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________________ELŐLAP_______________
(ellőterjesztéseik beadásakor kitöltése kötelező)

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki

Előterjesztés címe: Javaslat a „Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítés megvalósításához” tárgyúi 
beszerzési eljárás lezárására

Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása.

Ülés fajtája*: Nyílt

Előterjesztő neve: Vajda Viktória képviselő

Az előterjesztést készítette:

Vajda Viktória képviselő

dr. Jakab Attila - közbeszerzési referens &

Szabó-Miklós Rita - környezetvédelmi előadó

Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:

-

Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2023.02.15.

Sürgősség indoka: A szerződéssel elinduló feladat évszakhoz, időjáráshoz kötött. A sikeres és eredményes munkavégzéshez 
a munkát február hónaphoz minél közelebb meg kell kezdeni. A munka novemberig tart.

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 □
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság □
Képviselő-testület S

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM:

IGEN: E
590/2021. (XII. 16.) ÖK határozat
Döntés biológiai szúnyoggyérítésre való átállás megkezdéséről
47/2023. (1.26) ÖK határozat
Döntés a „Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítésre való átállás” 
tárgyú beszerzési eljárás forráskeretének megállapításáról
Előzmények mellékletként csatolva: IGEN: S

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM:
IGEN: IZJ
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: Göd Város Önkormányzat 2023. évi 
költségvetés környezetvédelmi feladatok (11.000.000 Ft)
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: r *

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

Városüzemeltetési 
anácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Tanácsnoki vélemény:
Sport és vízügyi 
anácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Egyértelmű határozati vagy 
rendeleti javaslat: /AN: X NINCS: □

A határozat végrehajtásáért felelős 
személy megnevezése: jolgármester, jegyző

A végrehajtási határidő megjelölése 
(reális időpont): izonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal meghívandók:

/
N

Jegyzői ellenjegyzés:

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

jegyző
Klépviselő-testületi tárgyalásra alkalmas:

/ jegyző



Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzatának
Képviselő-testulete

2023. februári ülésére

Tárgy: Javaslat a „Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítésre való átállás” tárgyú 
beszerzési eljárás lezárására

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 tenyészőhelytérképek elkészíttetése, a 
fajmeghatározás és a monitorozás, valamint a biológiai gyérítési programhoz szükséges szakértői 
tanácsadás megrendelése érdekében, maximum bruttó 10 millió forint értékben. Göd Város 
Önkormányzata a szükséges lakossági tájékoztatást saját erőből oldja meg, ennek költségét beépíti az 
Önkormányzat költségvetésébe.

Jelen előterjesztés témája:

2022-ben, a költségvetés elfogadásának csúszása, valamint a gazdasági válság, inflácó miatt a beszerzési 
eljárások sikertelenül záródtak le. 2023. év elején a képviselőtestület megerősítette azon szándékát 
(47/2023. (1.26) ÖK határozat), hogy a biológiai gyérítésre való átálláshoz szükséges összesen 11 millió 
forintot a 2023-es költségvetésben is biztosítja. A keret terhére kötelezettségvállalás a 2023-es 
költségvetés elfogadását megelőzően is történhet. Forrásigény: maximum 11 millió Ft, a 2023. 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 felhívás kiírására 2023. február 14-én került sor, a benyújtás határideje: 2023. február 22. 
13:00, ezért a PEKJB nem tudja tárgyalni 2023. február 21-én soron következő ülésén. Amennyiben a 
felhívás ezen határidővel sikeresen lezárul, eredményének ismertetésével kérem a testület 
felhatalmazását a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötésre.

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



Határozati javaslat I.

.../2023. (II...) Göd Város Önkormányzatának PEKJB határozata

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt, 
hogy a „Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítés megvalósításához” tárgyú 
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és javasolja a bruttó XXXXXXX. Ft összegű 
szerződés megkötését a Vállalkozó neve, címe, adószáma, képviselője nyertes ajánlattevővel.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés környezetvédelmi feladatok

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Göd, 2023. február 23.

Tisztelettel:
Vajda Viktória

képviselő

Határozati javaslat II. 

.../2023. (n...) Kt. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Göd város területén történő 
biológiai szúnyoggyérítés megvalósításához” tárgyú beszerzésben az összesen bruttó XXXXXXX. 
Ft összegű ajánlatot elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére a 
Vállalkozó neve, címe, adószáma, képviselője nyertes ajánlattevővel.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés környezetvédelmi feladatok

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Göd, 2023. február 23.

Tisztelettel:
Vajda Viktória

képviselő


