
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 15-én 10.15  
               órakor megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Helye: Velence Város Önkormányzat 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 
  Sénik István    képviselő 
  Serhók György   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszönti a megjelenteket. Javasolja, kezdjék meg a 
rendkívüli ülést. Elmondja, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság sem zárt ülésen 
tárgyalta, de felmerülhetett volna. Javasolja a rendkívüli testületi ülés is nyílt ülés keretében 
kerüljön megtartásra. Felhívja a figyelmet, annak ellenére, hogy nyílt ülésen tárgyalnak, 
vegyék figyelembe az üzleti érdekeket, mindenki bizalmasan kezelje az információkat. 
Elmondja, az egyebek napirendek között három dologról kíván tájékoztatást adni. Javasolja, 
először a napirendek elfogadásáról szavazzanak.  
 
Kéri, aki a napirendekkel egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2008. (I.15.)  

h a t á r o z a t a 
napirendek elfogadásáról 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel rendkívüli testületi 
ülést tart.  
 

1. A velencei 1381/3 hrsz-ú ingatlan vételére vonatkozó ajánlati felhívás 
2. Egyebek 

a.) Velencéért Emlékéremre javaslat kérése 
b.) 2008. évi költségvetéshez javaslat kérése 
c.) Képviselői beadványról tájékoztatás 

 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén 
jelenlévő képviselők kezdeményezték a rendkívüli ülés összehívását a téma halaszthatatlan 
oka miatt. A rendkívüli ülésre telefonon történt az összehívás, valamint bizottsági ülésen is 
elhangzott a testületi ülés időpontja. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Juhász Gyula képviselő 
úr jelezése szerint Füri Mihály képviselő jelezte, hogy bizottsági ülés után nem tud visszajönni 
testületi ülésre. Dr. Sirák András képviselő egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni, de 
tudott a rendkívüli ülésről. Csizmadia Attila képviselő az APEH-nál tartózkodik, Dr. Sirák 
Andrásné pedig nem elérhető egyik telefonszámon sem. Megállapítja, a képviselő-testület 
határozatképes, jelen van 10 képviselő.  
Röviden összefoglalva elmondja, a Fejér Megyei Hírlap január 9-i számában jelent meg a 
1381/3 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szól hirdetés. Az ajánlattétel határideje január 16. 9.00 
óra.  
 
Napirend: 1./ A velencei 1381/3 hrsz-ú ingatlan vételére vonatkozó ajánlati felhívás 
  (Előterjesztés 1-es számú mellékletben) 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: elmondja, a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság döntése mindenki számára ismert, mindenki tudja miről kell szavazni. Az ajánlati 
árnál gondot jelent, hogy mi tartozik az áfakörbe. Horváth urat hívták fel, aki 
kapcsolattartónak van megadva a megyénél. Elmondta, véleménye szerint tavaly be voltak 
jelentkezve az áfakörbe, de nem biztos abban, hogy az idén is így van. Erre most konkrét 
választ nem tudott adni, megígérte a visszahívást. Ez azért lehet érdekes, mert ha valaki 
biztosan tudja hogy nem tartoznak az áfakörbe, akkor könnyedén ad jobb nettó+áfa árat. A 
másik információ, hogy ismeretei szerint az Önkormányzatnak elővételi joga van. Elnézést kér 
azért, mert bizottsági ülésen erre nem tudott határozott választ adni. A pontos információ 
érdekében átnézték a joganyagot és a megye is ígérte hogy visszaszól. Ha ezt visszaigazolják, 
egyszerűsödik a helyzet, mert a legjobb ajánlattevő ajánlatára vonatkozóan biztosítani fogják 
az elővételi jogot.  
A harmadik információ, hogy egy közbeszerzési törvény módosítása kapcsán az ingatlan 
vétele is bekerült a közbeszerzési törvény hatálya alá. Közbeszerzési eljárást kell lefolytatni 
egy konkrét ingatlanra, aminek megvan a vételára és más ajánlatot nem lehet kérni rá. Ez egy 
speciális eljárás. A közbeszerzési tanácsadó New-Line Kft-vel is beszélt, akik 10-15 perc 
múlva fognak visszajelezni. Ilyen konkrét információk várhatók, amik befolyásolhatják a 
döntést. A Bizottság meghatározta, hogy hány millió forintot javasol az ajánlatba. Úgy 
gondolja mindenki a bruttó árra gondolt, de ezt is le kell tisztázni. Amennyiben ajánlatot kell 
tenni, mert az elővételi jog gyakorlása téves információ, akkor pontosítani kell ehhez az 
ajánlati összeget. Az elővételi jog gyakorlásáról most nem lehet dönteni, mert azt csak konkrét 
helyzetben lehet megválaszolni.   
A közbeszerzési tanácsadóval történt telefonbeszélgetés után elmondja, egyrészt az uniós 
értékhatárokhoz kötődő szabályozás alá nem esik. Amennyiben elővételi joga van az 
Önkormányzatnak, akkor ezen a címen nem kell közbeszerzési eljárást folytatni. Ha nincs 
elővételi jog, de csak egy konkrét ingatlanról van szó, akkor nem kell közbeszerzési eljárást 
lefolytatni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  elgondolkodtató, nem kell e a Megyei Közgyűlés elnöke 
felé jelezni, hogy a felelősként megjelölt személy nem rendelkezik mindenre kiterjedő, 
megalapozott információval.  Nem tudott az áfára és az elővételre, a közbeszerzési eljárásra 
megbízható választ adni.  
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Martinovszky József képviselő: a törvények szerint mivel ez telek, áfaköteles? Nem lenne az, 
mert 5 éven túl a birtokában van. Ez a rész hogy vonatkozik ebből a szempontból.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: amennyiben az értékesítő az áfakörbe 
bejelentkezett, akkor áfás, ha nem jelentkezett be, akkor nem áfás. Velence nem áfás. A 
probléma csak az, hogy az áfa törvénynek van egy olyan kis része, ahol azt mondja, hogy az 
építési telek, vagy még használatba nem vett épület, beépítetlen ingatlan áfás. Nem tudják, 
hogy felülírja-e, ha valaki nem jelentkezett be az áfakörbe, akkor az nem áfás. Ez a 
bizonytalanság van bennük, erre az APEH-tól állásfoglalást fognak kérni. Amennyiben nem 
kell ajánlatot tenni, mert az elővételi jog fenn áll, akkor egyszerűen meg kell várni és dönteni 
kell a képviselő-testületnek, hogy az neki megéri-e.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: mindenképpen megéri az Önkormányzatnak.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  a kiírás szerint nem kötelező a pályázatnyertesség 
megállapítása, tehát lehet eredménytelen is.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ezeket csak levélben és kérdésként fogalmazhatják meg 
megerősítve azt, hogy elsőként arról szavaz a képviselő-testület, hogy van szándéka, komoly 
szándéka van arról, hogy az ingatlan tulajdonába kerüljön. Ilyen kérdésekre nem tudtak a 
döntésig megalapozott választ kapni, mert a pályázat kiírója nem volt felkészült.   
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  az elővételi jogról most nem lehet dönteni, mert az 
elfogadott ajánlat ismeretében lehet élni az elővételi joggal.  
 
Sénik István képviselő: ha kiderül, hogy van az Önkormányzatnak elővételi joga, akkor 
alacsonyabb árat javasol ajánlani.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: szünetet rendel el, amíg Horváth István úr a pályázat 
kiíró felelős személye nem jelez vissza, majd utána folytassák a munkát.  
 
Martinovszky József képviselő: kérdezi, hogy addig nem lehet dönteni?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: úgy lehet dönteni, hogy a ténylegesen kifizetendő 
vételár 60 millió forint. Ez egy áthidaló megoldás a képviselő-testület részéről.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a szünet után kéri, folytassák a munkát, bár Horváth úr 
még nem jelzett vissza, de a képviselők nem érnek rá korlátlan ideig.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: két kérdés tisztázatlan, egyik az áfa kérdése. Arra 
az a javaslata, a képviselő-testület úgy fogalmazza meg ajánlatát, hogy a kifizetendő bruttó 
vételár, és ennek megfelelően lehet az adatlapot kitölteni. A másik, ha van elővételi jog 
biztosítva a törvényben, azzal úgy is csak akkor lehet élni, ha más, kedvezőbb  ajánlat 
beérkezik és azt meg kell küldje törvény szerint a Közgyűlés a helyi önkormányzatnak, hogy 
élhessen az elővételi jogával. Pillanatnyilag minden arra mutat, hogy téves az információ, 
Horváth úr az Ötv-re hivatkozott, de ebben Ő nem találja.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a második javaslat az, hogy ezzel a tartalommal 
fogalmazzanak meg egy levelet, amiben jelzik, az előbb elmondott észrevételeiket.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: amennyiben a versenyhelyzetet az 
esélyegyenlőségére és jogszerűségére vonatkozóan befolyásolja.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: először arról döntsenek, ami a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság ülésén elhangzott javaslat, miszerint tegyenek ajánlatot bruttó 
60 millió forintra. Erről kell név szerinti szavazással dönteni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: javasolja a szerződéskötéskor kifizetni.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: javasolja, hogy a szerződéskötéssel egyidejűleg.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a szerződéskötéssel egyidejűleg jónak tartja, de 
legkorábban a kihirdetést követő 30 napban. 30 napon belül nem kívánnak fizetni, mert 
lekötött pénzek vannak.  
 
Cserny Vilmos képviselő: mi van akkor, ha már a 15. napon belül meg van a szerződés?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: az eredményhirdetés 30 nap. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a forrása a fejlesztési tartalék megjelölése. Az 
ajánlattételi adatlap kitöltött tartalmáról kell szavazni.  
Név szerinti szavazást rendel el.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: előolvassa a képviselő-testület névsorát.  
 

Oláhné Surányi Ágnes   igen 
  Galambos György    igen 
  Benkő Istvánné   igen 
  Cserny Vilmos    igen 
  Fehér Györgyné   igen 
  Gránitz Gáspár Istvánné  igen 
  Juhász Gyula    nem 
  Martinovszky József   igen 
  Sénik István    igen 
  Serhók György   igen 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: megállapítja, a képviselő-testület 9 igen, 1 nem 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2008. (I.15.)  

h a t á r o z a t a 
A velencei 1381/3 hrsz-ú ingatlan vételére vonatkozó ajánlati felhívás 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a velencei 1381/3 hrsz-ú földterületre 
bruttó 60.000.000.-Ft, azaz bruttó hatvanmillió forint vételáron vételi ajánlatot tesz a 
tulajdonos Fejér Megyei Önkormányzatnak.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajánlati anyagot a pályázati leadási határidőre 
jutassa el a kiíróhoz.  
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  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. január 20.  
 

 
*  * * 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a levél tartalmával egyetért és szükségesnek 
tartja ennek elküldését, ha a versenyhelyzetet az esélyegyenlőségre és jogszerűségre 
vonatkozóan befolyásolja. Kéri, szavazzanak.  
A Képviselő-testület 9 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta az indítványt.  
 
 
Napirend: 2./ Egyebek: a.) Velencéért Emlékéremre javaslat kérése 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: felhívja a figyelmet, hogy február 15. a Velencéért 
Emlékéremre a javaslattételi határidő.  
 
 
Napirend: 2./ Egyebek: b.) 2008. évi költségvetéshez javaslat kérése 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Minden képviselő-testületi tagtól a 2008. évi 
költségvetéshez javaslatot kér január 30-ig. 
 
 
 
Napirend: 2./ Egyebek: c.) Képviselői beadványról tájékoztatás 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: felolvas egy levelet, hogy tájékoztassa a képviselő-
testületet. A Közép-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatala Törvényességi Ellenőrzési 
Főosztálya küldte a levelet január 11-én Jegyző úrnak címezve. (Levél 2-es számú 
mellékletben) 
Dr. Muzs Edit főosztályvezető asszonyt hívta fel, és elmondta hogy Dr. Sirák András képviselő 
úr beadványát nem kapták meg és kérdezte mi van benne. Arról kapott tájékoztatást, hogy 5 
képviselő társuk aláírásával, a testületi ülésen benyújtott indítványokat, Dr. Sirák András 
kísérő levelével nyújtották be. Nem szeretné vitára bocsátani, csak tájékoztatásnak szánta.  
Köszöni a képviselő-testület rugalmasságát.  
Megállapítja, több napirend, hozzászólás nem hangzott el, az ülést bezárta.  
 
 
 

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


