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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 09-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 
   Serhók György   képviselő 
  Uj Roland Gyula   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
valamint Filler Erna pénzügyi osztályvezető, Heinczné Horváth Edina igazgatási 
osztályvezető, Dr. Vágner Elza ügyvéd. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a Testület 5 
fővel határozatképes. Martinovszky József és Szávai Jánosné képviselők jelezték távollétüket, 
Dr. Sirák András és Dr. Sirák Andrásné képviselőkről nem tud semmit.  
Kéri, aki a meghívóban szereplő napirendet elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
172/2012.(VII.09.) 
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.) Temetői vizesblokk és a Háziorvosi Rendelő közbeszerzési eljárásának 
eredményhirdetése 

 
Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 1.) Temetői vizesblokk és a Háziorvosi Rendelő közbeszerzési eljárásának 

eredményhirdetése 
   (Előterjesztés 1. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti dr. Vágner Elza közbeszerzési szakértőt. A 
rendkívüli testületi ülés megtartása azért vált szükségessé, hogy a közbeszerzési szabályok 
szerinti határidőbe beleférjenek. Ma 13.00 órától volt a Bíráló Bizottsági ülés. Átadja a szót 
dr. Vágner Elza ügyvédnek. 
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Dr. Vágner Elza ügyvéd: Az előterjesztésben részletesen leírta a történteket azért, hogy 
áttekinthető legyen mindenkinek. A Bíráló Bizottsági üléssel kapcsolatban elmondja, Szabó 
László úr összeférhetetlenséget jelzett, mint Bíráló Bizottsági tag, mivel a Fodor és Molnár 
Kft-nél az M3-as követelménynél, a felelős műszaki vezetőnél személy szerint ő van 
megjelölve. Kitöltötte az összeférhetetlenségi nyilatkozatot és nem vett részt a döntési javaslat 
kialakításában. A Bíráló Bizottság álláspontja szerint a három benyújtott ajánlat érvényes, 
mind a három ajánlattevő megfelel az alkalmassági feltételeknek. Kizáró ok velük szemben 
nem áll fenn. A Bíráló Bizottság javasolja az eljárást eredményessé nyilvánítani. Nyertes 
ajánlattevőnek mindkét rész-ajánlattétel vonatkozásában a Fodor és Molnár Építőipari és 
Szolgáltató Kft-t kihirdeti, a második legkedvezőbb ajánlattevőként javasolja megjelölni a 
MAVA-PLAN Általános Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t. Áttekintve a történetet, 
az utolsó fordulóra nagyon egybeértek az ajánlatok. A Rendelőnél az eredményhirdetésnek 
még egy akadálya van, hogy a költségvetési előirányzat nem ebben az összegben van 
megállapítva, tehát a Testületnek a fedezet biztosításáról is kell döntenie. Alacsonyabb 
összeg, 17 millió forint került be a költségvetésbe, de ennek az az ára, hogy a nyílászárócsere 
csak részlegesen tud megvalósulni az épületben, illetve a hőszigetelés is csak azon a részen 
tud megvalósulni, ahol a rendelő kialakításra kerül. Fontos a műszaki tartalom 
szempontjából, hogy a lépcsőház teljes felújítása lett volna eredetileg a műszaki tartalomban, 
de itt most csak minimális burkolatcsere és meszelés marad. Ezek a lényeges változások. 
A végső ár a temetői illemhely kivitelezésénél nettó 7.452.000,- Ft, az Orvosi Rendelő 
kialakításánál pedig nettó 21.115.434,- Ft. A teljesítési határidő az illemhelynél 39 nap, az 
Orvosi Rendelőnél pedig 59 nap. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Kétszintes épületről van szó. Az eredeti elképzelés 
teljesen logikusan az volt, hogy egy homlokzat menjen végig, ne álljon meg az első szintnél, 
mind hőszigetelésben, mind vakolatjavításban, mind nyílászárókban. Ezt nem bírta el a 
költségvetés, csak az alsó szint költségeit. Az emeleti szint padlószintjére szigetelő anyag 
kerül. Vannak olyan többletköltségek, mint a gépészetnek a csatlakozása, ezt fel kell vinni az 
emeletig.  
 
Dr. Vágner Elza ügyvéd: Az épületnél az akadálymentesítés drága, 3-4 millió forint.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az akadálymentesítésre itt szükség van.  
 
Dr. Vágner Elza ügyvéd: Ha az akadálymentesítés nem lett volna, akkor a nyílászárókra, a 
homlokzatra elment volna a pénz, értékben ugyan itt lennének. De az akadálymentesítés a 
fontosabb és ez a drága.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A többletforrást pedig a pénzmaradvány terhére 
kívánja megjelölni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, mikor kezdik a munkákat? 
 
Dr. Vágner Elza ügyvéd: Holnap kihirdeti az eredményt, július 20-a után megkötik a 
szerződést és utána kezdődhetnek a munkák. A Bíráló Bizottsági ülésen is szóba került, hogy 
az 50 millió forint alatti munkáknál nincs előzetes bejelentés, hanem a munka megkezdése 
után 8 napon belül kell ezt megtenni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, a munkaterület átadását követően folyamatos 
egyeztetés történjen a Plébános úrral.  
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Uj Roland Gyula képviselő: Egyszerre lesz a két beruházás megcsinálva, vagy egymás után? 
 
Dr. Vágner Elza ügyvéd: Egyidejűleg kell, hogy menjen, mert mindegyiknek onnan számol a 
határideje.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, fogadják el a szakvéleményt határozati 
javaslatként és nyertes ajánlattevőnek hirdessék ki a Fodor és Molnár Építőipari és 
Szolgáltató Kft-t, a második legkedvezőbb ajánlattevőnek pedig a MAVA-PLAN Kft-t jelöljék 
meg. 
 
Dr. Vágner Elza ügyvéd: A Kbt. előírása szerint névszerinti szavazás szükséges. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Átadja a szót a Jegyző úrnak a szavazás 
lebonyolítására. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Névszerinti szavazást kér a Képviselő-testület 
tagjaitól: 
 
Oláhné Surányi Ágnes  igen 
Benkő Istvánné igen 
Cserny Vilmos igen 
Serhók György igen 
Uj Roland Gyula igen 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapította, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
173/2012.(VII.09.) 
h a t á r o z a t a 

temetői illemhely kivitelezése és Orvosi Rendelő kialakítására vonatkozó közbeszerzési 
eljárás döntéséről 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetői illemhely kivitelezése és Orvosi 
Rendelő kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság javaslatát 
elfogadva a pályázat nyertesének a Fodor és Molnár Építőipari és Szolgáltató Kft-t (7000 
Sárbogárd, Tinódy u. 43. B. ép.) nevezi meg. A második legkedvezőbb ajánlattevőként a 
MAVA-PLAN Általános Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t (2484 Agárd, Mező u. 
10/A.) jelöli meg.  
Az ajánlati árat a temetői illemhelye kivitelezése tekintetében 7.452.000,- Ft+ÁFA 
összegben, az Orvosi Rendelő kialakítása tekintetében 21.115.434,- Ft+ÁFA összegben 
fogadja el. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat nyertesével a szerződést nevében eljárva 
írja alá. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. július 25. 

 
* * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Még egy döntésre van szükség. Az Orvosi Rendelő 
felújítására benyújtott ajánlat magasabb, mint a költségvetésben biztosított forrás, ezért a 4 
millió forint többlet forrását a pénzmaradványból biztosítják. Kéri, aki ezt elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapította, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
174/2012.(VII.09.) 
h a t á r o z a t a 

Orvosi Rendelő kialakítás forrásának biztosításáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az újtelepi Orvosi Rendelő kialakításának a 
tervezett nettó 17 millió forint összeget meghaladó forrását a 2012. évi módosított 
költségvetés pénzmaradványában biztosítja. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapította, több napirendi hozzászólás nem volt, a 
rendkívüli nyílt ülést 14.25 órakor bezárta.  
 
 

K.m.f. 

 
 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 


