
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 25-én                 
              megtartott soron kívüli üléséről. 
 
Helye: Velence Kastély 
 
Jelen vannak:  Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Galambos György    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
  Cserny Vilmos    képviselő 
  Csizmadia Attila   képviselő 
  Gránitz Gáspár Istvánné  képviselő 
  Juhász Gyula    képviselő 
  Sénik István    képviselő 
  Serhók György   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait. Javasolja, kezdjék 
meg a munkát. Megállapítja, a képviselő-testület határozatképes, jelen van 9 fő. Elmondja, 
mint ahogy az a meghívóban is szerepel, a mai testületi ülés soron kívüli ülés. A meghívóban 
szereplő napirendet plusz egy napirenddel kívánja kiegészíteni, a Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Központ kiviteli terveinek közbeszerzési eljárásával.  
Kéri, aki a napirendekkel egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
155/2008. (VIII.25.)  

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

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

1. Velencei-tó Kapuja engedélyezési terv készítés közbeszerzési eljárás bírálata  
2. Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kiviteli terveire közbeszerzési eljárás 

 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a két ülés között eltelt időszak eseményeiről ad 
tájékoztatást.  

- Elmondja, hogy a Járóbeteg Szakellátó Központra beadott pályázat hivatalosan is 
nyertes lett. 762.849.931.- Ft-ot nyertek, amiből eredően az önrész is csökken. A 
csökkentett részben van olyan, amit megpróbálnak továbbegyeztetni. A támogatási 
szerződés még nem jött meg. A mai egyeztetés lényege az volt, hogy érinti e 
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tartalmilag a beruházást a csökkentett támogatás, de valójában nem érinti. Az 
informatikai eszközökből vettek le jelentős részt és a projektből kivették a 
gyógyszertárat.  

 
Kéri, aki a tájékoztatást tudomásul vette, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a tájékoztatást tudomásul vette.  
 
 
Napirend: 1./ Velencei-tó Kapuja engedélyezési terv készítés közbeszerzési eljárás bírálata  
  (Előterjesztés 1-es számú mellékletben) 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  elmondja, a tanulmányterveket elkészítette egy 
tervező, amely egy elég komoly mélységű tervezésű anyagban manifesztálódott. Ezzel a 
tanulmánytervvel a szerzői jog megalapozódott és a közbeszerzési törvény szerint itt is le kell 
folytatni a terv elkészítésére az egyszereplős eljárást. A pályázati anyag a becsatolt 
dokumentációból áll. Mikor a Bíráló Bizottság a becsatolt anyagot alkalmasnak találta, 
azután volt lehetőség az áregyeztetésre. 24,8 millió forintra sikerült az árat levinni. A 
Bizottság javaslata, hogy mint egy érvényes pályázóval, ezzel az értékkel a tervezői, 
engedélyezési tervdokumentáció készítesse el és pályázatnyertesként hirdesse ki. A kialkudott 
tervezési díj belefér a kalkulált összegbe.  
 
Galambos György alpolgármester: nem szereti az egyszemélyes eljárást. Nincs licit?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  nem kötelező az egyszemélyes eljárás, de akkor a 
szerzői jogdíjat ki kell fizetnie az Önkormányzatnak. A képviselő-testület a tervező által 
készített anyagot már évek óta láthatja.  
 
Sénik István képviselő:  annak idején amikor a fürdő terveit elkészítették az Önkormányzat 
kifizette a terveket, majd az akkori beruházó gondolt egyet, a tervező eladta a terveket, 
amelynek összege a zsebében maradt. Az Önkormányzat nem tudott semmit se tenni. Nem 
szeretné ha a mostani helyzetben is kialakulna az a helyzet. Úgy gondolja, jobb lett volna 
pályáztatni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ez egy hivatalos közbeszerzési eljárás volt, amit a 
képviselő-testület írt ki.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: erről volt egy testületi döntés. Ha most nem fogadja 
el a képviselő-testület, akkor ki kell fizetni a szerzői jogdíjat.  
 
Galambos György alpolgármester: ez nem ugyanaz a helyzet mint a fürdőnél. Ez a tervet 
elfogadták már.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ez a tervet nem tudják eladni, mert köt a támogatási 
szerződés. Megállapítja, több kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
Kéri, aki az indítvánnyal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
A Képviselő-testület 7 igen, 2 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
156/2008. (VIII.25.)  

h a t á r o z a t a 
Velencei-tó Kapuja engedélyezési terv készítés közbeszerzési eljárás bírálata 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tó Kapuja projekt engedélyezési 
tervkészítés közbeszerzési eljárásában az Artonic Design Építészeti Kft. ajánlatának 
pályázatnyertességét megállapítja nettó 24,8 millió forint tervezési díjért.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy megbízási szerződést pályázatnyertessel kösse meg. 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. október 30.  
 

*  * * 
 
Napirend: 2./ Járóbeteg Szakellátó Központ kiviteli terveire közbeszerzési eljárás 
  (Előterjesztés 2-es számú mellékletben) 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: az előterjesztés itt helyben került kiosztásra, az 
anyag gyorsabb megismerése érdekében szóban kíván tájékoztatást adni. Elmondja, a projekt 
olyan szakaszba érkezett, amikor gyors döntésre van szükség ahhoz, hogy a kivitelezés 
meghirdethető legyen. A rendelőintézetnél már engedélyezett tervdokumentáció áll 
rendelkezésre, a kiviteli terveket kell elkészítetni. A közbeszerzési eljárás teljesen hasonló az 
előzőhöz. A javaslat, hogy a képviselő-testület hozzon egy olyan döntést, hogy ez 
megtörténhessen. Most csak felhatalmazásra van szükség, döntés a pályázati felhívás 
kibocsátásáról. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, nagyon örül a pályázatnyertességnek. Mivel 
kérdés, észrevétel nem hangzott el, kéri, aki egyetért azzal, hogy az egyszemélyes 
közbeszerzési eljárást megindítsák, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
157/2008. (VIII.25.)  

h a t á r o z a t a 
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kiviteli terveinek elkészítésére  

ajánlati felhívás kibocsátása 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ 
projekt megvalósítás kiviteli terveinek elkészítésére ajánlati felhívást bocsát ki közbeszerzési 
eljárás keretében.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges lépéseket az eredményes pályázati eljárás 
érdekében tegye meg.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. október 30.  
 

 
*  * * 
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Juhász Gyula képviselő: kérdezi, a Járóbeteg Központ a volt ÉDÁSZ területén lesz?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: igen és nem érint magántulajdont.  
Megállapítja, több kérdés, észrevétel, napirend nem hangzott el, az ülést bezárja.  
 
  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes     dr. Papp Gyula Gábor 
                polgármester                                                                       címzetes főjegyző 
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2008. augusztus 25-i jegyzőkönyvben szereplő határozatok:  
 
 
1. o. 155/2008. (VIII.25.) Napirendek elfogadásáról 
 
3. o. 156/2008. (VIII.25.) Velencei-tó Kapuja engedélyezési terv készítés közbeszerzési  
                                             eljárás bírálata 
 
3. o. 157/2008. (VIII.25.) Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kiviteli terveinek  
                                             elkészítésére ajánlati felhívás kibocsátása 
 


