2022.08.24.

2022 08 24

Megnevezés Menny. Egységár Nettó' ár Áfa Áfaérték Bruttó ár

Zöldterület kezelés
twápoías fakivágás

1 db 858 500 858 500 AAM 0 858 500

Összesen: 858 500 0 85B5OŰ

Összesen:
858 500 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes’

Megrendelő ügyiratszám: 11/289 10/2022
A számla kibocsátója kisadózó

mostszámlázz
GYORSAN KÖNNYEN INGYEN
A bizwvlatoí a MostSzámlázz készítetteOldal 1/1
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Kormos. Krisztián, 55451028
2132 Göd (Felsőgöd)Rákóczi Ferenc utca 137
Adószám: 56761564-1-33
Telefon i 36 20 > 991 9197

Bank neve; OTP
Bankszámlaszám;11773425-03481433

SZÁMLA
Sorszám- KK-2022 35

VEVŐ
Göd Város Önkormányzata
2131 Göd
Pesti út 81
Adószám: 15731106-2-13

Fizetést mód 
teljesítés dátuma 
Kiállítás dátuma.

rnxtés- határidő

átutalás
2022.09.05.
20Z2.ÖS.0S.

2022 09.05.

Megnevezés Menny. Egységár Nettó ár Áfa Áfaérték Bruttó ár

zöldterület kezelés
Faápolas. fakivágás

1 db 563 250 563 250 AAM 0 563 250

Összesen: 563 250 0 S63 25C

Összesen;
563 250 Ft

szánnia aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Megrendelő ügyiratszám 11/289 12/2022

mostszámlázz
I GYORSAM KÖNNYEN INGYEN
|A bizonylatot a MostSzámlázz készítetteOldal 1/1
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Kcirmes Krisztián, 55451028
2132 Göd (Felsőgöd)
Rákóczi Feienc utca 137Adószám; 56761564 -1 33Telefon i 36 20 / 991 9197

Bank neve: ÜT P
Bankszámlaszám:í'773425-03481433

SZÁMLA
Sorszám KK-2022-36

VEVŐ;
Göd Város Önkormányzata
2131 Göd
Pesti út 81
Adószám: 15731J06-2-13

Fizetési mód. 
Teljesítés dátuma. 
Kiállítás dátuma

F-tetei hátat idő

átutalás
2022.0905.
2022.09.05.

2022.0905.

Megnevezés Menny. Egységár Nettó ár Áfaérték Bruttó ár

Zöldterület kezelés
1 aápolas. fakivágás

1 db 315 500 315 500 AAM 0 315 500

Összesen: 315 500 0 315 500

Összesen:
315 500 Ft

A szarnia aláírás és bélyegző nélkül is érvényes1

Megrendelő ügyiratszám: 11/289-14/2022

Óidat l/l

mostszámlázz
GYORSAN KÖNNYEN INGYEN
A bizonylatot a McstSzámlázz készítette
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korí!io& Krisztián. 55451028
2132 God (Felsőgod)Rákóczi Ferenc utca 137Adószám. 56761564 1 -33Telefon, H6 20 / 991 9197

Bank neve; OTP
Bankszámlaszám.
11773425 03481433

SZÁMLA
Sorszám KK-2022-39

VEVŐ:
Göd Város Önkormányzata
2131 Göd
Pesti út 81
Adószám: 15731106-2-13

f izetési mód: 
teljesítés dátuma 
Kiállítás dátuma.

FTzetcs hí u nő fi

átutalás
2022.10.17
2022.10.17.

202Z.101B

Megnevezés Menny. fcgységár Nettó ál Áfa Áfaérték Bruttó ár

Zöldterület kezelés
Faápt<tás

1 db 1 025 500 1 025 500 AAM 0 1025 500

Összesen: 1 025 500 0 1 025 500

Összesen:
1 025 500 Ft

A siámia aláírás és bélyegzi nélkül is érvényes1

Megrendelő ügyiratszám. 11/289-16/2022

*

Oldal VI

T mostszámlázz
t <GYORSAN KÖNNYEN INGYEN
I A bizonylatot a MostSzámlázz készítettp
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Kormos Krisztián. 55451028
2132 God (Felsőgöd)Rákóczi Ferenc utca 137Adószám: 56761559-1 -33
Telefon: 136 20 / 991 9197

SZÁMLA

Bank neve: ŰTP
Bankszámlaszám:

Sorszám KK 2022-92

VEVŐ:
Göd Város Önkormányzata
2131 Göd
Pesti út Sí.
Adószám: 15731106 2-13

Fizetési móo 
teljesítés dátuma. 
Kiállítás dátuma.

Fizetést hatandó

átutalás
2022.11.10.
2022.11.10.

2022.11.18.

Megnevezés Menny. Egységár Nettó ár Áfa Áfaérték Bruttó át

Zöldterület kezelés
Faápolás

1 db 683 500 683 500 AAM 0 683 500

Összesen: 683 500 0 683 500

Összesen:
683 500 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Megrendelő ügyiratszám: 11/289-18/2022

mostszámlázz
' GY0R5AN KÖNNVtN lí.GYEN
A bizonylatot a MostSzámtázz készítetteOldal 1/1
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14. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzat
2022. évi tartalék (kiaddási) előirányzatai

(ezer forintban)

Sor
szám

Tartalékba helyezett összeg jogcíme
2022. évi eredeti 

előirányzat

1 2 3

1. Polgármesteri keret 2 000

2. Környezetvédelmi Alap 15 559

3. Bérlakásértékesítési számla
7 171

4. Fenntartási Alap Kincsem Istálló
13 987

5. Bethlen Gábor projekt támogatás 1 900

6. Feladattal nem terhelt tartalék 325 508

7. Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete 2 000

8. SZEL Bizottság pénzügyi kerete 2 000

9. VK Bizottság pénzügyi kerete 2 000

10. Sportegyesületek, sportszakosztályok támogatása 7 000

11. Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása 1 000

12. Nevelek - fejlesztés - útépítés tervezése 10 000

13. HÉSZ - keretösszeg 30 000

14. Konyhai gépek beszerzése - Kende Gastro Zrt 1 227

úD
Feneketlen tó - partfal omlás megállítása 10 000

17. Meglévő vízelvezető rendszerek rekonstrukciója 5 000

18. Feneketlen tó - rekultiváció 16 600

19. Kincsem Box padlócsere, fűtés rendszer átalakítás 22 000

20. 24 tantermes iskola - közművesítés 7 000

21. Fejlesztések 2021. évi körzetfejlesztési keretből 3 531

22. Bozóky tér - fejlesztés II. 25 000

23. Középületek akadálymentesítése 10 000

24. Véderdő, kisajátítás 50 000

25 Közüzemi díjfizetési tartalék alap 100 000

26 Wigner Jenő ösztöndíj 12 500

27. Havaria keret 5 000

28. Civil tanya felújítás 1 600

29. Intézményi közüzemi díjfizetési tartalék 100 000

30. Gödi körkép kiadása tartalék 10 000

31 Gödi Szolgáltató Kft. Kiadásainak tartaléka 5 000

32 VKB szakértői keret 15 000

33 Körzetfejlesztési keretek 8 000

Tartalékok mindösszesen (l+ll) 827 583


