.IEGYZ6KoNyv
K6sziilt 2019-03-28-6n 17.00 6rakor a Szegedi Gcirog Nemzetisdgi OnkormdnyzaLnak a
Szegedi Nemzetis6gek }{frztrban (Szeged, Osztr:6vszky u. (t.) tartott rendkivtili
kdpvisel6testiileti iil6s6n.
Jelen vannak:

Dr. lKosztopulosz Andre6sz elnok

Mariann
Purosz AlexarLdrosz
Erddlyi

elndkhelyettes

tag

Dr. Kosztopulosz Andredsz: Koszdntrim a megjelenteket. Megdllapit.om, hogy a Szegedi
Gorog Nemzetis6gi Onkormfny:zat 3 fo jelenl6tdvel hattroz:atkepes. Purosz Alexandrosz
szemdlydben j avaslatot

te

szek

A testiilet 3 igen szavazattal
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kcivetkezShattxozatothozza:

2019. (III.2 s.) sz. szegedi Giiriig NO k6pvisel6testiiler

i t,at{r ozat

HATAROZAT

A

Szegedi Gdrtig Nemzetis6gi OnkormdnyzatPurosz Alexandroszt jegyzokdnyv-hitelesit6nek
megv6lasztja.

Ahatdrozathat|lybal6p6s6nekideje:azowral

Dr. Kosztopulosz Andreisz: Purosz Alexandrosz kdpviselotdrsammal egyttt hivtuk cissze a
Szegedi Gorog Nemzetisdgi OnJ<omrhnyzat rendkivrili testiileti til6r;6t, melyen javasolom,
hogy vitassuk meg a kiktildcjtt meghiv6ban szerepl6 napirendi pontot:

1.

Inditvdny a Magyarorszhgit. Gtirogok Orsz6gos Onkormrirnyzatdnak kdpviseloi feld,
ltogy azMGOO 20Il-2016. 6vi krjzbeszerzesigyakorlal.6val kapcsolatban forduljanak
bir6s6ghoz

A testiilet 3 igen szavazattal
|
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k<ivetke:zohatixozatothozza;

2019. (III.2 s.) sz. Sze gedi Gii rii g NO k6pviseldtesttilet

i hatir ozat

HATAROZAT

A

Szegedi Gordg Nemzetis6gi Onkorm6nyzat 2019-03-28-i rendkivtili i.il6sdnek napirendj6t
az alitbbiak szerint elfogadja:

1. Inditvany aMagyawszdgi Gdrdgrik Orsz6gos Onkormanyzatfnakk6pvisel5i fele,hogy az
MGOO 20II-2A16. 6vi krjzbeszerzdsi gyakorlat6val kapcsoiatban forriuljanak bir6srighoz
A hatdrozat hatdlyba ldpdsdnekideje: azonnal

1. napirendi pont: Inditv6ny a IUagyarorszfugi

Gordgdk Orsz6gos Onkorm6nyzatdnak
k6pvisel6i fe16, hogy az MGOO 20ll-2016. 6vi kozbeszerzdsi gyakorlat6val kapcsolatban
fordulj anak bir6srighoz

El6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andre6sz
2019. m6rcius 25-en Budapesten Purosz Alexandrosszal egy forumon vettiink r6szt, melyet a
Magyarorszdgr Gorogok K'u1tur6lis Egyesiilete (Syllogos) vezet6se 6s a Magyarorczftgi
Magyarorszagi Gdrdgdk Orsz6gos Clnkormtnyzathnak (MGOO) n6h6ny k6pviseloje hivott
ossze. Az ott elhangzottak alapjhn inditvfinyozzuk a Magyarorszii.gi Gorogok Orsz6gos
Onkorm6nyzatilnak k6pvisrel6i fe16, hogy az MGOO 20II-2016. 6vi kozbeszerzesi
gyakorlat6val kapcsolatban (1. sz6r:nir Mell6klet) forduljanak. bir6s6ghoz, mivel a csatolt
dokumentumok alapj6n val6szintisfthet6 hogy tobb esetben fiktiv kl,zlteszerzds folyt, illetve
hogy a kozbeszerz6snek 6lc,6zott e1j6r:6sokban a ,,meghivott" a.ifinlatteviik kozcitt minos6gi ds
6rverseny nem volt. Javaslom, hogy hatfnozatwtkat juttassuk el az MGOO
kdpvi sel6testiiletdhez.
15 | 2019 .

(III.2 S.) sz.

Sze

gedi Giirii g NO k6pvisel6testiilet i hartilr oznt

HATAROZAT

A

szegedi Gortig Nemzetisdgi Onkormrlnyzat inditvanyozza a lVlagyarorszrlgi Gorrig<ik
Orsz6gos Onkorm6nyzatilnakk6pvisel6i fe16, hogy az MGOO 2AII-'2016. 6vi k6zbeszerzdsi
gyakorlat6val kapcsolatban forduljanak bir6s6ghoz, mivel az 1. sz. mell6klet alapjrln
val6sziniisithet6, hogy tdbb esetben fiktiv kdzbeszerz6s foly, illetve hogy a kozbeszerz6snek
flcdzott eljar6sokban a ,,meghivott" aj6nlattev6k kdzdtt min6sdgi 6s 6rverseny nem volt. A
Szegedi Gordg Nemzetis6gi Onkorm(nyzat a bir6s6gi elj6r6s kdltsdg;eihez abirositgi elj6r6s
kdlts6geihez a sziiksdges m6rl6kben, legfeljebb 99.000Ft-tal anyagilagishozzitjirul.
A hatdrozat hatdlyba l4pdsdnek ideje: azonnal

Dr. Kosztopulosz Andre:isz: Amennyiben nincs tcibb megbesz6lni val6, zirrjuk a
illdsiinket!

A k6pviselok 18:00-kor elhagyj6k aziilest.

j,]

Szeged, 2019.03. 28.
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Dr. Kbsztopulosz Andredsz
levezeto elnok
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Pur,lsz Alexandrosz
j

egyz6kdnyv-hitelesito

mai

N6h6ny MGOO beru hdzdsi/felrij itdsi piily6zat vizsgd lata (2OLL- 201G).
(1) Giiriigs6gH6za, Magyaronsziigi Gtiriigiik Kultu16lis Int6zete (Br5rzsiiny utca)

L.

p6lyiizat - 20tL.L2.03
Giirrigs6g Hdza nyil6sz6r6inak c:;er6je

Aj5nlattev6k: Engijiszi Kft 30 2Er5 750 Ft, kedvezm6nyes drat is adott 19 500 000 Ft
Belldsz Kft 32 L40 878 Ft + dfa,
Riverslo Kft

Nyertes:

321,

637 750 Ft + dfa,

Engijiszi Kft - 163/'2011 (Xtt.13.) sz. hatdrozat

Az Engijiszi Kft nem volt jogosult pdlydzrni 6s pdlydzata 6rv6nytelenek kelllt volna min6siteni

mert:

-

a c6g ef len NAV v6grehajtisi elj6r6s volt folyamatban 20II.09,26 6ta (2011,12.26-6n z6rult),
a p6lv6zata nem volt al6irva,
az aj6nlati 6r nem volt egy6rtelm(en meghatdrozva (nett6, brutt6, kedvezm6ny)

Megjegyz6s: a tenderbontds 6s 6rtdkekis a nyertes p6lVdz6 sz6lloddjdban volt, rendes esetben ez
dont6st befolyiisol6 sf lyos cisszefeirhe'tetlens6get jelent {mi lett volna, ha ar V6csey utcdban tartj6k
azt meg?l Taldn taxival elmentek volna az Ugyvezet6 alitk(ts66rt, vagy elnapoltdk volna a dont6st?!)
a

2.

p6ly5zat - 2015.03.18

Magyarorsziigi Giirtigiik Kulturdlis Intdzete sz6khely6hez kapcsokid6an, egyes kivitelez6si
feladatok ell5tdsa tdrgydban - ir;kolaberuh6z6s

Aj6nlattev6k: Bellasz Kft 14 870 000 Ft + 5fa, Nit Kft t7 720 000 Ft + dfa,
Vezeron Kft (Lrt6bbit kizilrti5k, mert magasabb osszeg( ajdnlatot tett).

Nyertes:
3.

Bell6sz Rft7312015 (lll. 18.) sz. hatdrozat

p6lydzat - 2015.07.15

Szinhdzterem feltijitds. Burkolatok, hangszigetelt rniianyag szdlas szigetel6s, akusztikaifal,
dlmennyezet 6s az alsri szint burkoldsa.

Ajdnlattev6k: Nit Kft 14 886 515 Ft + dfa, Bellasz Kft 14 300 000 Ft +.dfa,
Vezeron Kft 14 413 090 Ft + 5fa

Nyertes:

Belldsz RftL37l20t5 (Vll.ns.)sz. hat6rozat (HK szerint1,43/201,5 (Vl. 15.)

4.

p6lydzat - 2OL6.O4.L3 (2OtGl 42 sz. Krizbeszerz6si Ertesit6)
Szinpad kialakit6sa

Ajdnlattev6k: Bell6sz Kft 13 2L8275 + 6fa, Vezeron Kft, Proteco Kl't, Hans Epszer Kft.

Nyertes:

Bell6sz Kft

-

versr:nytdrsak Srai nem ismertek, hatdrozat nem taldlhatnl

Kivonatok a vonatkoz6 jegyz6k6nyvekb6l:
,,Agdrdi: Az elntjkhelyettesek szdtoszto'ttdk egymds kozijtt a felodotokot,,largosz a beruhdzdsokst
vdlldlta. A feladotunk oz lesz, hogy o be'kdrt ojdnlatokr6l d\ntsilnk."

,,Elni|k: ,,A kiizbeszerzis szerint jdrtunk el ... Nem kell megszovoznunk ozt, hogy kiirjunk-e
kdzbeszerzdst, csok azt, hogy ki vdllalja a fuMjitdst."

,,Elni5k: A kiizbeszerzdst nem

in csindltam, hanem a kiizbeszerzf."

,,Miliosz: ...Tekintettel orrd, hogy ilyenkor nem kell kiizbeszerzdsi eljdrdsit lefolytatni, ugyondkkor
fontosnak tortottuk ... a kiizpdnzekkel val6 taksr1kos bdndsmdd olapelveinek megfelel6en a
legalocsonyabb ajdnlati drat benyrtjfi pdlydzi min6sithetd nyertesnek..."

A Giiriigs6g Hdza fehijitds6ra 2011. janu6r t-j6n 105.484.000 Ft volt elkUliinitett
szdml6n tartal6kolva. Az akkori jegyzdkonyvek szerint ebb6l kerriltek (volna) finanszirozdsra a
Megjegyz6s:

feldjitdsokkal kapcsolatos k6s6bbi munkdk. Az aktuSlis helyzetet nem ismerjrik.

(2) ,,Magyarorszdgi Gtirtigtik Orsz6gos 6nkormdnyzata fenntartdsdban kiv6 Nikosz Beloiannisz
Altaldnos M6vel6d6si K6zpont ellektromos h6l6zatdnak kicser6l6se 6s a Nikosz Beloiannisz
lskola konyh6jdnak a fel(jitdsa"

1.
Rz

Beloiannisz

Avr

zOfS.07.15 (2015

lt46 sz. Kcizbeszerz6si Ertesir;5)
AVf elektromos hiil6zatdnak kicser6l6s6re egy (1) pdlydzat keriilt benyiljtdsra.

Ajdnlattev6: Bell6sz Kft,

14 868 810 Ft + 6fa

Nyertes: Belldsz Ktt. L3412O15 Vll.15. sz. hatdrozat (HK szerint L4012015 (Vtt, 15.)

2.

Beloiannrisz Konyha 2015.07.15

A konyha fel(jitdsa.

Ajdnlattev6k: Bell6sz Kft 2 890 000 Ft + dfa, Vezeron Kft 4 444 40Cl Ft + 6fa,
Nit Kft 3 701 800 Ft + dfa
Nyertes a Belldsz Kft 135/2015 Vll.15. sz. hat6rozat (HK szerintl,AL/2OtS (Vil. 15.)
Kivonatok a vonatkoz6 jegyz(ikonyvekb6l

:

,,Elnok: A 22,5 milli6 Ft-ot oz AMK elektromos fetIjftdsdro koptuk,, Az iskotoi dtkeztetdssel
oz a helyzet, hogy onelldt6vd szeretndnk alokitani, hogy gozdosdgosobbon kijojjenek, es ne
kelien mdg plusz hdrom embernekfizetni o szdllitdsdrt. Az iskoloi gyerekek kiiztil, sokon lettek

szemilvegesek, tudjdtok ti is oz okdt... Megkerestt)nk egy kozbeszerzdsi intdzetet.
Eldiinthettem volno eEyedt)l is, hogy ki csindlja, de rtgy voltom vel,e, hogy szavazzunk r6la.'

,,Miliosz: Osszefoglalva mel\kerestilk a Magyor Ktizbeszerzisi tntdzetet, az Elniik rtr
tdiikoztatts 6ket a nri helyzetriinkr6l. 6k adtak nekiink tdjikoztatdst obban a timdban,
hogy hogyon tudndnak a belaidnniszi iskola didkjai mdlt6 kiiriilmEnyek kiiziitt tanulni.
Akdr egy villanykapcsol6 6rintise is 1letveszilyes lehet.
Elniik: A konyhai eszkiiziiket megprdbdljuk hdszndltan beszerezni

..,,.

arro mdr nincs keret."

ir a 2075. mdrciusi kihelyezett ill4sen tett egy igdretet ..., hogy nydrig
megoldio a villanyhdl6zati prohl1mdt... A probldma a f(itdsi szezonbon 0jra jelentkezni fog.
A villanyvezetekekkel kapcsolatbon nem ldttdm drojdnlotot, pedig kivdncsi lenndk a
rdszletekre. Konkr{t rdszleteket nem tudok, de szeretnik ldtni.'

,,Papalexisz: Az Elntik

,,Zgurolisz: .... o hdttdr-inform(tciok hidnyoznok, nem kapunk megfelelf informdci6t. ... a
kstAleti tagok legyenek jobbqn bevonva o rdszletekbe ... rnert akkor nem kine mindent sz
utol s6 p i I I a n otbd n meg szdvazn i. "
,,Thomoid

u

: Rdszletes munkatervet kapunk a munkdlatokkol kdpt:solatbon?

Elnok: Aki kivdncsi erre, a kiizbeszerzfit behivorn, kiitlink egy titoktortdsi egyessiget,
megkopod, ho tigy ldtod, hogy volomi szabdlytolon sz6lsz." (ne l69',, lllvdncsi Thomaidu...)
{3) Beloiannisz Tornacsarnok:

L.

iitem:2015.07.15

a Nikosz Beloiannisz AMK tornaterm6nek

felfjit6sa

(a valirsdgban ez nem felrijitds, hanem

6pit6si beruh6zds.,.)
Ajdnlattev6k: Bellasz Kft 11 987 200 Ft + 6fa, Vezeron Kft 1"3 L72
Nit Kft 1.4252 000 Ft + 6fa,

Nyertes:
2.

CIOD

Ft + 6fa,

Bell6sz Kft 136/2015 Vll.15. sz. hatdrozat (HK szerinft L42/2OI5 Vil. 15.)

iitem: 2016.03.02. l2OL6l26sz. Kiizbeszerz6si Ertesit6)

Addsv6teli szerz6d6s alapjdn a "Magyarorszdgi Gciriig6k Orsz6gos; 0nkorm6nyzata
r6sz6re kiinnyfiszerkezetes csarnok beszerz6se" (a val6silgban ez n€rm Srubeszerz6s,
hanem 6pit6si beruhdzds...)
Ajiinlattev6k: Belldsz Kft 23 500 000 Ft + 6fa, Vezeron Kft, proteco Klt

Nyertes:

Belldsz Kft (versenytdrsak drai nem ismertek, hatdrozat a dont6sr6l nem

taldlhat6)
Kivonatok a vonatkoz6 jegyz6konyvekb6l:

,,Elniik: A kinti sportoldsi lehet6sigek biztositdsdhoz egy kiinny(i sze,rkezett 24x50-es sdtrst
szeretndnk leldllitoni... Eldiinthettem volnd egyedill is, hogy ki csindljo, cle igy voltam vele, hogy
szovozzunk 16la.'

Miliosz; A Nikosz Beloiannisz AUX brnaterme k,!t i)temben keriil Jbtiljitdsra. Az alapozitsi,
betonozdsi munkdk az els6 iltemben, valamint

a

felsri szerkezet a mdsodik iite:mben kerill felujitdsra.

,,Elnuk: Az els6 iltem szigetelt beton, valomint o tort6oszlopok meg(trtitesdt jelenti. A pdlya
hosonlitoni fog a m1f6re, m(iheton lesz... 7200 ndgyzetmEteres teriiletr6l beszdlilnk, 70 cm ndstdg
lesz s beton, valamint a terillet m(ianyugozdsa"
,,Kukumzisz: Ennek a sdtornok s nett6
,,Szidiropulosz: J6, akkor mire ment
Kukumzisz: Akkor mdg egyszer 79

frtdke 24 milli6, ami le lett alkudvo 79-re."

elu 32 milli6?

millif nett6 sdtor is 6 milli6 nett6 beton,

ennek az AFA-s

drtike

32. Ktizel 7000 n6gyzetmiter."

A ,,tornacsarnok" 6pit6se kivitelez6si tr:rvdokument6ci6 6s 6pit6si engecl6ly n6lkiil tort6nt, azt le
kell bontani, a tornacsarnok 6pit6s6re kapott 32 MFt t6mogat6st 100%-ban vissza kellett fizetni.
A nyilvdntartdsok szerint a Bell6sz Kft kapott LL 987 200.-Ft + dfdt a betonra 6s 23 SO0 000 Ft + 6fdt
a sdtorra, azaz osszesen 35 478 200 Ft + 6fdt, amiosszesen 45 milli6 Ft-ot,azaz 13 millfi6valtiibbet,
mint amennyit Kukumzisz 6lllt. Ez csak, az esetben lehet igaz, ha a Bell6sz Kft. visszautallt 13 milli6
Ft-ot az MGOO sz6ml6j6ra!ll Ennek nyomdt nem tal6lni.
H6la Kukumzisz6k felel6ss6gteljes munkdj6nak a MGO0-nek van egy,,lealkudott" 24x50-es s6tra,
a Bef oiannisz lskol6nak pedig van egy 1000 m2-es beton p6ly{ja, mindez potom 45 milli6 forint6rt..,

A vizsgiilt nyolc (8) piilydzatnlrl r6sztvett

ajdnlattev6 c6gek tulajdonosai, ve;ret6 tisztsdgvisel6i
rokonok 6s egym6ssal kapcsolatba*r dll6 ismer6s6k (bardtok):

Kft
Kft
Kft
Nit Kft
Vezeron Kft
Proteco Kft
Engijiszi
Bell6sz
Riverslo

En

Kukumtzi Magdolna {Kurkumtzisz Gyiirgy feles6ge, Bel6nyesi L6szl6 ismer6se)
Beldnyesi Ldszll6 {Kurkumtzisz Gytirgy 6s Kukumtzi Magdolna ismer6se)
FUredi Gyula (Bel6nyesi L6szl6 testv6r6nek a f6rje, a s6gorr)
Nagy ldszl6 (Bel6nyesi Ldszl6 ismer6se]
Fiiredi Gyula (Befl6nyesi L6szl6 s6gora)
Ftiredi Gyula {Be[6nyesi L6szl6 s6gora)

nyi taldn el6g ahhoz, hogy megdllapithassuk:

A vizsgSlt pdlyi{zatokndl fiktifv kiizbeszerzds folyt, a k6zbeszerzdsnek iificdzott eljdrdsokhan

a

,,meghivott" ajdnlattev6k kozott mindsdgi 6s drverseny nem volt, eleve n,ern is lehetett. A kialakult
vagy,,kialkudott" iirak elsd osztiilyri tel.iesit6s eset6n is irredlisan magasa!i. Az iisszef6rhetetlens6g
6s miis cselekmdnyek miatt a vizsgiilt piily6zatokndl megkritiitt szerztiddsek a tiirvdny szerint
minden bizonnyal senrmisek. A semmis szerz6d6sek risszdrt6ke egy6bk6nt 115 milli6 Ft + AFA,
persze a jeles t6rsas6g eddigi iisszbevdtele meghaladja a 200 milli6 Ft-ot.
Ajdnlom m69 elolvasni a fenti ugyekkel kapcsolatos kozgy(l6si jegyzSl<onyveket. Sok mds 6rdekes
jegyzc5kdnyv is fellelhetd a honlapon, ezek kozril javaslom tanulmiinyozni a (l'ri5;getlen) belsd ellen6rz6s
sz. jelentdsdben foglalt tiirvdnlrs6rt6seket (szdmviteli rend srtgos megs6rt6se, kiemelten a
iogszabdlybd eldirt bizonylgti rend megsirt4se, Btk. 403-mas paragrafus...fiktiv szdmldzds, tijbbszijrijs
trtlszdmldzds, kdzpEnzek lblelfitlen felhaszndldso, copy-s szerzdddsek../ taglahi, stllyos feszrilts6gekkel

UZAfi

terhes, egyben az elnok 6s spgit(ii ,,dlddsos" tevdkenys6g6t jellemz6 vitdk16l szdl6 jegyzSl<onyvek elolvasdsiit
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,,Kukumzisz: Azt mondtad, hoEy nem volt kiizheszerzds, igoz"
,,Simon lstvdn: En nem ozt,mondtam, hctgy nem volt, hanem ozt, hogy az iratokat nem kaptuk meg,
de a szdmldkb6l l6ttam, hogy fizettilnk, mint a katonotiszt..."
,,Elnok: Amikor mondod e4t a L00 milliotl, akkor ne felejtsilk el azdrt, hogyha megn€zed o hd.zat, omit
a folubon is megcsindltunk, itt munkdk'vannok elvdgezve. Most itt nem o'ksrok belemenni dbbo a
vitdba, hogy megdri-e az vaEy nem, itl nem tfintek el a pdnzek, hanem ei lett vdgezve a munkdk,
Lehet azt mandani rd" hggy sok, lehet dzt, hogy kevds, Iehet, hogy rosszul, de munkdA: vannak
elvdgezve. Ezdrt oz a bizo,tts(tg, ha iiss;te fog dllni, megndzi, hogy volt-e kiizbeszereztetis;, mi volt
benne, mi volt a kiiltsigvet€so azok lettek-e megcsindlvo, 6s ez egyszerfi, ki tehet szdmolni."

Neh6z olvasmdnyok, ktilonosen az elniik stilusa 6s helyenk6nt osszefrigg;6stelen vagy 4rthetetlen

kijelent6sei okozhatnak fpjfdjdst, de aki veszi a fdradtsdgot 6s elolvasser, annak feketdn-feh6ren
viliigos lesz, hogy Kukumzisz Gyiirgy szakmailag 6s erkiilcsileg egyardrrt alkalmatlan a MGOO
elntiki tiszts696nek elldt6s6ra.

A

beruhdzdsok,

m i n 6s itds

felIjitdsgk kozbeszereztetdse sordn topasztolt visszodldsek ds torvdryrsdrtdsek

e a (f i) g g et I e n ) j qg d szo k ko m p ete n ci dj d b a to rtozi k.

Budapest, 2018. oktober
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l.

Moumoulidis

Meghiv6
Tisztelt K6pvisel6tSrsaim 6s F6jegyz6 0r!

Tisztelettel meghivom Ondket a Szegedi Gorcig Nemzetis6gi 0nkormdnyzat rendkivi.lli

testtileti til6s6re (kezdem6nyez6: Dr" Kosztopulosz AndreSsz 6s Purosz Alexandrosz),
amelynek helye 6s idSpontja:
Nemzetis6gek H6za (Szeged, Osztr6vszky u. 6.), 20t9. miijus 28.

t7 ora

Napirendi pont:

L.

Inditvdny

a

Magyarorszdgi Gorogcik Orszdgos Onkorm6nyzatSnak k6pvisel5i fel6,

hogy az MGOO 2OLt-2016. 6vi kdzbeszerz6si gyakorlat5val kapcsolatban forduljanak
bi16sdghoz

Szeged, 20t9. m5rcius 26.

Dr. Kosztopulosz Andre6sz
Szegedi Gorog Nemzetis6gi Onkormdnyzat

elnok

EL6TERJESZTES

-

2019. m6jus 28.

1. napirendi pont: lndftviiny a Magyarorszdgi Gdrogok Orsziigos 0nkormdnyzatdnak k6pvisel6i fe16,
hogy az MGOO 2OLI-2OI6.6vi kdzbeszerz6si gyakorlatdval kapcsolatban forduljanak bir6sdghoz

El6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andre6sz

2019. mdrcius 25-6n Budapesten Purosz Alexandrosszal egy f6rumon vetttlnk r6szt, melyet a
Magyarorszdgi Gorogok Kulturdlis Egyeslilete (Syllogos) vezet6se 6s a Magyarorszdgi Gorogok
Orszdgos Onkormdnyzatdnak (MGO0) n6hdny k6pvisel6je hivott ossze. Az ott elhangzottak alapjdn
inditvdnyozzuk a Magyarorszdgi Gorogok Orszdgos Onkormiinyzatdnak k6pvisel6i fel6, hogy az
MGOO 2OtI-2016. 6vi kozbeszerz6si gyakorlatdval kapcsolatban (1. szdm0 Mell6klet) forduljanak
bir6sdghoz, mivel a csatolt dokumentumok alapjiin val6szinfisithet6, hogy tobb esetben fiktiv
kozbeszerz6s folyt, illetve hogy a kozbeszerz6snek Slcdzott eljdrdsokban a ,,meghivott" ajiinlattev6k
kozott min6s6gi6s Srverseny nem volt.

