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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 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 
  Dr. Sirák Andrásné   képviselő 
  Szávai Jánosné   képviselő 
  Uj Roland Gyula   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
valamint Filler Erna pénzügyi osztályvezető, Martinovszkyné Tóth Veronika Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, a Képviselő-
testület 8 fővel határozatképes. A rendkívüli ülés összehívását a napirendek indokolják. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Jelzi, Dr. Sirák András képviselő tárgyalásra ment, nem lehet 
tudni, mikor érkezik meg az ülésre. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a meghívóban szereplő kiküldött napirendi 
pontokat elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
197/2011.(XI.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./ Intézményi áramszolgáltató kiválasztása 
2./ Közbeszerzéshez szükséges tervszolgáltatók ajánlati felhívása 
3./ Műszaki szakértő megbízása 
4./ Termálvízkészlet meghatározásához szükséges megbízás kibocsátása 
5./ Egyebek 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 
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Napirend: 1.) Intézményi áramszolgáltató kiválasztása 
   (Előterjesztés 1. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A napirenddel kapcsolatos anyag kiosztásra került. A 
napirendi téma összefoglalására átadja a szót a Jegyző úrnak. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az elmúlt testületi ülésen a Képviselő-testület 
felhatalmazást adott arra, hogy Dr. Burián Antal úr kapjon megbízást az energia ellátását 
biztosító szolgáltató kiválasztási és szerződés előkészítési munkákra, mivel az előző 
szolgáltató azt írta, a továbbiakban nem tudja ezt a feladatokat ellátni. Dr. Burián úr ennek 
megfelelően beszerezte az E.ON-tól az ajánlatot. Örvendetes, hogy a tavalyi árnál 50 fillérrel 
kedvezőbb a mostani ajánlat. Mielőbb dönteni kell ebben, mert máig tartják ezt az ajánlatot. A 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság támogatja az ajánlat elfogadását.  
 
Serhók György képviselő: Az ár azért csalóka, mert ehhez még egy külön számlát fog kapni a 
Hivatal a rendszerhasználati díjról. Az ajánlat az áramdíjra vonatkozik, de igen 
elfogadhatónak tartja a maga részéről. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Uj Roland Gyula képviselő: Nem érti, miért fizet magasabb áramdíjat a lakosság? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ezt egyrészt törvény szabályozza, másrészt a piac 
nyilván kedvezményezi a nagyobb fogyasztást. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az előterjesztésben szereplő E.ON Kft. 
ajánlatát elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
198/2011.(XI.10.) 
h a t á r o z a t a 

energiaszolgáltatóval szolgáltatási szerződés megkötéséről 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Burián Antal megbízott szakértő 
előterjesztésében szereplő E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1051 Budapest, Széchenyi István tér 
7-8.) ajánlatát elfogadja. Tekintettel arra, hogy az ajánlat a szolgáltatási szerződés minden 
lényeges adatára és körülményére kiterjed, felhatalmazza a Képviselő-testület a 
Polgármestert, hogy a szolgáltatási szerződést nevében eljárva írja alá. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2011. december 15. 

 
* * * 
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Napirend: 2.) Közbeszerzéshez szükséges tervszolgáltatók ajánlati felhívása 
   (Előterjesztés 2. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A napirenddel kapcsolatban átadja a szót a Jegyző 
úrnak. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Született egy olyan testületi döntést, hogy a 
„Velencei-tó Kapuja” beruházás folytatása szükséges. Ennek előfeltételeként a közbeszerzési 
eljárás elindításához el kell készíteni annak anyagát. Az ajánlati felhívás tervmellékleteit 
értelemszerűen azok a tervezők kell elkészítsék, akik a korábbi terveket is készítették. A szerzői 
jog alapján joguk van arra, hogy meghívásos, tárgyalásos eljárásra kerüljön sor. A 
közbeszerzési tanácsadói feladatokat ellátó Ügyvédi Iroda elküldte az anyagot azzal, hogy 
lényegében a második oldalon levezette a jogi alapvetéseket, miszerint milyen jogi 
felhatalmazás alapján lehetséges új, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárást alkalmazni. Elküldte az eljárás ajánlattételi felhívását, amelyből hiányzik az 
ajánlattevőnek kiküldendő irat mintatár, illetve a tervezői szerződés. Az anyag végén ott 
található a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz küldendő tájékoztató levél tervezete. Ezekben a 
speciális eljárásokban nem lehet szabályszerűen elindítani a hirdetmény nélküli eljárást 
anélkül, hogy ne legyen tájékoztatva a Döntőbizottság. Ennek az alapeljárása az, hogy ha 8 
vagy 10 napig nem jelez vissza a Döntőbizottság, akkor nincs benne jogsértés és közbeszerzési 
szempontból lefolytatható az eljárás. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta és támogatja az előterjesztést. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
napirenddel kapcsolatban? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A hírekből értesülhettek, hogy az Ügyészséghez feljelentés 
érkezett ezzel kapcsolatban. Kérdezi, ennek ellenére lehet közben folytatni a döntéseket? 
Tehát jött egy megkeresés az Ügyészségtől és ennek milyen jogi következménye van? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Hogy hova adta be a feljelentést a Képviselő úr, 
pontosan nem lehet tudni. Nyilván ennek meg van az eljárási szabálya. Semmiféle megkeresés 
eddig az Ügyészségtől nem érkezett. 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: A Képviselő úr ismeretlen tettes ellen tett feljelentést.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Dr. Sirák Andrásné képviselőtársa kérdésfeltevése 
pontatlan volt. A Képviselő úr védelmében szeretné elmondani a jegyzőkönyv számára, hogy 
L. Simon László úr nem az Önkormányzat ellen tett feljelentést a Főügyészségen, hanem 
ismeretlen tettes ellen. A Képviselőasszony csak vélelmezheti legfeljebb, hogy ez az ismeretlen 
tettes az Önkormányzat. Ezt pedig nyugodt lélekkel visszautasíthatja, mert nem követtek el 
semmit.  Ezt azért mondta el, nehogy valaki törvénysértéssel vádolja a Parlamenti Képviselő 
urat itt a testületi ülésen. A Képviselő-testület minden kérdésben, teljes hatáskörben, 
jogszerűen dönthet.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Akkor nem érti, miért kellett erről a tanárokat tájékoztatni? 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Minden egyes munkavállalói kör tájékoztatást kapott a 
„Velencei-tó Kapuja” beruházás állásáról  és arról, mi várható a törvénytervezetek tükrében 
a jövő évet illetően. Ez megtörtént az Iskolában, Óvodában, Humánszolgálatnál. Kérdezi, 
van-e még valakinek kérdése, észrevétele a közbeszerzéssel kapcsolatban? 
Kéri, aki az ajánlattételi felhívást a mellékelt levéllel együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
199/2011.(XI.10.) 
h a t á r o z a t a 

ajánlattételi felhívás jóváhagyásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Velencei-tó Kapuja” projekt beruházás 
folytatását megalapozó felmérési, terv átvizsgálási és terv aktualizálási feladatokra az 
előterjesztésben foglalt ajánlattételi felhívás dokumentációját jóváhagyja.  
Felhatalmazza a Polgármestert és a közbeszerzési tanácsadót, hogy az ajánlati felhívást a 
Képviselő-testület nevében bocsássa ki.  
Felhatalmazza továbbá a közbeszerzési tanácsadót, hogy az ajánlati dokumentáció anyagát a 
kötelező szabályoknak megfelelő tartalommal állítsa össze, illetve a Megbízási szerződés-
tervezetet készítse el a felhívásban szereplő kötelező ajánlati paraméterek 
figyelembevételével. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Dr. Némethi Péter közbeszerzési tanácsadó 
Határidő:  2011. december 15. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 3.) Műszaki szakértő megbízása 
   (Előterjesztés 3. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A napirenddel kapcsolatban átadja a szót a Jegyző 
úrnak. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Feltételezve azt, hogy a „Velencei-tó Kapuja” 
beruházás folytatása kapcsán összeáll az ajánlati felhívás, a tervezők a szükséges kiviteli 
terveket elkészítik, a jelenlegi állapothoz képest az új árazatlan költségvetési kiírás anyagát 
mellé teszik, akkor rendelkezésre áll egy műszaki tartalom, illetve tudni lehet, hogy az eddigi 
támogatott és önkormányzati önrész pénz mennyi áll rendelkezésre. Azért, hogy a Képviselő-
testület nyugodtan dönthessen, feltétlen szükséges egy olyan műszaki szakértő, aki nem csak 
tervez, hanem kivitelez is és ilyen szempontból meg tudja nézni, hogy a műszaki tartalom és a 
rendelkezésre álló összeg mennyire piacképes, tehát a rendelkezésre álló összegért el lehet-e 
végezni a visszamaradó 72 %-os munkát. Három cégtől kértek be ajánlatot, de csak egy 
ajánlat érkezett.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, fogadják el a beérkezett ajánlatot, mert mint 
helyi vállalkozás, jobban ismeri az összes összefüggést, és jobban oda fog figyelni mindenre. 
A felsorolt műszaki tartalmat adják hozzá a megvalósításra váró feladatokhoz. Kéri, adjanak 
felhatalmazást arra, hogy a Hivatal a műszaki osztállyal együtt a pontos tartalom 
kimunkálását nézze át. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, ezt az összeget, ami 1.450.000,-Ft+ÁFA, mikor tudják 
kifizetni? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Jelenleg is van a fejlesztési tartalékból pénze az 
Önkormányzatnak. Amikor a fedezetkezelő elszámol, vissza fogja adni a fejlesztési tartalékot. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a MAVA-PLAN Kft-vel a 
szerződést a fejlesztési tartalék terhére megkössék azzal, hogy a projekt jelenlegi állásához 
igazodóan pontosításra kerül a műszaki tartalom, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
200/2011.(XI.10.) 
h a t á r o z a t a 

műszaki szakértő megbízásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határidőre beérkezett ajánlat alapján 
megbízza a MAVA-PLAN Kft. Mérnöki Irodát (2481 Velence, Meggyfasor 1.) a „Velencei-tó 
Kapuja” folytatását megalapozó tervezési dokumentáció, műszaki tartalom és piaci 
megvalósíthatóság összhangjának biztosítását szolgáló mérnöki koordinációs munkával az 
ajánlatban szereplő nettó 1.450.000,-Ft díjért.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést a projekt folytatásához szükséges és ismert 
határidő betartásával, a szakmai követelményrendszernek megfelelő tartalommal és az 
elfogadott díjjal kösse meg. A Megbízási szerződést tájékoztatásul küldje meg a Képviselő-
testületnek. A megbízási díj forrásaként a fejlesztési tartalékot jelöli meg. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2011. december 15. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Termálvízkészlet meghatározásához szükséges megbízás kibocsátása 
   (Előterjesztés 4. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Felhatalmazást kaptak a Testülettől az előkészítésre, 
miszerint egy ilyen szakmai anyag készüljön, és ennek alapján tárgyaltak Gárdony városával. 
Átadja a szót a Jegyző úrnak. 
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Mint ismeretes, már többször készültek bizonyos 
anyagok, de a Vízügyi szakterület nem tartotta alkalmasnak ezeket, holott az ő általuk javasolt 
szakértő készítette. Sikerült egy olyan korrekt, mindenki által elfogadható szakmai stábot 
találni, aki elvégzi a munkát határidőre és az előzetes egyeztetések alapján a Vízügyi Hatóság 
által is elfogadható lesz, így végre rögzítésre kerül, mi az elosztható, rendelkezésre álló 
vízkészlet. Ez mind a két településnek érdeke.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kiemeli, hogy az első határideje ennek november 10-e. 
Felvetődhet, hogy a szerződéskötéskor már van egy első teljesítés is. Ennek oka az, hogy 
amikor felhatalmazást kaptak a tárgyalásra, akkor onnantól ennek részese volt az Aquifer Kft. 
képviselője is. Megerősítették abban, hogy nyugodtan dolgozhat. Gárdony pedig arról 
tájékoztatta, ha nem is sikerül Velencével a megállapodás, adott esetben kifizeti a teljes 
összeget. Ezért lehetséges az, hogy a Kft. részteljesítést tud adni, mert folyamatosan dolgozott. 
A Megbízási szerződés egyeztetésre került Gárdony városával. Néhány megállapítást javasolt 
Velence kihagyásra, mely megtörtént. Az előterjesztésben szereplő Megbízási szerződést 
mindhárom szerződő fél elfogadja.  
 
Szávai Jánosné képviselő: A szerződésben szereplő összeg felét fizeti Velence? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Igen, ez Velencének is kedvezőbb.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, ennek a forrása is megvan? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Igen, a működési megtakarítások terhére történik a 
kifizetés.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki elfogadja a Megbízási szerződést, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
201/2011.(XI.10.) 
h a t á r o z a t a 

termálvízkészlet meghatározására vonatkozó szerződés megkötéséről 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony Város és Velence Város 
termálvízre alapított további fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében a térséget érintő 
kivehető termálvízkészlet megállapítására szakmai tanulmány elkészíttetésében együtt kíván 
működni. Ennek jegyében az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt., valamint Velence Város 
Önkormányzata megbízza az AQUIFER Kft-t (1041 Budapest, Károlyi István u. 21-23.) az 
előterjesztéshez csatolt szerződés szerinti munkavégzésre, melynek munkadíja nettó 
3.500.000,- Ft. A munkadíj kifizetése a két megbízó között 50-50 %-os arányban kerül 
megosztásra. A munkadíj forrásaként a működési megtakarítást jelöli meg. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Megbízási szerződést nevében eljárva írja alá. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2011. december 15. 

 
* * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, hogy a továbbiakban zárt ülésen folytassa a 
Testület a munkáját. Kéri, aki a zárt ülés tartásával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
202/2011.(XI.10.) 
h a t á r o z a t a 

zárt ülés elrendeléséről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat gazdasági érdekeire 
tekintettel zárt ülést tart.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni a jelenlévők részvételét és a nyílt ülést 
13.30 órakor bezárja.  
 
 

K.m.f. 

 
 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 


