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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 27-én megtartott 

soron kívüli testületi üléséről. 
 
Helye:       Polgármesteri Hivatal (Velence, Tópart út 26.) 
 
Jelen vannak:   Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Galambos György    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
   Cserny Vilmos    képviselő 
   Fehér Györgyné    képviselő 
  Gránitz Gáspár Istvánné  képviselő 
   Martinovszky József   képviselő 
  Serhók György   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
Szelei Andrea aljegyző, Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Heinczné 
Horváth Edina igazgatási osztályvezető, dr. Ferencz Péter Velencei-tavi Kistérésgi Járóbeteg 
Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Csabina Zoltán projektmenedzser, Hajós 
Péter közbeszerzési tanácsadó, Kovalcsik Katalin újságíró. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket és bejelenti, hogy a testület 
határozatképes. Kéri, a kiküldött napirend „Egyebek” pontjai közé még egyet vegyenek fel, a 
„Velencei-tó Kapuja” közbeszerzési eljárásával kapcsolatosan. 
Kéri, aki a kiegészítéssel együtt a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
128/2009.(VII.27.) 
h a t á r o z a t a 

a napirendi pontok elfogadásáról 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel soron kívüli nyílt 
ülést tart: 
 
1./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 
2./ Egyebek: 

a.) Intézményi élelmezési díjak módosítása 
b.) Házi segítségnyújtó szolgáltatás ingyenessé tétele 
c.) Velence Termál Kft. kérelme 
d.) G-T Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft. kérelme 
e.) InfoHunter Bt. szolgáltatói szerződése 
f.) Kossa-féle csúszda ügye 
g.) Járóbeteg Szakellátó Központ épületének kivitelezésére kiírt közbeszerzés bírálata 



 2 

h.) „Velencei-tó Kapuja” közbeszerzési eljárása 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 1.) 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 
   (Előterjesztés 1. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek az előterjesztéssel 
kapcsolatosan kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2009. (VIII.10.) 

r e n d e l e t e 
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 8/2009. (III.09.) 

rendelet módosításáról 
 
Rendelet 2. számú mellékletben. 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 2.) Egyebek 
 a.) Intézményi élelmezési díjak módosítása 
   (Előterjesztés 3. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek az előterjesztéssel 
kapcsolatosan kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2009. (VIII.10.) 

r e n d e l e t e 
az iskolai és óvodai élelmezési (napi) térítési díj alkalmazásáról 

 
 
Rendelet 4. számú mellékletben. 

 
*  * * 
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Napirend: 2.) Egyebek 
 b.) Házi segítségnyújtó szolgáltatás ingyenessé tétele 
   (Előterjesztés 5. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek az előterjesztéssel 
kapcsolatosan kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2009. (VIII.10.) 

r e n d e l e t e 
a szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott ellátások 

helyi szabályairól szóló 19/2009. (VI.29.) rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
Rendelet 6. számú mellékletben. 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 2.) Egyebek 
 c.) Velence Termál Kft. kérelme 
   (Előterjesztés 7. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a Velence 
Termál Kft. kérelmét 8 egyhangú szavazattal nem támogatta. Kérdezi, van-e valakinek az 
előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata szerint 
elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület az előterjesztést 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
129/2009.(VII.27.) 
h a t á r o z a t a 

Velence Termál Kft. bérleti díj fizetésének halasztási kérelméről 
 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velence Termál Kft. bérleti díj 
fizetéssel kapcsolatos kérését nem támogatja és nem kíván eltérni e tárgyban sem a bérleti 
szerződés vonatkozó rendelkezéseitől. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
*  * * 
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Napirend: 2.) Egyebek 
 d.) G-T Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft. kérelme 
   (Előterjesztés 8. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek az előterjesztéssel 
kapcsolatosan kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata szerint 
elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
130/2009.(VII.27.) 
h a t á r o z a t a 

G-T Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft. bérleti díj csökkentési kérelméről 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a G-T Vendéglátóipari és 
Kereskedelmi Kft. bérleti díj csökkentésével kapcsolatos kérelmét nem támogatja, nem kíván 
eltérni az érvényes bérleti szerződésben foglaltaktól. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
*  * * 

 
 
 
Napirend: 2.) Egyebek 
 e.) InfoHunter Bt. szolgáltatói szerződése 
   (Előterjesztés 9. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek az előterjesztéssel 
kapcsolatosan kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata szerint 
elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

131/2009.(VII.27.) 
h a t á r o z a t a 

térfigyelő rendszer szakmai anyagára szerződéskötés 
 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyamatban lévő három nagy 
projektben, továbbá a város meglévő biztonsági köztérfigyelő kamera és informatikai 
rendszerének hatékony működése és egy rendszerbe történő beintegrálása érdekében 
megbízza az előterjesztésben foglalt Szerződés-tervezet elfogadásával az InfoHunter Bt.-t 
(1076 Budapest, Szondi utca 23.) 220.000,- Ft+ÁFA munkadíjért.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést nevében írja alá. A munkadíj forrásául a 
projektekhez rendelt szakértői költségkeretet jelöli meg. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2009. augusztus 30. 

 
*  * * 

 
 
 
Napirend: 2.) Egyebek 
 f.) Kossa-féle csúzda ügye 
   (Előterjesztés 10. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Ebben az ügyben volt a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságnak egy felhatalmazása a Címzetes jegyző úr felé, miszerint tárgyaljon Kossa Károly 
úrral és kíséreljen meg egyezséget kötni. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Benkő Istvánné képviselő:  Kérdezi, a Hivatal fizet a Kossa úrnak 1,5 millió forintot és ennek 
ellenére a Hivatalnak kell elbontani a csúszdát? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:   Igen 
 
Galambos György alpolgármester: Most meg fogja szavazni, de azt kéri, legközelebb minden 
szerződést kapjon meg. Kellemetlen volt számára, hogy az elmondott véleménye után 
bemutatásra került egy szerződés, amiről nem volt tudomása. Csak a rendelkezésre álló 
információk alapján tud dönteni. Kéri, ne hozzák egymást ilyen helyzetbe.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elmondja, az előző testületi ülésre már az ügyvédek az 
egyezséget megkísérelve leírták a folyamatot, az is benne szerepelt, hogy volt egy eredeti 
szerződés, ami felmondásra került. A Hivatal ténylegesen nem kérte és nem is kapta meg az 
összes papírt, a lényeg, hogy nem fogadta el az ügyvédek egyezségét.  
 
Galambos György alpolgármester:  Az előterjesztést megszavazza azért is, mert a „Velencei-
tó Kapuja” projekt nagyon fontos. Nem ért azzal egyet, hogy akinek lejárt a szerződése, 
annak kifizet a Hivatal 1,5 millió forintot, de a cél érdekében megszavazza. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Úgy gondolja, jogi képviselőre azért van szükség, 
hogy a jogi kérdéseket tisztázza. Ha a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság vagy a 
Képviselő-testület úgy érzi, hogy ezeket a jogi kérdéseket le tudja rendezni, akkor nyilvánvaló 
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ide fog bekerülni előzetesen minden anyag, ami a jogi döntéshez szükséges. Az Önkormányzat 
jogászának és az ellenfél jogászának is rendelkezésre állt minden irat. A Testületen belül ki 
melyik papírt látta és melyiket nem, lényegtelen, mert az Önkormányzat meghatalmazott jogi 
képviselője látta. Ennek birtokában adta meg az álláspontját. Az Önkormányzat képviselője is 
látta a szerződést. Szereptévesztés történt és mindenki túlaggódta magát, azt hitte a jogi 
kérdést meg kell oldja. Véleménye szerint nem. Azért vannak a jogászok megfelelő 
felelősségvállalással, hogy ezeket a jogi álláspontokat kialakítsák. A kérdés az, melyiket 
fogadja el az Önkormányzat, ugyanis per esetén többe kerülne az Önkormányzatnak, ha nem 
születik időben bírósági ítélet az ügyben. A jogi képviselő javasolt egy egyezséget, de nem azt 
képviseli, hanem azt képviseli, amit a Testület dönt. A jogi képviselő szerint jogilag tiszta a 
helyzet. Személy szerint ő sem bírálja felül a jogi képviselő álláspontját. Ne érezze magát a 
Galambos úr kellemetlen helyzetben, hogy kevés információt kapott, mivel azt pontosan 
megkapta, amire szüksége volt, csak sajnos voltak olyan résztvevői ennek az egész ügynek, 
akik próbálták átértékelni az addigi jogi álláspontot. Tájékoztatásul elmondja, Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsági ülés után tárgyalt a Kossa úrral. Elmondta neki, egyértelmű az 
az álláspont, hogy a kért összeget kárenyhítés címén sem a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság és valószínű a Testület sem fogadja el, valamennyit engednie kell. Végül bruttó 1,5 
millió forintban egyeztek meg.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Ugyan azt mondja, amit Galambos György képviselőtársa. Igaza 
van a Jegyző úrnak, hogy elfogadhatnák a jogász álláspontját. Nem volt jogos a kért összeg 
nagysága, ebben egyetértenek az ügyvéd úrral, de az ügyvédek közötti levélváltás végig 
bérlőről szóltak, a Sénik István képviselőtársa pedig előszedett egy tulajdonosi szerződést. Ez 
zavart meg mindenkit. A jövőre nézve elmondaná, például a Pannon GSM-el kötendő 
szerződés kapcsán is, hogy valaki figyeljen oda arra, időben történjen a szükséges módosítás.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki az előterjesztéssel és a bruttó 1,5 millió forint kárenyhítés összegével egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület az előterjesztést és a kárenyhítés összegét 8 igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
132/2009.(VII.27.) 
h a t á r o z a t a 

vízi csúszda eltávolítása miatti kárenyhítés összegének megfizetéséről 
 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ifi-strandon létesített vízi csúszda 
eltávolítása tárgyában jogi képviselője útján folytatott egyeztetés alapján az előterjesztésben 
foglalt feltételekkel vállalja bruttó 1.500.000,- Ft kárenyhítés összegének megfizetését Kossa 
Károly (székhely: 2481 Velence, Tópart u. 1367/15 hrsz.) részére. A csúszda létesítmény a 
„Velencei-tó Kapuja” projekt helyszínén található. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogi képviselő által előkészített, e határozatban 
foglaltaknak megfelelő Megállapodást írja alá, illetve a fizetési kötelezettségeket teljesítse a 
fejlesztési tartalék terhére. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2009. szeptember 30. 

 
*  * * 
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Napirend: 2.) Egyebek 

g.) Járóbeteg Szakellátó Központ épületének kivitelezésére kiírt  
 közbeszerzés bírálata 

   (Előterjesztés 11. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A napirenddel kapcsolatos tájékoztatásra átadja a szót 
HajósPéter közbeszerzési tanácsadó részére. 
 
Hajós Péter közbeszerzési tanácsadó:  Üdvözöli a megjelenteket A Járóbeteg építés-
beruházásnak a közbeszerzési bírálatát követő testületi ülésén. Azt kéri a Testülettől, 
támogassák a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, illetve a közbeszerzési Bíráló 
Bizottságnak az álláspontját. A pályázati kiírásban több változatú ajánlat került kiírásra, 
„A”, „B”, „C”, „D” változatok. Ez különböz ő szintű megvalósítást eredményez. Az „A” 
változat a pályázaton belül történő megfinanszírozása a projektnek, a „B” változat a 
pályázati felhíváson túl nyúlik, de a szükséges beruházások megvalósításáról szól. A „C” 
változat ebben a tekintetben a legteljesebb és mind a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság, valamint a közbeszerzési Bíráló Bizottság ezt a változatot javasolja megvalósításra, 
ugyanis egy beruházó felvonulásával a megvalósítás sokkal gyorsabb, hatékonyabb és 
olcsóbb. Ha ez elmarad és bármelyik csonkított változat valósulna meg, akkor későbbiekben 
úgyis el kell végezni az elmaradt részek megvalósítását. A Szárcsa utca 2., a Kócsag utca, 
illetve a két buszmegálló öböl és a 70-es út felújítását mindenképpen el kell végezni, legfeljebb 
későbbi időpontban nehezebb lesz forrást találni rá, másfelől pedig sokkal drágább lesz a 
megvalósítás. Ebben a tekintetben a „D” verzió egy másik, de csökkentet változat 
megvalósítása. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és közbeszerzési Bíráló Bizottság 
javaslata az, hogy a Testület a „C” változat megvalósítását támogassa és rendeljen hozzá 
megfelelő költségvetési fedezetet. Az „A” változatnál az önkormányzat kiírta a rendelkezésre 
álló összeget, amitől magasabb a megajánlott összeg, így az „A” változat megvalósítását nem 
javasolja. A „B”, „C”, „D” variációk megvalósíthatók. Kérdezi hogy van-e valakinek 
kérdése.  
  
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Már Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen 
is elmondta, a 314 millió forint „A” javaslat a pályázatban szereplő összegnek felel meg. 
Amikor a Képviselő-testület a kivitelezésről való kiírásról döntött, akkor az is tudott volt már, 
hogy ebbe az összegbe nem férnek bele azok a közúti csatlakozások, azok a parkolási hely 
nagyságrend kialakítások, illetve a buszmegálló kialakítása, amely a Járóbeteg Szakellátóhoz 
feltétlenül szükséges. Ezt saját forrásból az Önkormányzat megterveztette, volt egy 
költségbecslés, de mivel nem volt tudható, hogy a pályázók milyen összegre fognak ajánlatot 
tenni, ezért született döntés a több variációról. A maga részéről örömtelinek tartja azt, hogy 
képesek a legkomplettebb megoldás választására, tehát amikor minden megépül, nem csak a 
Szakellátó Központ lesz komplett, úgy ahogy pályáztak, hanem a parkolási rendszer és a 
tömegközlekedés csatlakozási pontjai is. Ezért az a javaslat, hogy a STRABAG-MML Kft. 
366.570.830,- Ft-os ajánlata kerüljön elfogadásra, ami 52 millió forinttal több, mint a 
pályázatban szereplő összeg, tehát ezt teljes egészében az Önkormányzatnak kell biztosítania. 
Ennek forrásául a Jegyző úr által a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen 
megjelölt lekötött pénzösszegek többlet kamatbevételét jelölik meg. A többlet kamatbevételből 
ennek a forrása megteremthető. A kiosztott Bíráló Bizottsági jegyzőkönyvből látszik, hogy a 
legkedvezőbb ajánlatot a STRABAG MML Kft. adta. Kéri, hogy a komplett „C” variációt 
fogadják el ezzel a forrás megjelöléssel. Két szavazásra lesz szükség, az elsőnél a 
többletforrás biztosításáról kell dönteni, a második szavazáskor pedig a pályázat nyerteséről 
döntenek. Kéri, aki a többletforrás biztosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
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Megállapította, a Képviselő-testület a többletforrás biztosítását 8 igen szavazattal elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
133/2009.(VII.27.) 
h a t á r o z a t a 

Járóbeteg Szakellátó Központ kivitelezési munkálataihoz  
fejlesztési összeg biztosításáról 

 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Járóbeteg Szakellátó Központ építés-
kivitelezési munkálataira tervezett nettó 314 millió forintot meghaladóan további nettó 50,5 
millió forint fejlesztési összeget kíván biztosítani a hiánytalan megvalósulás érdekében. A 
Képviselő-testület a többletköltség forrását a teljes fejlesztési tartaléknak a 2009. és 2010. évi 
többlet kamatbevételében határozza meg. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 

 
 
Hajós Péter közbeszerzési tanácsadó:  Tájékoztatásul elmondja, a „C” variáció elfogadását 
is meg kell szavaztatni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri, aki a „C” variáció szerinti döntéssel egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület az ajánlati felhívás bírálatának „C” változat szerinti 
értékelését 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
134/2009.(VII.27.) 
h a t á r o z a t a 

Járóbeteg Szakellátó Központ kivitelezés bírálatára „C” változat elfogadásáról 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Járóbeteg Szakellátó Központ kivitelező 
kiválasztására kiírt ajánlati felhívás bírálatát a felhívás szerinti „C” változatra érkezett 
ajánlatok tekintetében kívánja értékelni. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
*  * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri, aki a „C” változat szerinti legjobb ajánlattevő  
STRABAG MML Kft-t a pályázat nyertesének elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta  
és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
135/2009.(VII.27.) 
h a t á r o z a t a 

Járóbeteg Szakellátó Központ kivitelezésére indított 
közbeszerzési eljárás eredményéről 

 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Járóbeteg Szakellátó Központ 
kivitelezésére kiírt pályázat közbeszerzési eljárásában a legjobb ajánlattevőt, a STRABAG 
MML Kft.-t (1113 Budapest, Daróci út 30.) jelöli meg a pályázat nyerteseként. 
Az építés-kivitelezés kiírásban szereplő műszaki tartalommal történő megvalósításának 
vállalási összege 366.570.830,- Ft + ÁFA. 
Felhatalmazza a Polgármester és a projektmenedzsmentet, hogy a Kivitelezési szerződést az 
eredmény kihirdetésétől számított 15 napon túl, de 30 napon belül kösse meg és nevében 
eljárva írja alá a pályázati dokumentációban szereplő szerződéstervezet szerint. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Csabina Zoltán projektmenedzser 
Határidő:  2009. augusztus 30. 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Holnap lesz eredményhirdetés és 15 nap múlva meg 
lehet kötni a szerződést.  
 
 
 
Napirend: 2.) Egyebek 

h.) „Velencei-tó Kapuja” közbeszerzési eljárása 
   (Előterjesztés 12. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A „Velencei-tó Kapuja” kivitelezésének közbeszerzési 
eljárásával kapcsolatos tájékoztatásra átadja a szót Hajós Péter közbeszerzési tanácsadónak. 
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Hajós Péter közbeszerzési tanácsadó:  2009. március 5-én indított az önkormányzat egy 
európai uniós nyílt közbeszerzési eljárást, melyet előzetesen a KDRFÜ-nek és az EKKE-nek 
megküldték véleményezésre. A két felettes hatóság a 30 munkanap alatt nem élt azzal a 
lehetőséggel, hogy változtatást javasolt volna mind a felhívás, mind a dokumentáció 
feltételeire. Ezek után lefolytatásra került az eljárás. A bontáskor nyilvánvalóvá vált, hogy a 
pályázók jelentősen magasabb összeget kértek a megvalósításért, mint ami rendelkezésre áll. 
Ezért ezt az eljárást eredménytelenné kellett nyilvánítani, fedezet hiányában. Ezt követően egy 
hirdetmény nélküli gyorsított eljárást szeretett volna indítani az önkormányzat a Kbt. 125 § 
/1/ bekezdése szerint, aminek az a feltétele, hogy az előző nyílt eljáráshoz képest a felhívás, 
illetve a dokumentáció tartalma lényeges elemeiben nem változtatható, mind a műszaki, mind 
a pénzügyi, mind a fizetési és a szerződéses feltételekben. Ezt az új eljárást szintén a KDRFÜ-
nek és az EKKE-nek meg kellett küldeni, 30 munkanap állt rendelkezésükre, véleményezésre.  
Úgy gondolták, ez a felhívás március 5-én már megküldésre került a két felettes hatóságnak és 
mivel arra nem történt reagálás, akkor most sem lesz változtatási igényük. Ehhez képest végül 
a 30.-ik munkanapon volt változtatási igénye az EKKE-nek, ami viszont meghiúsította azt, 
hogy ilyen típusú közbeszerzési eljárás induljon. Ugyanis ennek az eljárásnak a 
közbeszerzésjogi feltétele az volt, hogy nem lehet változtatni a műszaki, szakmai, pénzügyi 
alkalmasságon, illetve a pénzügyi és szerződéses feltételeken. A két felettes hatóság ezeken a 
feltételeken változtatni szeretne, ha ezeket nem teljesíti az Önkormányzat, kétségessé válhat a 
finanszírozás.  Az Önkormányzat úgy gondolta, illetve kéri a Testület felhatalmazását, 
végezzék el a két felettes hatóság változtatási kéréseit, ennek viszont az a feltétele, hogy nem 
egy hirdetmény nélküli gyorsított eljárást kell indítani, hanem egy európai uniós nyílt eljárást, 
mint amilyen március 5-én is megindításra került. Ha ezek a változtatási igények elvégzésre 
kerülnek, a felhívási dokumentációt meg kell küldeni mégegyszer a két felettes hatóságnak, 
akik ezek után megint véleményezik. Könnyebb lett volna, ha a változtatásokat a két felettes 
hatóság a március 5-én indított közbeszerzési eljárás során kéri, mivel ott minden paraméter 
szabadon változtatható lett volna. Sajnos a mostani helyzet egy kis visszalépést jelent. 
 
Cserny Vilmos képviselő:  Kérdezi, milyen lényeges eleme fog változni a kiírásnak, mi volt az 
EKKE kifogása, formai vagy tartalmi? 
 
Hajós Péter közbeszerzési tanácsadó:  Voltak formaiak is, de azon lehetett volna változtatni. 
A KDRFÜ és az EKKE a szerződéses feltételeken akar változtatni, valamint a fizetési 
koncepción kívánnak változtatni. 
 
Cserny Vilmos képviselő: Milyen mértékben van joga változtatást kérni? 
 
Hajós Péter közbeszerzési tanácsadó:  KDRFÜ adja a pénzt és az EKKE, mint az európai 
uniós felügyelő szervezet hagyja jóvá, így mindenhez joga van.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Azt kell tudni, gyakorlatilag az iskola pályázatnál is 
a szerződéses anyag, a szerződés-tervezet ugyan ez volt, mint a „Velencei-tó Kapuja”-nál. Az 
iskolánál amikor a pályázatnyertes megvolt, akkor következett egy komoly tárgyalás sorozat 
és ilyeneket kellett változtatni: alvállalkozó fizetési kötelezettség, utófinanszírozás, illetve az a 
fizetési feltétel, ami rögzíti, hogy milyen tartozásmentességet kell igazolni. Ez a három főelem, 
ami az iskola beruházásnál utólag bekerült és el is fogadták. Az EKKE azt szerette volna, ha 
most ebbe is bekerül. Ha ez beírásra kerül, akkor ez már egy lényeges elem módosítás a 
kiíráshoz képest.  
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Cserny Vilmos képviselő:  Ha ez már kiderült az iskolánál, miért nem történt itt is változtatás? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Mert korábban megtörtént a kiírás. 
 
Hajós Péter közbeszerzési tanácsadó:  A tárgyalásos eljárás folyamán ezeket az elemeket 
módosítani lehetett volna, de a többségét a felhívásban már nem. Voltak olyan apróbb 
változtatási igények amint a felhívásban is megtehettünk volna például:  
A pénzügyi alkalmasságnál ne az kerüljön kiírásra, hogy 30 hanem hogy 35 napnál hosszabb 
sorbanállás nem volt a számláján.  
Amikor beadásra került az EKKE-hez a felhívás, akkor jogszabályszerű volt a kiírásban a 
kizáró okoknak egy pontja, majd közben módosításra került a törvény adott szakasza így 
viszont valóban téves volt már a hivatkozás, ezt is megkifogásolták, de ez végrehajtható lett 
volna.  
A felhívásban olyan szempontok is kerültek kiírásra, hogy nem lehet a szerződést módosítani. 
Ezt az EKKE megkifogásolta azzal, hogy ha jogos érdeket sért, akkor szerződést lehet 
módosítani, viszont a fenti szerződés nem sértette a polgári törvénykönyvet. 
Ezen kívül a pályázati kiírásban szerepelt olyan tájékoztató rész, melyben figyelmezteti a 
pályázót, hogy mely igazolásokat nem kell benyújtania, mert az önkormányzat szerzi be. Az 
EKKE megkifogásolta, hogy miért írták ki a törvény szövegét? Ez azért történt, hogy az 
ajánlattevők gyorsabban tudjanak ajánlatot tenni és ne kelljen olyan hatósághoz fordulni, 
amely nem tud olyan igazolást kiadni ami a Web oldalán megtalálható. 
A bírálatnál sávos értékelési módszert alkalmaztunk a garanciánál, az EKKE szerint viszont 
ez versenykorlátozó tényező. Korábban nem kifogásolta meg, amikor beadásra került az 
EKKE-hez a felhívás 2009. március 5-én. 
Az EKKE a szerződés pénzügyi feltételeit, illetve a szerződést jobban kidolgozottan szerette 
volna látni, viszont a szerződés-tervezetben benne van az, hogy a szerződés részét képezi az 
ajánlati felhívás, a dokumentáció, az ajánlattevő ajánlata, illetve a műszaki tartalom.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Kockázatértékelést is kérnek. Komoly kockázati 
elemnek tartják a szerződés tartalmának a kibővítését, amit az EKKE elvár, ezért kell európai 
uniós nyílt eljárást indítani.  
 
Fehér Györgyné képviselő:  Ez mennyi időhátrány jelent. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Ez összességében kb. 70 nap csúszást jelent. Az 
Önkormányzatnak az a célja, hogy támadhatatlan legyen a közbeszerzési eljárása, a lényeg, 
hogy megvalósulhasson és ne találjanak benne kifogást. Javasolja a KDRFÜ felé egy levél 
megírását, amelyben megfogalmaznák, hogy a március 5-i eljárás keretében belül mindezek 
megfogalmazására lehetősége nyílott volna. Valahol érzékeltetni kell, hogy kiemelt projektről 
van szó, nem csak velencei érdek ennek a megvalósulása. Kérdezi van-e valakinek kérdése, 
észrevétele? 
Kéri, aki egyetért azzal, a Képviselő-testület megváltoztatja a korábbi döntését akként, hogy 
nyílt európai uniós közbeszerzési eljárás kerüljön kiírásra, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a korábbi döntésének megváltoztatását 8 igen szavazattal 
elfogadta  és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
136/2009.(VII.27.) 
h a t á r o z a t a 

„Velencei-tó Kapuja” projekt kivitelezőjének kijelölésére új közbeszerzési 
eljárás megindításáról szóló 82/2009. (V.18.) határozat módosításáról 

 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Velencei-tó Kapuja” projekt kivitelező 
kiválasztására indítandó közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 82/2009. (V.18.) 
határozatát megváltoztatja akként, hogy az eljárási forma nyílt, uniós közbeszerzési eljárás. 
Felhatalmazza a Polgármestert és a projektmenedzsmentet, hogy a Támogató Szerv, a felettes 
hatóság észrevételei figyelembevételével az ajánlati felhívás és pályázati anyag módosítását 
végezze el. 
 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Csabina Zoltán projektmenedzser 
Határidő:  2009. augusztus 30. 

 
*  * * 

 
 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek, zárt üléssel 
folytassák tovább a munkájukat, kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal a zárt ülést megszavazta. 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
137/2009. (VII.27.) 

h a t á r o z a t a 
zárt ülés elrendeléséről 

 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete személyiségi jogok védelme érdekében 
zárt ülést tart.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnal 
 

*  * * 
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Oláhné Surányi Ánges polgármester:  Megállapítja, több napirendi hozzászólás nem volt, az 
ülést bezárja.  
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
 


