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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2011. január 21-én megtartott rendkívüli képviselőtestületi 

ülésén 
 
 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint  
 
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönti a jelenlévőket, megnyitja az ülést. Ismerteti az ülés napirendi pontjait.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslattal, a napirendi pontok tartalmával 
és sorrendiségével.  
 
 1./ Napirendi pont 
 

     „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér létrehozása 
Parádon” tárgyú közbeszerzési eljárás 
visszavonása 

 
Mudriczki József polgármester: 
Köszönti a megjelent Képviselő-testületi tagokat a mai rendkívüli testületi ülésen. 
A rendkívüli ülés összehívását két olyan ügy generálta, amely halaszthatatlan állásfoglalást 
kíván önkormányzatunktól. 
Az egyik kérdés, amelyben sürgős állásfoglalás szükséges a következő. A testület az elmúlt év 
végén döntést hozott az IKSZT pályázat meghirdetéséről. A közbeszerzési eljárás megindult, 
december 31-én a hirdetmény megjelent. Rövid időn belül egy tucat kivitelező jelezte 
érdeklődését, váltotta ki a tendert, jellemzően budapesti cégek és néhány megyei vállalkozás. 
Ennek során a kivitelezéssel kapcsolatosan több kérdés felmerült. 
Ezért a beadási határidőt módosítva január 14-én helyszíni bejárást tartottunk a kivitelezőkkel, 
tervezővel, közbeszerzési szakértővel. A szemlét követően mind több kérdés merült fel az 
engedélyes terv és költségvetési kiírás között tapasztalható pontatlanság, továbbá az építési 
engedélyben előírt szakhatósági kikötés miatt (tűzlépcső, tűzjelző stb.) miatt. Jelenleg több 
mint 50 kérdés vár megválaszolásra. A beadási határidő január 28. 
A szakértőnk ezzel kapcsolatosan eljuttatta írásos álláspontját. Ebben jól érzékelhetően kifejti, 
hogy az ellentmondások a jelen eljárás keretében a kérdések megválaszolásával sem 
szüntethetőek meg teljes körűen, ezért a későbbi (vesztes pályázók) peres eljárás elkerülése 
érdekében célszerű lenne az eljárást visszavonni, és az ellentmondások tisztázása után 
folytatni a közbeszerzést. 
(Az előterjesztés melléklete a szakértői vélemény) 
 
Dr. Nagy István alpolgármester: 
Ha jól értem a jelen eljárás felfüggesztése nem jelenti a program teljes visszavonását, a 
befejezési határidőt módosíthatja ugyan, de a megpályázott és elnyert támogatás 
visszavonását ez nem jelenti. 
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Varró Gyula jegyző: 
Valóban nem, a jelenlegi javaslat a közbeszerzési eljárás visszavonására tett indítványt a 
tervezési és költségvetési ellentmondások miatt. 
Továbbra is van realitása annak, hogy a tervezett fejlesztés akár az eredeti határidőn belül is 
befejeződjön. 
 
Dr. Radetzky Nagy István képviselő: 
A meghívásos eljárásnak is megvannak a törvényes feltételei, szabályosan ilyen módon is 
lefolytatható az eljárás? 
 
Varró Gyula jegyző: 
A Kbt. jelenleg hatályos szabályai szerint 15 és 80 millió Ft nettó bekerülési költség közötti 
beruházások esetében ez az egyszerűsített eljárás is alkalmazható, minimum 3 kivitelezői 
felkérés és árajánlat benyújtásával. A Pénzügyi Bizottság elnöke eredetileg is ezt a megoldást 
javasolta, ha visszaemlékeznek. 
 
A képviselőtestület mérlegelve a kialakult helyzetet egyhangú szavazattal támogatja az 
eljárás vissza vonását és az alábbi döntést hozta: 
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
1/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete az „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
létrehozása Parádon” tárgyú, KÉ-38522/2010. számú 
2010. december 31-én közzétett ajánlattételi felhívással 
megindított, és KÉ-73/2011. számú tájékoztatóval 
módosított közbeszerzési eljárást Kbt. 76. § (3) 
bekezdésére hivatkozással az ajánlattételi határidő lejárta 
előtt visszavonja.  
A visszavonás indoka, a közbeszerzési eljárás során, a 
közbeszerzési szakértői véleményben megismert 
tervezési hiányosságok.   
A testület döntéséről soron kívül hirdetményt kell 
megjelentetni, és egyidejűleg az ajánlattevőket írásban 
tájékoztatni kell. 

 
 2./ Napirendi pont 

 
     Semsey József ötvösművésszel megállapodás kötése 

 
Mudriczki József polgármester: 
A másik ilyen ügy Semsey József Parád, Kossuth L. úti ingatlantulajdonos ötvösművész 
részéről kezdeményezett bronz címer ajándékozás vissza vonása. 
Az ajándékozó röviddel megválasztásom után jelezte, hogy a polgármesteri hivatal épületén 
található 2 db bronzcímert még 2002. évben ajándékba adta a községnek, 60.000.-Ft 
anyagköltség illetve a helyi címer bevésése ellenében.  
Az ötvösművész megváltozott anyagi és szociális helyzete alapján kéri, hogy a címer 
ellenértékét, amelyet egyébként 740.000.- Ft-ban jelölt meg, az önkormányzat fizesse meg. 
A többszöri tárgyalási kísérlet eredményre nem vezetett, a szociális helyzetére tekintettel tett 
egyéb felajánlást (tűzifa biztosítása, étkeztetés stb.) visszautasította. Ugyancsak elzárkózott 
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attól, hogy alacsonyabb összegű térítést fizessen az önkormányzat a tíz évvel ezelőtt 
ajándékba adott címerért. 
Miután az eddigi tárgyalások eredménytelenül záródtak a mai napon vissza kívánja szerezni a 
címereket. 
Álláspontom szerint a további jogviták, pereskedések elkerülése érdekében célszerű lenne az 
eredeti állapotot visszaállítani és a 60.000.-Ft visszafizetése esetén a két ajándékba adott 
címert a művész úr vegye magához, szerelje le a hivatali épület homlokzatáról. 
Tekintettel arra, hogy jelenleg a költségvetésünk nem teszi lehetővé ilyen célra 680.000.-Ft 
kifizetését. Kérem, hogy a testület tagjai fejtsék ki véleményüket. 
 
Csortos Béláné képviselő: 
A művész úr 2002 évben vásárolt ingatlant a Kossuth úton, ebben az időben rendszeresen 
felkereste a Nagy Oszkár polgármester urat, bemutatva az általa készített bronzcímerek 
fényképeit, az átadások helyszíneit. Egy ilyen alkalommal jelen voltam, amikor az 
ajándékozásról volt szó. Az öreg úr eljárását méltatlannak tartom, egyetértek a 
polgármesterünk javaslatával, adjuk vissza a címert és a továbbiakban kerüljük a vele való 
kapcsolattartást. 
 
Varró Gyula jegyző: 
Csak megerősíteni tudom, hogy abban az időben rendszeres vendége volt a 
polgármesterünknek Semsey művész úr, és egy ilyen alkalommal hangzott el a felajánlás. Az 
önkormányzat részére átadja a két bronzból készült ország címert, mindössze a 60.000.-Ft 
helyi címervésési díjat kéri megfizetni. Ez az összeg természetesen kifizetést nyert. 
Személyes véleményem, hogy, ha valóban a szociális helyzete indokolja az ajándék 
visszakövetelését, feltételezhető, hogy a 60.000.-Ft-ot sem tudja Semsey úr visszafizetni. 
Egyébiránt tudomásom van arról, hogy a vele kapcsolatba került vállalkozók, szolgáltatók 
jellemzően a bíróságon végezték be közös ügyüket az anyagi természetű elszámolási viták 
miatt. 
 
A képviselő-testület tagjai a polgármester úr javaslatát egyhangúlag támogatva az 
alábbi döntést hozták: 
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
2/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete tudomásul veszi Semsey József ötvösművész 
azon döntését, hogy a 2002. évben az önkormányzat 
részére ajándékba adott 2 db bronzcímert, megváltozott 
szociális helyzetére tekintettel vissza kéri. 
Az önkormányzat a művész úr részéről vételárként 
megjelölt 680.000.-Ft összeget nem kívánja megfizetni. 
Ezért a testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy Semsey 
József a 60.000.-Ft visszafizetése esetén a polgármesteri 
hivatal homlokzatán található bronz címert leszerelje és 
birtokába vegye. 
A testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az erre 
vonatkozó megállapodás tervezetet aláírja. 
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Mudriczki József polgármester: 
Ha nincs más kérdés, hozzászólás megköszönöm a megjelenést és bezárom az ülést.  
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

Mudriczki József                                             Varró Gyula 
        polgármester                                                       jegyző          

                 
 
 
 
 
 
                            Dr. Nagy István                                  Dr. Radetzky Nagy István 
                               jkv. hitelesítő                                                 jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
 
 

Bocsiné Lázár Éva 
jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
 


