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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-i rendkívüli 
               üléséről. 
 
Helye:  Polgármesteri Hivatal  
 
Jelen vannak:  Oláhné Surányi Ágnes  polgármester 
 Galambos György alpolgármester 
 Cserny Vilmos képviselő 
 Fehér Györgyné képviselő 
 Juhász Gyula képviselő 
 Martinovszky József képviselő 
 Serhók György képviselő 
 Sénik István képviselő 
 Dr. Sirák Andrásné képviselő 
 dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
 
valamint Szelei Andrea aljegyző, Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, 
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető, Kovalcsik Katalin újságíró.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, a Képviselő-
testület a jelenlévő 9 fővel határozatképes. Mind a két napirend témája indokolja a rendkívüli 
ülés összehívását. Kéri, aki a meghívóban szereplő napirendi pontokkal megtartandó 
rendkívüli üléssel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
185/2010.(VIII.17.) 

h a t á r o z a t a 
napirendi pontok elfogadásáról 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel rendkívüli ülést 
tart: 
 
1./ Döntés helyi népszavazási kezdeményezés ügyében 
 
Zárt ülés: 
 
1./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
*  * * 
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Napirend: 1.) Döntés helyi népszavazási kezdeményezés ügyében 
   (Előterjesztés 1. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A 2010. július 26-i testületi ülésen adott tájékoztatást 
arról, hogy öt Képviselőtársuk, mint képviselő-testületi tagok, helyi népszavazás 
kezdeményezését írásban is jelezték az Önkormányzat felé a „Velencei-tó Kapuja” 
beruházásával kapcsolatban. A tájékoztatást követő 30 napon belül kell a törvény szerint a 
Képviselő-testületnek dönteni arról, kíván-e népszavazást tartani. Javasolja a Képviselő-
testület tagjainak, miután már lakossági kezdeményezésre az aláírásgyűjtés folyamatban van, 
tartsák tiszteletben a népfelség elvét. Tehát az öt Képviselő kérelmét ne támogassák. Kérdezi, 
van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Mivel nincs észrevétel, kéri, aki ebben a témában nem kíván népszavazást tartani, az 
kézfeltartással jelezze. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Jelzi, a beadványról kell szavazni, arról kell 
dönteni. Aki a beadvánnyal egyetért, az tegye fel a kezét.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tehát a beadvány a népszavazás kezdeményezéséről 
szól, a Polgármester pedig nem javasolja az elfogadását. Az eredeti indítvány kerül 
megszavazásra. Aki egyetért a népszavazás kezdeményezésével, kézfeltartással jelezze.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Ha már így kerül feltevésre a kérdés, akkor jelzi, a 
Székesfehérvári Városi Bíróság helyt adott annak a kérésnek, amit a Jegyző úr nem tett meg, 
hogy hitelesíti az aláírásgyűjtő íveket. Ha ez folyamatban van, akkor közben a Testület 
dönthet? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ezért is javasolta, hogy utasítsák el az indítványt, mert 
már egy aláírásgyűjtés folyamatban van. 
 
Galambos György alpolgármester: Mindig támogatta a „Velencei-tó Kapuja” projekt 
megvalósulását, mert jónak tartja. Felelőtlenségnek tartaná, ha most lenne erről népszavazás, 
mert ez rendkívül nagy kárt okozna az Önkormányzatnak. Ez a határozott véleménye. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Alpolgármester úr nincs egyedül ezzel a 
véleményével. 
 
Sénik István képviselő: Meglepődött vállalkozótársai véleményén, mert úgy gondolja, az 
objektum megépüléséből ők is fognak profitálni. Velencének folyamatosan fejlődnie kellene. 
Úgy gondolja, ennek van jövője.  
 
Martinovszky József képviselő: L. Simon László országgyűlési képviselő úr levelét idézné 
ebben az ügyben, amelyben egyértelműen leírásra került, megvizsgáltatta a projektet, mindent 
tisztának talált és a projektet csak az Önkormányzat vonhatná vissza. Véleménye szerint azért 
szavazták meg annak idején a „Velencei-tó Kapuját”, hogy tudják finanszírozni az Iskola, a 
Szakorvosi Rendelőintézet és az Óvoda működtetését. Mindenképpen mellette van, hogy 
megépüljön.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A napirend felett a vitát lezárja. Kéri, aki a 
népszavazási kezdeményezéssel egyetért és támogatja a népszavazást ebben a témában, 
kézfeltartással jelezze. 
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Megállapította, a Képviselő-testület 3 igen, 6 nem szavazattal a népszavazás 
kezdeményezésének támogatását elutasította és az alábbi határozatott hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
186/2010.(VIII.17.) 

h a t á r o z a t a 
helyi népszavazási kezdeményezés elutasításáról 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Velencei-tó Kapuja” beruházásával 
kapcsolatban helyi népszavazás kezdeményezésére tett öt képviselő-testületi tag indítványát 
elutasította.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tájékoztatásul elmondja, a bírósági határozat sem 
egyértelmű, ezért a szükséges lépéseket meg fogják tenni. Javasolja, a továbbiakban zárt ülés 
keretében folytassa a munkáját a Testület. Kéri, aki a zárt ülés elrendelésével egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a zárt ülés tartását megszavazta, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
187/2010.(VIII.17.) 

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 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ánges polgármester: Bejelenti, a Képviselő-testület a munkáját zárt ülésen 
folytatja, a nyílt rendkívüli ülést bezárja.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 


