Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata
Pénzügyi, Beruházási és Vagyonkezelői Bizottsága
2020. július 24-i rendkívüli ülés 4. napirendi pontja

Jelentés
MGOÖ PBVB által vizsgálat alá vont közbeszerzési pályázatok és egyéb beszerzések iratanyaga
Előterjesztő:

Ioannis Moumoulidis PBVB elnök

A PBV bizottság 2019. december 04-én az MGOÖ székhelyén tartott ülés jegyzőkönyvéből idézve:
„Az előző önkormányzati ciklus végével fennálló, az új ciklus kiindulási állapotának meghatározása, és az
ehhez kapcsolódó feladatok kijelölése.
Az előző önkormányzati ciklus Bizottságot érintő vizsgálati jelentésének előirányozása, határidő kijelölése.
Az új önkormányzati ciklus pénzügyi kiindulási állapotának meghatározása a Gazdasági Hivatallal közösen
történik. Ehhez is szükséges azonban a jelen pontban rögzített vizsgálatok lefolytatása.
A Bizottság rögzíti, hogy az előző önkormányzati ciklus pénzügyeit, egyes kiemelt projektjeit átvizsgálni
szándékozik. Kiemelt beruházásnak tekinti különösen a közbeszerzéseket, de nem kizárólagosan”, az alábbiak
szerint:
I.

Közbeszerzési pályázatok (2015-2019):

1. „Szinpad kialakítása”
Közbeszerzési Értesítő sz.:
2016/42
Szerződéshez rendelt elnevezés: Építési szerződés alapján "Színpad kialakítása"
Érték:
13 218 275 HUF + áfa
Nyertes:
Bellász Kft
Közgyűlési határozat száma:
n.a.
Közzététel dátuma:
2016.04.13.
Eljárás megindítása (felhívás beküldése): 2016.01.05
Szerződés megkötésének dátuma:
2016.03.21
Hirdetmény feladásának dátuma:
2016.04.12
2. „Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata fenntartásában lévő Nikosz Beloiannisz Általános
Művelődési Központ elektromos hálózatának kicserélése
Közbeszerzési Értesítő sz.:
2015/146
Szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében „Magyarországi Görögök Országos
Önkormányzata fenntartásában lévő Nikosz Beloiannisz Általános Művelődési Központ elektromos
hálózatának kicserélése és a Nikosz Beloiannisz Iskola konyhájának a felújítása”
(a) Elektromos munkák
Érték:
Nyertes:
Közgyűlési határozat száma:

14 868 810 HUF + áfa
Bellász Kft.
134/2015. (VII.15.) HK szerint 140/2015 (VII. 15.)

(b) Konyha felújítása
Érték:
Nyertes:
Közgyűlési határozat száma:
Közzététel dátuma:
Eljárás megindítása (felhívás beküldése):
Szerződés megkötésének dátuma:
Hirdetmény feladásának dátuma:

2 890 000 HUF + áfa
Bellász Kft.
135/2015. (VII.15.) HK szerint 141/2015 (VII. 15.)
2015.12.21
2015.09.01.
2015.09.28
2015.12.21.

3. Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata részére könnyűszerkezetes csarnok beszerzése:
Közbeszerzési Értesítő sz.:
2016/26
Szerződéshez rendelt elnevezés: Adásvételi szerződés alapján a "Magyarországi Görögök Országos
Önkormányzata részére könnyűszerkezetes csarnok beszerzése"
Érték:
23 350 000 HUF + áfa
Nyertes:
Bellász Kft
Közgyűlési határozat száma:
n.a.
Közzététel dátuma:
2016.03.02.
Eljárás megindítása (felhívás beküldése): 2015.10.29.
Szerződés megkötésének dátuma:
2016.01.10.
Hirdetmény feladásának dátuma:
2016.02.29.
II. Beszerzések (2015-2019)
1. „Magyarországi Görögök Kulturális Intézete székhelyéhez kapcsolódóan, egyes kivitelezési feladatok
ellátása tárgyában – iskolaberuházás
Érték:
Nyertes:
Közgyűlési határozat száma:

14 870 000 HUF + áfa
Bellász Kft
73/2015 (III. 18.)

2. Szinházterem felújítás. Burkolatok, hangszigetelt műanyag szálas szigetelés, akusztikai fal, álmennyezet
és az alsó szint burkolása.
Érték:
Nyertes:
Közgyűlési határozat száma:

14 300 000 HUF + áfa
Bellász Kft
137/2015 (VII. 15.) HK szerint 143/2015 (VII. 15.)

3. Nikosz Beloiannisz ÁMK tornatermének felújítása.
Érték:
Nyertes:
Közgyűlési határozat száma:

11 987 200 HUF + áfa
Bellász Kft
136/2015 (VII. 15.) HK szerint 142/2015 (VII. 15.)

4. Szinházterem felújítás. Légtechnika.
Színházterem légtechnika közbeszerzési eljárás (A. Brown OQ0SA4016807)
Érték:
4 400 000 HUF + áfa
Nyertes:
Bellász Kft
Közgyűlési határozat száma:
n.a.
Feltételeztem, hogy a műszaki, gazdasági és jogi természetű vizsgálat elvégzéséhez és a vizsgálati jelentés
elkészítéséhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételek rendelkezésre állnak. Utólag kiderült ez egy
optimista feltételezés volt.
A 2019. december 04-i ülésen „lehetőségünk” volt megtekinteni a fenti projektek vizsgálatára rendelkezésre
bocsátott iratállományt (az iratok rendezetlenül, kategorizálás nélkül vannak tárolva klf. iratszekrényekben). Az
elénk tett iratanyagot megkíséreltük időrendbe rendezni. A szortírozás során beigazolódott, hogy a vizsgálandó
projektek iratanyaga erősen hiányos, szerződések, tervek, műszaki leírások, jegyzőkönyvek hiányoznak.
hitelességük kétséges (utólag készített és iktatott dokumentumok). Ez előrevetítette a vizsgálat valószínűsíthető
kudarcát, illetve annak erősen korlátozott eredményességét.
Az I/1., II/1., II/2. és II/4. projektekkel érintett létesítmény, a Görögség Háza fizikai állapotának felmérése és
rögzítése a Reprojekt Kft-vel létrejött szerződés alapján megtörtént. Az állapotrögzítő szakvélemény a bizottság
2020. január 24-én tartott ülésén ismertetésre került.

1. kiegészítés: A 2020. április 02-i és 16.-i „nem hivatalos online közgyűléseken”, a műszaki és jogi kérdésekben
járatlan képviselők - a vizsgált projektekkel valamilyen módon és mértékben érintett képviselőkkel és
tisztségviselőkkel közösen - megvitatták az állapotrögzítő szakvéleményt, annak bizalmi jellegét elutasították,
majd azt nyilvánosságra hozták (a szakvélemény a facebook közösségi oldalon közzétették). A képviselők, az
állapotrögzítő szakvéleményben említett, a kiviteli tervezés műszaki tartalmába tartozó feladatokra és
vizsgálatokra, valamint elfogultságra hivatkozva „szavaztak” egy „független műszaki igazságügyi szakértő”
megbízásáról is, egy (újabb) állapotrögzítő szakvélemény elkészítése céljából. Az elnök a közgyűlés hatáskörében
eljárva az igazságügyi szakértő közjegyzői kirendelését kérelmezte, a szakértő a munkáját még nem fejezte be.
A vizsgálat tervszerű folytatását az iratok hiánya és a nemvárt gyakoriságú, alacsony hatékonyságú ülésezések
és a fent említett hatásköri túllépések mellett, kétségtelenül fontos napi feladatok és a veszélyhelyzet kezelése
is nehezítette, illetve akadályozta.
Két hónapja kértem a fenti projektek iratainak átadását, iratjegyzékkel, amit a Hivatal nem teljesített, illetve
adatvédelmi okokra is hivatkozva megtagadott.
Köztudott, hogy a fenti projektek megvalósítása során jogszabályok sérültek, a kivitelezés hiányos és súlyosan
hibás, amiért a kivitelező Bellász Kft., az MGOÖ korábbi elnöke, közgyűlése és hivatala egyaránt, de
nyilvánvalóan különböző mértékben felelős.
2. kiegészítés: Az évek óta hangoztatott elszámoltatás leghatékonyabb végrehajtása azt jelenti, hogy az okozott
kár és veszteség jelentős részét a felelős személyek és cégek az önkormányzatunknak megtérítik. Nem vitás, hogy
ez kell legyen a cél, erre kell törekedjünk, nem pedig az egyetlen megnevezett felelős lámpavasra húzására.
A jogi vizsgálat elvégzésére a PBV bizottság nem rendelkezik megfelelő kompetenciával.
A PBVB megállapítja, hogy a 2019. december 04-i ülés 2. napirendi pontban előirányzott feladatát, elsősorban a
projektek dokumentációinak hiánya miatt nem, illetve csupán részben tudta teljesíteni.
Határozati javaslatok:

16/2020.(VII.24.) 3 Igen szavazattal elfogadva, kihirdetve
Az MGOÖ közgyűlése kötelezze a Hivatalt az iratállomány határidőben történő előírásszerű rendezésére, a
teljesség vizsgálatára és a projekt-dokumentációk összeállítására.

17/2020.(VII.24.) 3 Igen szavazattal elfogadva, kihirdetve
A közgyűlés bízza meg az MGOÖ ügyvédjét
a tárgyi projektek hibás, hiányos vagy elmaradt teljesítésével összefüggésben kimutatható és érvényesíthető
anyagi követelések meghatározására, azt követően, hogy a műszaki pénzügyi természetű kérdésekben
adatszolgáltatási és szakértői közreműködést számára a PBVB elkészítette.
Vonatkozó dokumentumok:
- PBVB 2019. december 04-én tartott ülés jegyzőkönyve (19.12.04._jegyzőkönyv_R1.docx)
- Beloiannisz faluban 2015. évben végzett elektromos hálózat és konyha felújításához kapcsolódó beruházás
dokumentumainak vizsgálata (Caruhász Krisztina, dr. Walterné Zguralisz Vasziliki, 2019.12.09.)
- PBVB 2020. január 24-én tartott ülés jegyzőkönyve (20.01.24._jegyzőkönyv_1.0.pdf)
- 1/2017 sz. Ellenőrzési Jelentés. A beruházási, felújítási feladatok dokumentumainak, elszámolásának
ellenőrzéséről (Benkó Péter, Simon István, 2017. 05.02.)
- Ad-hoc bizottság jelentése az 1/2017 sz. Ellenőrzési Jelentés megállapításainak felülvizsgálatáról (2017.06.
15. Szidiropulosz László, Sianos Tamás, dr. Topuzidisz Dimitrisz))
- 2016 Pénzforgalmi adatok_ÖNK JANNISZ.xls (Savas, 2020.05.11.)
- 2017 zárszámadás-beszámoló ÖNK JANNISZ.xls (Kenyeres G., 2020.05.08.)
- PB vizsgálat alá vont beszerzések iratainak bekérése (belső ellenőri jelentés, I.M.-to-K.G email, 2020.05.30.)
Mellékletek:
- 2019_01_11_Final report 20181021 1_2_mell_vHG.pdf
- 2020_05_26_Hivatalvezető_adatvédelmi_aggályai.pdf
- 2020_07_06_NAIH_válasz_hivatalvezető_aggályaira.pdf.

