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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-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 
 dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
 
Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Serhókné Varjas Edit óvodavezető, Tóth 
Anita műszaki ügyintéző. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, a Képviselő-
testület a jelenlévő 9 fővel határozatképes, Sénik István képviselő úr jelezte, nem tud az ülésen 
részt venni. Kéri, aki a meghívóban szereplő napirendi ponttal megtartandó rendkívüli üléssel 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a napirendi pontot elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
164/2010.(VI.30.) 
h a t á r o z a t a 

a napirendi pont elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirenddel rendkívüli nyílt ülést 
tart: 
 
1./ Óvoda építés kivitelezésére kiírt közbeszerzésben döntés 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
*  * * 
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Napirend: 1.) Óvoda építés kivitelezésére kiírt közbeszerzésben döntés 
   (Előterjesztés 1. sz. melléklete) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A napirenddel kapcsolatban átadja a szót a Jegyző 
úrnak. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elsőként elnézést kér Juhász Gyula képviselő úrtól, 
mivel a Bíráló Bizottsági tagokra tett javaslata során nem jutott eszébe, hogy az ajánlattevők 
között a VHG Kft. is szerepel egy konzorciumon keresztül, így összeférhetetlenség lépett fel a 
Felügyelő Bizottsági tagsága miatt. Mivel 4 fős volt a Bíráló Bizottság, így 3 fővel is 
határozatképesek voltak. Első három pályázat értékelésénél jelen volt Juhász Gyula képviselő 
úr, az összeférhetetlenség alapján a negyedik pályázat értékelésében nem vett részt. Ismerteti, 
4 pályázat érkezett be. Bontás után a hiánypótlás szempontjából kerültek átvizsgálásra. A 
hiánypótlások kiküldésre kerültek, de már ott érzékelhető volt, hogy igazából két cég lesz az, 
aki a hiánypótlásokat teljesíteni tudja. Ma a Bíráló Bizottság úgy foglalt állást, hogy a 
Szépház Építő Kft. és a Zsolnai Épületgépészeti Kft. ajánlata érvénytelen. Két érvényes 
pályázat van, az egyiket a CERB Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., a másikat a VHG – MAVA-
PLAN Konzorcium nyújtotta be. A két pályázó az ajánlata szempontjából került versenybe. Az 
ajánlati felhívásban kiírt értékelési pontrendszer alapján a Bizottság a VHG – MAVA-PLAN 
Konzorciumot jelölte meg pályázatnyertesként és ezt javasolja a Képviselő-testület számára 
is. A Konzorcium a legkedvezőbb ajánlatot adta és a pályázata hibátlan volt. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tájékoztatásul elmondja, a kolleganők levették a Sz-
Épülő Velence honlapjáról Devecseri Gábor írását, amelyben a demokrácia megcsúfolásának 
nevezi a rendkívüli ülést. Sajnos nincs vele tisztában, hogy a rendkívüli testületi ülés 
összehívásának milyen törvényi feltételei vannak. Továbbá a közbeszerzési eljárásban való 
döntést zárt ülés keretében kell meghozni. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A közbeszerzési eljárás tárgyalása nyílt ülés 
keretében történik, és ha nem ezzel egyidőben születik az eredményhirdetés, akkor az 
eredményhirdetésig titkos a döntés.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tehát nyílt ülésen folyik a vitája és a döntés zárt ülésen 
fog megtörténni. Létkérdés az óvoda megvalósulása azért, hogy minden jogosult gyermek 
felvételt nyerjen.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: Kérdezi, mikorra kell befejeződnie az építkezésnek? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A pályázati kiírásban szeptember 30-a a határidő. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Azoknak a gyerekeknek, akiket a szülők szeptember 1-től 
nem tudnak elhelyezni, megoldja az óvoda a felvételét. 
 
Serhók György képviselő: A felvétel fontos a normatíva miatt is.  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: Arra a gyerekre lehet normatívát igényelni, aki december 
31-ig betölti a harmadik életévét és ha az óvodai nevelést igénybe is veszi. 
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Serhókné Varjas Edit óvodavezető: A statisztika szerint az után a gyermek után kérhető, aki 
október elsején bent van az óvodában, pénzügyileg van egy utólagos igénylési lehetőség, aki 
december 31-ig betölti a 3-ik életévét, de október elsején bent kell lennie az óvodában.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Ez a pályázat nyertesség a további óvodaépítési munkálatokkal 
milyen összefüggésben van? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nincs semmilyen összefüggésben, ez az első 
szakasz, első ütem. Csak műszaki összefüggése van, de az sem a mostani kivitelezővel 
kapcsolatos.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Kérdezi, újra ki kell írni a pályázatot? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Igen, az önálló, új pályázat lesz. 
 
Fehér Györgyné képviselő: Mikor kezdődik az építkezés? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Van egy kötelező várakozási idő. Az 
eredményhirdetést követő 21. napon lehet a szerződést megkötni. 
 
Cserny Vilmos képviselő: További aggálya, ha a Juhász Gyula képviselőtársa nem vehetett 
rész a Bíráló Bizottságban, mert a VHG Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke, akkor 
Martinovzsky József képviselőtársa sem vehetett volna részt benne, mint tulajdonos, hiszen az 
Önkormányzat is tulajdonos a VHG Kft-ben.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ilyen alapon akkor egy Képviselő sem vehetett 
volna ebben részt. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Hajós Péter közbeszerzési tanácsadó tudja, hogy a VHG 
Kt-ben tulajdonos az Önkormányzat. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ha ez a feltevés igaz lenne, akkor a Képviselő-
testület nem hozhatna döntést ebben a kérdésben, pedig a döntésben mindenképpen a 
Képviselő-testület jogosult. Úgy gondolja, Juhász Gyula képviselő úrnak speciális helyzete 
van, egy külön, belső működéshez kapcsolódó felhatalmazása van, ami egyfajta összefüggést 
eredményezhet vagy feltételezhet.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Kérdezi, a pályázaton részt vehet-e a VHG Kft.? Mert például az 
építési engedélyt a saját beruházásaiknál idegen önkormányzattól kell megkérniük. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ismereti szerint pályázat esetében ez nem gond. De 
telefonon azonnal megkérdezi Hajós Péter közbeszerzési tanácsadót.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A telefon lebonyolításáig 5 perc szünetet rendel el. 
 
 
5 perc szünet 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Bejelenti, a szünet után a Testület folytatja a munkáját.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A telefonbeszélgetés során a Hajós Péter 
közbeszerzési tanácsadó megerősítette, hogy egyedül a Felügyelő Bizottság tagjai, illetve a 
VHG Kft. dolgozói nem vehetnek részt a döntésben. Semmilyen más kizáró ok nincs. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapítja, hogy akkor minden jogszerűen és 
szabályosan történt eddig. A napirend felett a vitát lezárja. A döntést a Testület zárt ülés 
keretében hozza meg. Kéri, aki a zárt ülés elrendelésével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a zárt ülés tartását megszavazta, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
165/2010.(VI.30.) 
h a t á r o z a t a 

zárt ülés elrendeléséről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete törvényi kötelezés (Kbt. 96. §.) 
értelmében zárt ülést tart.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnal 
 

*  * * 
 
 
 
Oláhné Surányi Ánges polgármester: Bejelenti, a Képviselő-testület a munkáját zárt ülésen 
folytatja, a nyílt rendkívüli ülést bezárja.  
 
 

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

 


