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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 17-én 

megtartott rendkívüli testületi üléséről. 
 
Helye:       Polgármesteri Hivatal 
 
Jelen vannak:   Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Galambos György    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
   Cserny Vilmos    képviselő 
   Csizmadia Attila   képviselő 
  Gránitz Gáspár Istvánné  képviselő 
   Martinovszky József   képviselő 
   Sénik István    képviselő 
  Serhók György   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket és bejelenti, hogy a Testület 
határozatképes. A tegnapi testületi ülésen elfogadásra került a rendkívüli ülés időpontja és a 
napirendi pont.  
 
 
Napirend: 1.) „Velencei-tó Kapuja” kivitelezőjének kijelölésére indított közbeszerzési 
       eljárás pályázatainak bírálata 
   (Előterjesztés 1. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kiosztásra került a Bíráló Bizottság jegyzőkönyve. 
Kérdezi- van-e kiegészítés? 
 
Martinovszky József képviselő: Hét pályázat érkezett be a kivitelezési munkálatokra, ebből 
kettő pályázat érvényes volt, de ezek sem feleltek meg, mert a meghatározott összeg felett volt 
az ajánlatuk 1 milliárd forinttal. Megint érvényes pályázat nélkül zárták az értékelést. A 
legkisebb összegű pályázat munkaügyi bírság miatt érvénytelen volt. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mást nem lehet tenni, a Bíráló Bizottság 
jegyzőkönyvben leírt bírálatait elfogadják és eredménytelennek mondják ki az eljárást. Ki kell 
írni újra a közbeszerzési eljárást. Ez lenne az egyik határozat. Ennek kapcsán a következőket 
javasolja, a Képviselő-testület kérje fel az Artonic Design Építészeti Kft, hogy készítsen olyan 
javaslatot amellyel - az eredeti célt, funkciót változatlan műszaki tartalom mellett biztosító 
más anyagfelhasználás és technológia alkalmazásával -, a kivitelezés költsége csökkenthető. 
Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az eredménytelen közbeszerzési eljárásból fakadó 
határidő változások tekintetében a Támogatási szerződés módosítását kezdeményezze a 
Támogató felé. A határidőt már semmiféleképpen nem lehet tartani, kezdeményezni kell ennek 
a módosítását. A következő ajánlattételi felhívásban már a módosított határidőt kell beleírni. 
Nincs ennek akadálya, a törvény minderre lehetőséget ad. A közbeszerzési eljárásoknak 
időnként ez a következménye.  
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Martinovszky József képviselő: A közbeszerzési tanácsadó közölte - mivel most voltak 
továbbképzésen Brüsszelben -, az uniós közbeszerzési eljárásnál nem alkalmazható a 
meghívásos pályáztatás, újra nyílt eljárást kell kiírni, mert valószínű az előzőeknél is az volt, 
semmilyen törvény vagy papír erre nincsen, de belenyúlnak a meghívásosba, hogy 
érvénytelen.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Velencén ilyen nem volt. 
 
Martinovszky József képviselő: Egy meghívásos volt, amit mondvacsinált módosítás miatt 
végeredményben nem lehetett kiírni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ez az információ így nem pontos, ki kellett írni, de nem 
azért, mert probléma volt.  
 
Martinovszky József képviselő: Csak információ szinten mondta, hogy meghívásos pályázat 
nem lehet, csak nyílt pályázat. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Törvény szerint lehet, de Brüsszel megteheti, hogy 
meghívásos és tárgyalásos eljárás legyen uniós pályázatokon.  
 
Cserny Vilmos képviselő: A Polgármester asszony javaslata alapján azt hiszi, az eredeti cél-
funkció természetes, de nem tudja elképzelni, hogy ilyen nagyságrendű munkánál a műszaki 
tartalmat változatlanul lehetne tartani. Kéri, ezt is vizsgálják meg.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tudatosan került így megfogalmazásra, mert a 
pályázatot meghatározott műszaki tartalom megvalósulásával nyerték meg. Nem szeretné a 
Támogatási szerződést ismételten újratárgyalni. Konzultáltak műszaki ellenőrrel, kikérték a 
véleményét abban, egyenértékű anyagok és mai technológiák meghatározásával lehetne-e 
esetleg több millió forintot csökkenteni. Mivel érkezett 1,6 milliárd forint összegű pályázat, ez 
azt feltételezi, megvalósítható ebből az összegből. Véleménye szerint azt a lehetőséget még 
meg kell próbálni, hogy más anyagfelhasználással, más technológiával megvalósítható-e, ha 
így is eredménytelen lesz, akkor a Képviselő-testület végiggondolhatja a további 
lehetőségeket. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az első eredménytelen pályázat során megkérte a 
szakembereket, nézzék meg a pályázatok költségvetésének főösszesítőit. Akkor a szakértő 
minden pályázatból a legolcsóbb ajánlatokat összevágta és akkor jött ki neki 1,6 milliárdos 
összeg. Minden vállalkozó minden szerkezetnél ugyanazt a kedvező árt nyilván nem tudja 
megajánlani, mivel bizonyos kötöttséget jelent a kiírás is.  
 
Galambos György alpolgármester: Az építőipari árajánlatoknál meg van az arány, hogy 
mennyi a munkadíj, mennyi az anyag. Ha ezt nézi, nehezen elképzelhető, hogy a magasabb 
ajánlatú pályázatok ennyire lecsökkenthetők.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Nem jártas ezekben a dolgokban, csak ahogy elmondta a Jegyző úr, 
hogyan hozta ki a szakértő ezt az összeget, különféle ajánlattevők közül mindig a legolcsóbbat 
választotta. E mögött lehet olyan, a vállalkozó saját tevékenységi körében olcsóbban tud 
dolgozni, amihez pedig alvállalkozót vesz igénybe, az a drágább. Nem valószínű, hogy 
található olyan, aki mindent ezen az olcsó szinten tud megoldani, ha alvállalkozót kell igénybe 
venni. 
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Galambos György alpolgármester: Véleménye szerint, amit a vállalkozó kiad alvállalkozásba, 
az olcsóbb. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ilyen szinten a fővállalkozóknak nincsenek saját 
embereik, itt fővállalkozó irodák vannak, erőforrást biztosító szervezetekkel, alvállalkozókkal 
dolgoznak. Ennek a pályázatnak más tanúsága is van, hiszen Magyarország hét legnagyobb 
cége tett ajánlatot és a hét ajánlatból öt hibás a közbeszerzési eljárás szerint. A Gropius Zrt., 
aki a legkedvezőbb ajánlatot adta, olyan hiba miatt esett ki, hogy az egyik alvállalkozója 
munkaügyi bírságban részesült. Erre jobban oda kellett volna figyelnie. 
Nagyon sajnálatos dolog, hogy a pályázatot eredménytelennek kell kimondani, de az 
elmondott felkéréssel azt a javaslatot fogadják el, ha sikerül, akkor a december 7-i testületi 
ülésre előkészítik az anyagot. Annyival lesz könnyebb a helyzet, hogy a műszaki tanácsadónak 
a beérkezett pályázatokat át kellett néznie és a tervezővel meg tudják beszélni, mi az, ami 
egyenértékű anyagfelhasználás és technológia alkalmazásával a kivitelezés költségét 
csökkentheti.  
 
Martinovszky József képviselő: Véleménye szerint ez egyszerű, például az Iskola beruházásnál 
a kiírt tégla helyett normál 38-as téglát építettek be és azonnal 150,- Ft/db árkülönbséget 
nyertek. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Amikor a kivitelező ajánlatot tesz, akkor nem meri a 
helyettesítő anyagokat beárazni. Nem tudja, mint fogad el a pályázat kiíró menedzsmentje. 
Inkább a magasabb árat adják, ezért jó, ha lesz egy tervezői ajánlás, ami tartalmazza a 
helyettesítő anyagokat és technológiákat.  
 
Serhók György képviselő: Szakértőktől hallotta, vannak olyan helyettesítő anyagok, amelyek 
felhasználásával ezt a fejlesztési koncepciót 500 milliókkal lehet csökkenteni. Csak ebben 
eddig nem volt érdemes lépni, mert mindenki arra számított, hogy a 7-8 pályázóból valaki ezt 
megcsinálja. Most is volt 7 pályázó, de alapvető dolgokon buktak el. Még most is jönnek elő 
olyan új eu-s közbeszerzési szabályok, amelyeket a nagy építőipari cégek nem vettek 
figyelembe, például ugyanazt az erőforrást biztosító szervezetet jelölte meg három nagy 
építőipari cég, ezt pedig nem lehet. 
 
Cserny Vilmos képviselő: Nem érti, ilyen cégek ilyen szintű pályázatoknál a kiírást nem veszik 
figyelembe és egy milliárd forinttal magasabb ajánlatot adnak be. Tudhatják, hogy ez nem 
kerül elfogadásra. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ezek a cégek véleménye szerint csak próbálkoznak. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem olyan könnyű a helyzet, a céges ajánlatoknál van 
tárgyalási lehetőség, viszont az európai uniós közbeszerzési eljárásoknál nincs olyan helyzet, 
mint ahol alkudni és tárgyalni lehet. Gyakorlatilag ez gúzsba köt minden önkormányzatot 
vagy minden állami szervezetet, mert nincs tárgyalási lehetőség. 
 
Martinovszky József képviselő: A legkedvezőbb ajánlatot tevőnek még az is hátrány, hogy nem 
tud indulni a következő pályázaton, mert a munkaügyi bírság miatti büntetés még nem évül el. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Indulhat a pályázaton, csak nem a megbüntetett 
erőforrást biztosító szervezettel. 
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Kéri a Képviselő-testületet, aki a Bíráló Bizottság jegyzőkönyve alapján a pályázat 
eredménytelenségének kihirdetésével egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület  a „Velencei-tó Kapuja” kivitelezésére indított pályázati 
eljárást 9 igen szavazattal eredménytelennek hirdette ki és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
203/2009. (XI.17.) 
h a t á r o z a t a 

„Velencei-tó Kapuja” projekt kivitelezőjének kijelölésére 
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről 

 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Velencei-tó Kapuja” projekt 
kivitelezőjének kijelölésére lefolytatott közbeszerzési eljárást a Bíráló Bizottság javaslatát 
figyelembe véve a Kbt. 92 § c.) pontja alapján eredménytelennek hirdeti.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a felolvasott határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
204/2009. (XI.17.) 
h a t á r o z a t a 

„Velencei-tó Kapuja” projekt kivitelezési költségeinek csökkentési lehetőségeiről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Artonic Design Építészeti 
Kft, hogy készítsen olyan javaslatot amellyel - az eredeti célt, funkciót változatlan műszaki 
tartalom mellett biztosító, más anyagfelhasználás és technológia alkalmazásával -, a 
kivitelezés költsége csökkenthető. 
Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az eredménytelen közbeszerzési eljárásból fakadó 
határidő változások tekintetében a Támogatási szerződés módosítását kezdeményezze. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2010. január 31. 
 

*  * * 
 
 
Sénik István képviselő: Kérdezi, a Járóbeteg Szakellátáshoz csatlakozik Gárdony? 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Még nem tud rá válaszolni, mert a lehetőséget 
felajánlották, de nem kereste meg Őt e zügyben Gárdony Város Polgármestere. Az 
Önkormányzat november 15-ig ajánlotta fel ezt a lehetőséget, az időpont elmúlt, nem 
jelentkeztek. Úgy gondolja, a december 7-i testületi ülésen tud már valamint mondani, de meg 
fogja kérdezni a Polgármester urat, mi az álláspontjuk ebben. Projektmenedzseri 
megbeszélésen elhangzott, hogy az informatikai közbeszerzési kiírás elkészült, két nap múlva 
elküldik az EKKE-hez és az Irányító Hatósághoz, ezen a héten elkészül a bútorra, majd jövő 
héten az orvosi műszerre a végleges kiírás. Ez azt jelenti, hogy nem mindegy, 9 ezer vagy 18 
ezer embert lát el a létesítmény. Tehát ezt a kérdést véglegesen el kell dönteni. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A Járóbeteg Szakellátó épülete hó végére tető alá 
kerül. Bejelenti, hogy a mai nap folyamán is hordták el az Evezőspálya mellé lerakott 
hulladékot. Eredetileg csak töltésföld lerakására kaptak engedélyt. Fel lettek szólítva, 
kötelezve lettek határozattal az elszállításra.  
 
Oláhné Surányi Ánges polgármester: Megállapítja, több napirendi hozzászólás nem volt, a 
nyílt ülést bezárja.  
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 


