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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 8-i rendkívüli 
               üléséről. 
 
Helye:  Polgármesteri Hivatal  
 
Jelen vannak:  Oláhné Surányi Ágnes  polgármester 
 Galambos György alpolgármester 
 Benkő Istvánné képviselő 
 Cserny Vilmos képviselő 
 Fehér Györgyné képviselő 
 Gránitz Gáspár Istvánné képviselő 
 Juhász Gyula képviselő 
 Martinovszky József képviselő 
 Serhók György képviselő 
 Sénik István képviselő 
 dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, a Képviselő-
testület a jelenlévő 10 fővel határozatképes. Kéri, aki a meghívóban szereplő napirendi 
ponttal megtartandó rendkívüli üléssel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal a napirendi pontot elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
93/2010.(IV.8.) 
h a t á r o z a t a 

a napirendi pontok elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel rendkívüli nyílt 
ülést tart: 
 
1./ „Velencei-tó Kapuja” közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának módosítása 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 1.) „Velencei-tó Kapuja” közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának  

     módosítása 
   (Előterjesztés 1. sz. melléklete) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztésben minden leírásra került. Kérdezi, 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 
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Cserny Vilmos képviselő: Nem érti, hogy egy strandot miért nem lehet átadni októberben csak 
szeptemberben. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Azt az érvet nem fogadta el az Irányító Hatóság, hogy a 
tó vízszintje miatt nem lehet munkát végezni október hónap előtt, valamint azt is jelezte, hogy 
októberben önkormányzati választások vannak, célszerűbb lenne ezután elkezdeni a 
munkálatokat. A döntő érve az Önkormányzatnak az volt, szeptemberben lehet még jó idő, 
amikor elkezdik az alépítményi munkákat, de nem biztos, hogy ez kedvező lesz a büfések 
számára. Nem szeretne a büféseknek kedvezőtlen helyzetet teremteni. Az Irányító Hatóság 
ezeket az érveket nem fogadta el. Arra kéri a Testületet, hogy a nyertes beruházóval 
állapodjanak majd meg a munkakezdés tekintetében, mert ha szeptemberben szép idő lesz, 
nem lehet elvárni a kisvállalkozóktól, ne tudjanak dolgozni, mert esetleg levágják őket a 
vízvezetékről. Nem szeretné, ha bárki félre értené – nem a jelenlévők -, és bármelyik pavilon 
tulajdonos elmondhatná, őt milyen hátrány éri azzal, hogy szeptemberben nem tudja eladni az 
áruját. Addig, amíg az időjárás engedi, nem szabad lehetetlenné tenni a pavilonosok 
munkáját.  
Kéri a Képviselő-testületet, fogadják el a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának 
módosítását, ami azt jelenti, hogy holnap megjelenik a módosított kiírás. 
 
Kéri, aki az ajánlati felhívás módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület az ajánlati felhívás módosítását 9 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
94/2010.(IV.8.) 
h a t á r o z a t a 

a .„Velencei-tó Kapuja Építés4/10/Velence” közbeszerzési eljárás  
ajánlati felhívásának módosításáról 

 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Velencei-tó Kapuja Építés4/10/Velence” 
nevű közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának VI.3) fejezetének i.) és j.) pontját az alábbi 
határnap változással módosítja: 
� i.) pontban a strandon végezhető munkák korlátozása június 15-től – szeptember 1-ig 

tart. 
� j.) pontban a strand létesítményének beruházási munkálatai 2010. szeptember 1. után 

kezdhetők meg.  
Fenti változást meghaladóan egyéb módosítás nincs. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert és a Közbeszerzési tanácsadót, hogy a módosítás feladását 
haladéktalanul végezze el. 
 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Hajós Péter közbeszerzési tanácsadó New-Line Kft. részéről 
Határidő:  2010. április 9. 

 
*  * * 



 3 

 
Oláhné Surányi Ánges polgármester: Megállapítja, több napirendi hozzászólás nem volt, a 
rendkívüli ülést bezárja.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 
 

 


