
 1 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 10-én megtartott 
rendkívüli nyílt testületi üléséről 
 
Helye:       Polgármesteri Hivatal (2481 Velence, Tópart út 26.) 
 
Jelen vannak:   Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Cserny Vilmos    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
   Martinovszky József   képviselő 
   Serhók György   képviselő 
  Szávai Jánosné   képviselő 
  Uj Roland Gyula   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
valamint Tóth Anita műszaki ügyintéző, Molnár Ferencné pénzügyi ügyintéző. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel 
határozatképes. Kéri, hogy a meghívóban szereplő napirenddel tartandó rendkívüli testületi 
ülés megtartása tárgyában a Képviselő-testület szavazzon. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
107/2011.(VI.10.) 
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./ „Velence „Civilház” felújítása” tárgyában indított KÉ-9121/2011. sz. egyszerű 
    tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
*  * * 

 
Napirend: 1.) „Velence „Civilház” felújítása” tárgyában indított KÉ-9121/2011. sz. 
 Egyszerű tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala 
   (Előterjesztés 1. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi Tóth Anita műszaki ügyintézőt, kíván-e 
kiegészítést tenni a napirenddel kapcsolatban? 
 
Tóth Anita műszaki ügyintéző: Az előterjesztésben részletesen leírásra került minden, nincs 
több hozzáfűzni valója.  
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Martinovszky József képviselő: A Bíráló Bizottság nevében elmondja, hogy megjelöltek egy 
második helyezettet is azért, ha meghiúsulna a szerződéskötés az első helyezettel.  
 
Tóth Anita műszaki ügyintéző: Opciós ajánlat érkezett a nyílászárókra és a Bíráló Bizottsági 
ülésen a Bizottság úgy döntött, egyenlőre nem kérik az új ablakok beépítését.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Mennyi az eltérés? 
 
Tóth Anita műszaki ügyintéző: Nagyságrendileg 1 millió forint körüli.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Tehát az Önkormányzat opciós ajánlatot kért, a 
homlokzati nyílászáróknak a felújítására, vagy mivel elég költséges lenne a felújítás, a 
nyílászárók teljes cseréjére. Ez kerülne 1 millió forinttal többe. 
 
Tóth Anita műszaki ügyintéző: A Lőrinczi Kft. ajánlatában a felújítás és az új ablakok közötti 
különbség nagyságrendileg 3,5 millió forint. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Talán még az 1 millió forint többletköltséget 
javasolta volna, de a 3 millió forintot már nem.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Véleménye szerint, ha nem is műemlékvédelmi épületről van 
szó, meg kellene őrizni az ablakok régi formáját.  
 
Martinovszky József képviselő: Úgy gondolja, a nyílászárók felújítása is igen kritikus, mert 
kevés összeg van beállítva rá. Lehet, hogy a vállalkozó többet fog kérni. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem kérhet többet. 
 
Benkő Istvánné képviselő: Saját tapasztalatból tudja, a felújítás néha többe kerül, mint az új. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Véleménye szerint is az emberek érzelmi kötődése miatt 
jobb a felújítás, mint a csere. 
 
Tóth Anita műszaki ügyintéző: Tulajdonképpen az opciós ajánlatban a nyílászárók olyan 
műszaki tartalommal kerültek meghatározásra, mint amilyenek az újonnan beépítendő 
ablakok a mellékhelyiségekben. Ha mégis a nyílászárók teljes cseréje mellett döntenek, akkor 
menetközben is lehet egy komplett konszignációt kiadni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tehát nem az eredeti küllem alapján, hanem általános 
árajánlatot kért az Önkormányzat. Kéri, a Bíráló Bizottság ismertesse a javaslatát. 
 
Martinovszky József képviselő: A Bíráló Bizottság nyertes ajánlattevőnek az összességében 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó Lőrinci Építőipari és Fővállalkozó Kft-t javasolja, 
illetve a második legkedvezőbb érvényes ajánlatott benyújtó ajánlattevőnek a Bonzók ’94 Kft-t 
jelöli meg.  
 
Uj Roland Gyula képviselő: A jótállási idő mind a két ajánlattevőnél 84 hónap, a teljesítés a 
Lőrinci Kft-nél 60 nap, a Bonzók Kft-nél 64 nap.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, fogadják el a Bíráló Bizottság javaslatát, 
legyen első és második helyezett is. Kéri, aki a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
108/2011.(VI.10.) 
h a t á r o z a t a 

Civilház felújítása közbeszerzési eljárásról döntés 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés – Velence 
„Civilház” felújítása” tárgyú, KÉ-9121/2011. számú közbeszerzési eljárásban a Bíráló 
Bizottság javaslatát elfogadva a pályázat nyertesének a Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft-t 
(1193 Budapest, Derkovits Gy. u. 82.) nevezi meg. Az ajánlati árat nettó 17.702.249,- Ft-ban 
fogadja el.  
Továbbá a közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva a második 
legkedvezőbb érvényes ajánlatott benyújtó ajánlattevőnek a Bonzók ’94 Kft-t (1054 Budapest, 
Honvéd u. 8.) nevezi meg. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat nyertesével a szerződést nevében eljárva írja 
alá. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2011. június 30. 

 
* * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, mikor kezdődhetnek a munkák? 
 
Tóth Anita műszaki ügyintéző: Június 22-én történik a szerződéskötés, már másnaptól 
kezdődhetnek a munkák.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, folyamatosan kísérjék figyelemmel a munkákat és 
ügyeljenek arra, hogy menetében az állampolgárok szempontjából is elfogadható legyen a 
kivitelezés.  
 
Benkő Istvánné képviselő: Valamikor támadták az Önkormányzatot a trafóáthelyezés miatt is, 
de most, hogy szép lett, senki nem szól. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az illemhely építésével kapcsolatban kér tájékoztatást. 
 
Tóth Anita műszaki ügyintéző: Tárgyalásos eljárás lesz. Minden attól függ, hány eljárást 
fognak tartani.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Kérdezi, ha minden rendben megy, akkor elvben a 
június 20-i testületi ülésre be lehet vinni? 
 
Tóth Anita műszaki ügyintéző: Igen. 
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Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi, az Egyház álláspontja nem változott? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem kapott semmi visszajelzést. Az Egyháznak a 
képviselő-testülete megszavazta a visszavonást. Kéri, külön figyeljenek arra, hogy 
pénzbedobós ajtók kerüljenek a WC-kre.  
 
Martinovszky József képviselő: Javasolja, meg kellene keresni a Püspökséget és megkérdezni 
tőlük, miért nem akarják az illemhely megépítését. 
 
Benkő Istvánné képviselő: Érdekes, ettől elzárkózik az Egyház, pedig egy magasabb 
színvonalú szolgáltatást jelentene, közben pedig felszólítják az Önkormányzatot, hogy tegyék 
rendbe a temetőt.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Úgy gondolja, elő kellene venni a régi köztemetővel 
kapcsolatos szerződést.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Önkormányzatnak van egy temetői rendelete, azt is 
meg kellene nézni.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Nem tudja, hogy a pénzbedobós ajtó jó lesz-e az embereknek. 
 
Benkő Istvánné képviselő: Véleménye szerint gyorsan megszokják az emberek. 
 
Martinovszky József képviselő: Az átadás előtt az embereket erről tájékoztatni kell egy 
újságcikkben. 
 
Serhók György képviselő: Nem tudja, ebből adódóan a rongálás mekkora lenne? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az üzemeltetésre megkötendő szerződésbe bele kell 
foglalni a naponkénti ürítését a pénzbedobónak. Az üzemeltetésre a szerződést is elő kell 
készíteni. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Legjobb esetben július végén kezdődnek az építési 
munkák, amely legalább két hónapig tart. Úgy gondolja, előbb készüljön el az illemhely, 
utána kössék meg rá az üzemeltetési szerződést. 
 
Serhók György képviselő: A Civilház elkészültével a parkoló egységek is hasonlóan 
elkészülnek? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A tervezése folyamatban van, de nem tudni 
pontosan, mikorra készül el. 
 
Benkő Istvánné képviselő: Jelzi, több probléma merült fel a parkgondozás terén. Hiányosan 
és nem időben végzi a vállalkozó a szükséges munkákat. Kéri, valamilyen intézkedés történjen 
ez ügyben. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Kéri, pontosan kerüljenek összeírásra az eddig 
jelentkező problémák, mert csak ennek ismeretében tudja megkeresni a Hivatal a vállalkozót. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Véleménye szerint is jelezni kell a problémákat a 
vállalkozó felé, mert fél év türelmi időt kaptak, ezen idő alatt megismerhették a területet. 
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Cserny Vilmos alpolgármester: Jelzi, az E-on megbízásából ismételten levágásra kerültek a 
közterületen található fák azon ágai, amelyek a villanyvezetéket elérhetik. Úgy gondolja, igen 
csúnyán megcsonkították a fákat. 
 
Martinovszky József képviselő: Tudja, hogy ez szükséges, de jó lenne, ha erről az E-on előre 
értesítené a Hivatalt. 
 
Benkő Istvánné képviselő: Sajnálja a megcsonkított fákat, de véleménye szerint ez a 
tulajdonos hibája is, mert neki kellene időben levágni a problémát okozható ágakat.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Véleménye szerint ebben az időszakban nem lenne szabad 
hozzányúlni a fákhoz, csak ahhoz, ahol igazán baj van. 
 
Benkő Istvánné képviselő: Ha a Környezetvédelem ezt ellenőrizné, akkor biztos kifogásolná, 
hogy lombos fák ágait nem lehet levágni, mert sérül a fa.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Egyet ért Benkő Istvánné képviselővel, mert a 
tulajdonosoknak nem lenne szabad megvárni, míg kilombosodik a fa és teremni kezd, hanem 
még kora tavasszal kellene levágni a problémás ágakat. 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Igaz az is, hogy gondolni kellett volna erre, amikor ültetve 
lettek a fák. Például platánfák kerültek elültetésre az áramvezeték alá, azzal a gondolattal, 
hogy sok időnek kell addig eltelni, amíg megnőnek. Időközben eltelt 30-40 év, és most 
problémát okoznak. Sajnos vannak olyanok, akik nem tudják levágni a problémás ágakat és 
arra sincs pénzük, hogy ezt a munkát elvégeztessék valakivel. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Sajnos ezt az Önkormányzat sem tudja 
megfinanszírozni. 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Véleménye szerint ez nem biztos, hogy pénzkérdés. Kéri, 
írjanak egy levelet az Eo-n részére, amiben közlik, hogy a településen lévő fákat mennyire 
elcsúfították, valamint kérjék fel őket arra, ezt a munkát vegetációs időn kívül végezzék el. 
Ennyit megtehet az Önkormányzat.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A levél mindenképpen megírásra kerül. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem mindegy, milyen alvállalkozó végzi a munkát, 
kötődik-e a településhez. Ez vonatkozik akár a fűnyírásra, akár az Eo-n általi favágásra. 
Tapasztalatai alapján a helyi vállalkozó által a településről készített fotók is jobban 
felhasználhatók, mint amit esetleg a székesfehérvári fotós készített. Nem a fénykép minőségére 
gondol, hanem magára a témára. A helyi vállalkozó szívvel-lélekkel, nagyobb belegondolással 
készíti el a fotót.  
 
Benkő Istvánné képviselő:  A Babák Rózsakertjében járva tapasztalta, nincs felszerelve a kút.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Utána fognak nézni.  
 
Uj Roland Gyula képviselő: Kérdezi, a Vadász utca – Nimród utca sarkán lévő BKV üdülőnél 
nem lehetne egy tükröt felállítani, mert nem látják egymást az autók. 
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Úgy tapasztalta, ott mindenki középen veszi be a 
kanyart és ez a baj. 
 
Uj Roland Gyula képviselő: Az is baj, hogy a BKV-sok pedig ott parkolnak. Az aluljáró 
építkezés miatt sokan veszik igénybe ezt az útvonalat. Ha ott egy tükör lenne, akkor a BKV-sok 
nem tudnának ott parkolni.  
 
Martinovszky József képviselő: A nyugdíjasok klubdélutánján vett rész. Ezen felvetődött, hogy 
egy Vörösmarty úti lakónak 3 km-t kell gyalogolnia a városközpontig és miért nem közlekedik 
a buszjárat felfelé a Vörösmarty úton és jön le a Jókai úton. Elmondta a felvetésre, hogy ezek 
az utcák nem alkalmasak a buszközlekedésre. A nyugdíjasok kérték, hogy legalább a szélesebb 
utcákon közlekedjen a busz.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Többször is felvetődik a velencefürdői közlekedés, 
teljesen jogosan. Amikor az Önkormányzat segíteni próbál, egyértelműen kiderül, nincs 
igénybevétel. Ennek a költségeit pedig mindenképpen ki kell fizetni valakinek. A nyári 
rendezvényekre a kisvonatot sem fogja az Önkormányzat indítani, mert nem volt kihasználva.  
 
Benkő Istvánné képviselő: A Vén Teri néni fia szólt, hogy olvasta az újságban a felhívást és 
vállalná a buszközlekedés megoldását a városban. Mi a teendője? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, ezt írásban jelezze az Önkormányzat felé. 
Megállapítja, több napirendi hozzászólás nem volt, a rendkívüli nyílt ülést 9.00 órakor 
bezárja.  
 
 

K.m.f. 

 
 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 


