
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 18-án megtartott 

alakuló üléséről. 
 
Helye: Velence Kastély 
 
Jelen vannak:  Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
 Benkő Istvánné   képviselő 
 Cserny Vilmos   képviselő 
 Martinovszky József  képviselő 
 Serhók György   képviselő 
 Dr. Sirák András   képviselő 
 Dr. Sirák Andrásné   képviselő 
 Szávai Jánosné   képviselő 
 Uj Roland Gyula   képviselő 
 dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
valamint Vizer Béla Miklós HVB elnök, Balassa Józsefné HVB tag, Pencs Tamásné HVB tag, 
Szelei Andrea aljegyző, Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Heinczné 
Horváth Edina igazgatási osztályvezető, Molnár Ferencné pénzügyi előadó, Serhókné Varjas 
Edit óvodavezető, Török Ágnes intézményvezető, Czuppon István iskolaigazgató, Sinkáné 
Mihály Zita könyvtárvezető, Bicskei Józsefné I. számú Nyugdíjas Klub vezetője, Vén Lászlóné 
II. számú Nyugdíjas Klub vezetője, Galambos György, Tímár Béla, Gránitz Gáspár Istvánné, 
Martinovszkyné Tóth Veronika, Zilajné Simkó Edit, Horváth Attila meghívott bizottsági tag 
jelöltek, továbbá 31 velencei lakos.  
 
Cserny Vilmos korelnök: Köszönti a megjelenteket, a Helyi Választási Bizottság elnökét és 
tagjait, valamint a megválasztott polgármestert és képviselőtársait. (Forgatókönyv 1. sz. 
mellékletben) 
Gratulál a mandátumot szerzett képviselőtársainak és polgármesternek a választási sikeréért. 
Reméli, hogy eredményes, nyugodt és megfontolt jövőt építő 4 éves munkában korrekt 
partnerei lesznek egymásnak, ezáltal szolgálva a választók, a település érdekét. 
Már most felhívja képviselőtársai figyelmét arra, hogy a képviselői jogok gyakorlásának több 
törvényes feltétele kell, hogy teljesüljön. 
Ilyen az eskütétel, a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség, valamint az összeférhetetlenségi 
szabályoknak való megfelelés.  
Felhívja a megválasztott polgármester és képviselőtársak figyelmét, hogy a megbízólevél 
átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül 
vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni.  
Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét, Vizer Béla Miklóst, hogy számoljon be a 2010. 
október 3-i helyi önkormányzati választások lebonyolításáról és eredményéről. 
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1.) A Helyi Választási Bizottság beszámolója a 2010. október 3-i választásról és annak 
eredményéről 

 
Vizer Béla Miklós Helyi Választási Bizottság elnöke: Tisztelettel köszönti a megválasztott 
képviselőket és az ülésen megjelenteket. (Beszámoló 2. számú mellékletben) 
 
Cserny Vilmos korelnök: Köszöni a Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolóját és az 
elvégzett munkát. 
 
 
 
2.) Képviselők eskütétele és megbízólevelek átadása 
 
Cserny Vilmos korelnök: Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy az eskü szövegét 
olvassa elő a megválasztott képviselőknek. Felkéri a megválasztott képviselőket, hogy az 
előolvasás után saját névvel, hangosan tegyék le az esküt. 
 
Vízer Béla Miklós Helyi Választási Bizottság elnöke: Felkéri a Képviselő-testület tagjait, 
tegyék le az esküt. (Esküszöveg 3. számú mellékletben) 
Az eskü letételét követően az esküokmányok, megbízási okmányok aláírásra és átadásra 
kerülnek.  
 
 
 
3.) Polgármester eskütétele és megbízólevél átadása 
 
Cserny Vilmos korelnök: A megválasztott Polgármesternek a Képviselő-testület előtt kell 
esküt tennie. Felkérem a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy az eskü szövegét olvassa elő 
a megválasztott Polgármesternek. Felkéri a megválasztott Polgármestert, hogy az előolvasás 
után saját névvel, hangosan tegye le az esküt. 
 
Vízer Béla Miklós Helyi Választási Bizottság elnöke: Felkéri a Polgármestert, tegye le az 
esküt. (Esküszöveg 4. számú mellékletben) Az eskü letételét követően az esküokmány, 
megbízási okmány aláírásra és átadásra kerül. A megbízólevél átadását követően gratulál a 
megválasztott Képviselő-testületnek, Polgármesternek és eredményes munkát kíván az 
elkövetkező négy évre.  
 
Cserny Vilmos korelnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az eskütétellel a mandátum 
gyakorlásának elsődleges törvényi feltétele megvalósult, így a Képviselő-testület megkezdheti 
munkáját. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 fő jelenlétével határozatképes. Javasolja, a 
megalakulásról hozzanak határozatot, amely a későbbiek során alkalmas lesz a 2010. évi 
helyhatósági választásokon elnyert mandátumok alapján történő törvényes megalakulás és 
működés igazolására. Felolvassa a határozati javaslat szövegét.  
 
Kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

204/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Képviselő-testület megalakulásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. október 03. napján megtartott 
érvényes és eredményes választásokon elért, Velence Város Helyi Választási Bizottsága által 
a 31/2010. (X. 3.) és 32/2010. (X. 3.) számú határozatokban megállapított jogerős eredményre 
alapozva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján az önálló és 
demokratikus helyi érdekű közügyek intézésére a helyi közösségek önszervező önállóságának 
biztosítására, valamint más törvények által hatáskörébe utalt feladatok ellátására a működési 
feltételek egyidejű biztosításával megalakult. 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének törvényes képviselője Oláhné Surányi 
Ágnes polgármester. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
    dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
 
4.) Polgármesteri program ismertetése 
 
Cserny Vilmos korelnök: Felkéri Oláhné Surányi Ágnes polgármestert, hogy ismertesse a 
polgármesteri programját.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ismerteti a programját (polgármesteri program 5. 
számú mellékletben). 
 
Cserny Vilmos korelnök: Kéri, aki a programot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a Polgármester programját elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
205/2010.(X.18.)  
h a t á r o z a t a 

Polgármester programjának elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
programját - mely egyben Velence Város Gazdasági Programját is jelenti -, elfogadja.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 
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5.) Polgármester illetményének, költségátalányának megállapítása 
 
Cserny Vilmos korelnök: Javasolja a Polgármester illetményének megállapítását.  
A bér a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 3. §. /2./ bekezdése szerinti 12, 5-es szorzószám és a 
köztisztviselői illetményalap (38.650,- Ft) szorzata. Fenti törvény 4/A. §. /3./ bekezdése szerint 
újraválasztott polgármester esetében ez nem lehet kevesebb a korábbi bérénél. Tájékoztatásul 
jelzi, hogy jelen illetmény megegyezik a korábbi ciklusban alkalmazott illetménnyel.   
Nem javasolja a vita nyitását, mivel a jogszabály kijelöli a lehetséges döntést. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Bejelenti személyes érintettségét az Ötv. 14. §. /2/ 
bekezdése alapján és a szavazásban nem vesz részt. 
 
Cserny Vilmos korelnök: Szavazásra teszi fel a kérdést. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a 
Polgármester bére 2010. október 3. napjától bruttó havi 483.125,- Ft legyen, az tegye fel a 
kezét. 
 
Megállapítja, a Polgármester illetményét a Képviselő-testület 8 igen szavazattal (1 fő nem 
szavazott) meghatározta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
206/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Polgármester illetményének megállapításáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oláhné Surányi Ágnes polgármester havi 
bruttó bérét 483.125,- Ft-ban határozza meg 2010. október 3. napjától kezdődően.  
 
  Felelős:  Serhók György képviselő 
    Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
  Határidő:  értelem szerint 
 

*  * * 
 
 
Cserny Vilmos korelnök: Javasolja a Polgármester költségátalányának meghatározását is. A 
korábban már hivatkozott 1994 évi LXIV. tv. 18. §. /1./ bekezdése értelmében a 
polgármesternek a tisztsége ellátásával összefüggő igazolt költségeit meg kell téríteni. A 
jogszabályhely /2./ bekezdése pedig választás szerint lehetővé teszi a költségátalány 
igénylését. 
Javasolja a jogszabály szerint a költségátalányt a Polgármester illetményének 30 %-ában 
megállapítani. Tájékoztatásul jelzi, hogy ez a korábbi ciklus végén is alkalmazott mértéket 
jelenti. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Bejelenti személyes érintettségét az Ötv. 14. §. /2/ 
bekezdése alapján és a szavazásban nem vesz részt. 
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Cserny Vilmos korelnök: Kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni. 
 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) a Polgármester havi 
költségátalányát illetménye 30 %-ában meghatározta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
207/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Polgármester költségátalányának megállapításáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 03. napjától Oláhné Surányi 
Ágnes polgármester részére a havi illetménye 30 %-ának megfelelő költségátalányt állapít 
meg. 
Felkéri a pénzügyi és gazdálkodási osztály vezetőjét, hogy a jogszabályokban szereplő összeg 
kifizetéséről gondoskodjon.  
 
  Felelős:  Serhók György képviselő 
    Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
  Határidő:  értelem szerint 
 

*  * * 
 
 
Cserny Vilmos korelnök: Átadja az ülés vezetését a Polgármesternek.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni a korelnök közreműködését. Tájékoztatja a 
jelenlévőket, hogy több feladat elvégzésére van még az alakuló ülésen szükségük, így meg kell 
választani az alpolgármestert, illetve a Képviselő-testület munkáját segítő döntést előkészítő 
és javaslattevő bizottságokat, majd ezt követően szükséges a Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosítása ezen döntések alapján.  
Kéri, a meghívóban szereplő napirendi pontokról döntsenek. A kiküldött meghívóban az 
egyebek napirendi pontjához kiegészítést javasol. További delegálásokhoz szükséges személyi 
kérdésekről történő döntés után folytatódna az ülés a kiküldött napirendekkel, majd a 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szakmai Programját fogadják el, a vörösiszap-
károsultjainak támogatásáról döntsenek, végül pedig egy segélykoncert szervezéséről 
tárgyaljon a Testület. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az október 23-ai ünnepség szervezését 
az előző Testület a záró testületi ülésén már megtárgyalta.  
 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat az 
ismertetett kiegészítésekkel együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapítja, Képviselő-testület 9 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
208/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

napirendi pontok elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 18-i alakuló ülésén az alábbi 
napirendeket tárgyalja meg:  
 
1.) Bizottságok megválasztása 
2.) Alpolgármester megválasztása 
3.)  Alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása 
4.) SZMSZ módosítása 
5.) Egyebek: 

a.) Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft-ben tulajdonosi képviseletre felhatalmazás 
b.) Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságába tag delegálása 
c.) Velence Plus Kft. Felügyelő Bizottságába tag delegálása 
d.) Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő 

Bizottságába tag delegálása 
e.) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt-ben tulajdonosi képviseletre 

felhatalmazás 
f.) Velencéért Közalapítványban kuratóriumi tagság és Felügyelő Bizottsági tagság 

meghosszabbítása 
g.) Velencei Híradó Szerkesztőbizottságának megválasztása 
h.) Egyéb feladatok ellátására felhatalmazás 
i.) Fő út 64. szám alatti ingatlan tulajdonának visszavétele 
j.) Megbízási szerződés megkötése (Hőrich és Varga Ügyvédi Iroda) 
k.) Velencefürdői strand bérleti szerződés felülvizsgálata 
l.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – Szakmai Program elfogadása 
m.) Vörösiszap-károsultjainak támogatásáról döntés 
n.) Segélykoncert szervezése 

 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnal 

 
*  * * 

 
 
 
Napirend: 1.) Bizottságok megválasztása 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javaslatot tesz a Pénzügyi és Településfejlesztési, a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi, Szavazatszámláló, 
Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság tagjainak megválasztására. 
Tájékoztatásul elmondja, a szavazás személyenként, minősített többséggel történik, 5 igen 
szavazat szükséges. 
Jelzi, hogy a bizottságokat az érvényes SZMSZ alapján vette figyelembe. A jelöltekkel 
egyeztetett és az azt vállalók az összeférhetetlenségről, illetve a nyílt ülésen való tárgyalásról 
szóló nyilatkozatukat csatolták. (A Bizottság tagjainak hozzájáruló nyilatkozata 6. számú 
mellékletben) 
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Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Bizottság elnökének Serhók György képviselő urat 
javasolja. Serhók György képviselő úr a jelölést vállalja és a szükséges nyilatkozatokat 
aláírta.  
 
Kéri, aki Serhók György képviselő úr megválasztásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal Serhók György képviselő urat 
megválasztotta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
209/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének megválasztásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
elnökének Serhók György képviselő urat megválasztotta.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Bizottság tagjának Martinovszky József képviselő urat 
javasolja, aki a jelölést vállalja és a szükséges nyilatkozatokat aláírta. 
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Martinovszky József  képviselő úr a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság tagja legyen, az kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, Martinovszky József képviselő urat a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett megválasztotta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
210/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
tagjának Martinovszky József képviselő urat megválasztotta.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Bizottság tagjának Benkő Istvánné képviselő asszonyt 
javasolja, aki a jelölést vállalja és a szükséges nyilatkozatokat aláírta. 
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Benkő Istvánné képviselő asszony a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság tagja legyen, az kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, Benkő Istvánné képviselő asszonyt a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett megválasztotta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
211/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
tagjának Benkő Istvánné képviselő asszonyt megválasztotta.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Bizottság tagjának Uj Roland Gyula képviselő urat 
javasolja, aki a jelölést vállalja és a szükséges nyilatkozatokat aláírta. 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy Uj Roland Gyula képviselő úr a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság tagja legyen, az kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, Uj Roland Gyula képviselő urat a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett megválasztotta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
212/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
tagjának Uj Roland Gyula képviselő urat megválasztotta.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Felkéri a Bizottság tagjának Dr. Sirák András képviselő 
urat. Kérdezi vállalja-e a jelölést? 
 
Dr. Sirák András képviselő: Kijelenti, nem tudja vállalni. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapítja, Dr. Sirák András képviselő úr a jelölést 
nem vállalta, így helyette felkéri Szávai Jánosné képviselő asszonyt, hogy a Bizottságban a 
tagságot vállalja el.  
 
Szávai Jánosné képviselő: A bizottsági tagságot vállalja. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy Szávai Jánosné képviselő 
asszony a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagja legyen, az kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, Szávai Jánosné képviselő asszonyt a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett megválasztotta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
213/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
tagjának Szávai Jánosné képviselő asszonyt megválasztotta.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A szabályok szerint a Bizottságnak a Képviselő-testületi 
tagok mellett, eggyel kevesebb létszámban nem Képviselő-testületi tagjai is lehetnek. Az ő 
személyükre tesz javaslatot. A szükséges nyilatkozatokat mindenki aláírta és a nyílt ülésen 
való tárgyaláshoz hozzájárult. Javasolja a Bizottság tagjának Tímár Béla urat.  
Kéri, aki egyetért azzal, hogy Tímár Béla úr a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagja 
legyen, az kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, Tímár Béla urat a Képviselő-testület 9 igen szavazattal megválasztotta a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
214/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
tagjának Tímár Béla urat megválasztotta.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja a Bizottság tagjának Galambos György urat.  
Kéri, aki egyetért azzal, hogy Galambos György úr a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság tagja legyen, az kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, Galambos György urat a Képviselő-testület 9 igen szavazattal megválasztotta a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
215/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
tagjának Galambos György urat megválasztotta.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja a Bizottság tagjának Gránitz Gáspár 
Istvánnét. 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy Gránitz Gáspár Istvánné a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság tagja legyen, az kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, Gránitz Gáspár Istvánnét a Képviselő-testület 9 igen szavazattal megválasztotta 
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
216/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
tagjának Gránitz Gáspár Istvánnét megválasztotta.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja a Bizottság tagjának Martinovszkyné Tóth 
Veronikát. 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy Martinovszkyné Tóth Veronika a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság tagja legyen, az kézfeltartással jelezze. 
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Megállapítja, Martinovszkyné Tóth Veronikát a Képviselő-testület 9 igen szavazattal 
megválasztotta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
217/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
tagjának Martinovszkyné Tóth Veronikát megválasztotta.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 
 
 
Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javaslatot tesz a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnökére és tagjaira. A Bizottság elnökének Martinovszky József képviselő urat javasolja, aki 
a jelölést vállalja és a szükséges nyilatkozatokat aláírta.  
 
Kéri, aki Martinovszky József képviselő úr megválasztásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Martinovszky 
József képviselő urat megválasztotta a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
218/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének megválasztásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnökének Martinovszky József képviselő urat megválasztotta.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Bizottság tagjának Benkő Istvánné képviselő asszonyt 
javasolja, aki a jelölést vállalja és a szükséges nyilatkozatokat aláírta.  
 
Kéri, aki Benkő Istvánné képviselő asszony megválasztásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
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Megállapítja, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Benkő Istvánné 
képviselő asszonyt megválasztotta a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
219/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának megválasztásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
tagjának Benkő Istvánné képviselő asszonyt megválasztotta.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Bizottság tagjának Szávai Jánosné képviselő asszonyt 
javasolja, aki a jelölést vállalja és a szükséges nyilatkozatokat aláírta.  
 
Kéri, aki Szávai Jánosné képviselő asszony megválasztásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Szávai Jánosné 
képviselő asszonyt megválasztotta a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
220/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának megválasztásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
tagjának Szávai Jánosné képviselő asszonyt megválasztotta.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Bizottság nem képviselő tagjaira tesz javaslatot. A 
Bizottság tagjának fogja javasolni Pósa Józsefnét, de mivel nincs jelen, így jelöléséről csak a 
következő testületi ülésen tudnak dönteni. A Bizottság tagjának javasolja Török Ágnest, aki a 
jelölést vállalja és a szükséges nyilatkozatokat aláírta.  
 
Kéri, aki Török Ágnes megválasztásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
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Megállapítja, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal Török Ágnest megválasztotta a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság tagjának és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
221/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának megválasztásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
tagjának Török Ágnest megválasztotta.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
Ügyrendi, Szavazatszámláló, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Bizottság 3 fős, elnökének javasolja Dr. Sirák 
Andrásné képviselő asszonyt, akitől kérdezi, vállalja-e a jelölést? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A válasza igen, de jelzi, eddig 4 fős volt ez a Bizottság. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Most 3 főre fog javaslatot tenni, utána pedig majd az 
SZMSZ módosítása rendezi a kérdést. 
Kéri, aki Dr. Sirák Andrásné képviselő asszony megválasztásával egyetért, kézfeltartással 
jelezze.  
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Dr. Sirák 
Andrásné képviselő asszonyt megválasztotta a Bizottság elnökének és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
222/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

ÜSzÖ és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság elnökének megválasztásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi, Szavazatszámláló, 
Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság elnökének Dr. Sirák Andrásné 
képviselő asszonyt megválasztotta.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Bizottság tagjának javasolja Martinovszky József 
képviselő urat, aki a jelölést vállalja és a szükséges nyilatkozatokat aláírta.  
Kéri, aki Martinovszky József képviselő úr megválasztásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Martinovszky 
József képviselő urat megválasztotta a Bizottság tagjának és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
223/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

ÜSzÖ és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság tagjának megválasztásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi, Szavazatszámláló, 
Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság tagjának Martinovszky József 
képviselő urat megválasztotta.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Bizottság tagjának javasolja Serhók György képviselő 
urat, aki a jelölést vállalja és a szükséges nyilatkozatokat aláírta.  
Kéri, aki Serhók György képviselő úr megválasztásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal Serhók György képviselő urat 
megválasztotta a Bizottság tagjának és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
224/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

ÜSzÖ és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság tagjának megválasztásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi, Szavazatszámláló, 
Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság tagjának Serhók György 
képviselő urat megválasztotta.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Felkéri az újonnan megválasztott nem képviselő 
bizottsági tagokat eskütételre. (Nyilvános üléshez való hozzájárulás a 7. sz. mellékletben) 
Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy az eskü szövegét olvassa elő. 
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Vízer Béla Miklós Helyi Választási Bizottság elnöke: Felkéri a megválasztott nem képviselő 
bizottsági tagokat, tegyék le az esküt. (Esküszöveg 8. számú mellékletben) 
Az eskü letételét követően az esküokmányok aláírásra és átadásra kerülnek.  
 
 
 
Napirend: 2.) Alpolgármester megválasztása 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A vonatkozó törvényi előírások értelmében a 
Polgármesternek kizárólagos joga, hogy javaslatot tegyen az alpolgármester személyére. 
Ezen jogosítvány birtokában Alpolgármesternek javasolja Cserny Vilmos képviselő urat. Az 
Alpolgármestert titkos szavazással kell megválasztani, ezért arra kéri az Ügyrendi, 
Szavazatszámláló, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságot, lássa el a 
feladatot. Tájékoztatást ad arról is, hogy Cserny Vilmos képviselő úr elfogadta a jelölést és 
egyetértett azzal is, hogy nyílt ülésen történjen a választása és a titkos szavazás eredményének 
kihirdetése is.  (Nyilvános üléshez való hozzájárulás a 9. sz. mellékletben) Kéri ezen tényt 
jegyzőkönyvbe venni és a jegyzőkönyv e helyén Cserny Vilmos képviselő úr számára az 
aláírást biztosítani. 
 
 
 
 
 
    ………………………………………… 

Cserny Vilmos aláírása 
 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a 
kiosztásra kerülő szavazócédulákon igen és nem valamelyikének bekarikázásával lehet 
érvényes szavazatot leadni. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül (jegyzőkönyv 10. 
számú mellékletben). Az alpolgármester megválasztásához minősített többség, 5 igen 
szavazat szükséges. A Szavazatszámláló Bizottság kiosztja a szavazólapokat. A titkos 
szavazáshoz rendelkezésre áll az anyakönyvi iroda. 
Türelmet és megértést kér a jelenlévőktől arra a pár percre amíg szünetet rendel el, hogy a 
titkos szavazást véghez tudják vinni.  
 
A Szavazatszámláló Bizottság elkészítette az eredmény összesítését. Oláhné Surányi Ágnes 
polgármester felkéri Dr. Sirák Andrásnét, a ÜSzÖ és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság 
elnökét, adjon tájékoztatást a szavazás eredményéről.  
 
Dr. Sirák Andrásné Ügyrendi, Szavazatszámláló, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat 
Vizsgáló Bizottság elnöke: Elmondja, a Bizottság az urnában 9 db érvényes szavazócédulát 
talált. A szavazatok összeszámolása után a Bizottság megállapította, hogy 9 igen szavazatot 
kapott Cserny Vilmos az alpolgármesteri feladatok ellátására, így a Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 
 



16 

 

 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
225/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Alpolgármester megválasztásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással Cserny Vilmos képviselő 
urat alpolgármesternek megválasztotta. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnal 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Felkéri az Alpolgármester urat, hogy e minőségben 
tegyen esküt a Testület előtt. Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy az eskü 
szövegét olvassa elő. 
 
Vízer Béla Miklós Helyi Választási Bizottság elnöke: Felkéri az Alpolgármestert, tegye le az 
esküt. (Esküszöveg 11. számú mellékletben)  
Az eskü letételét követően az esküokmány aláírásra és átadásra kerül.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Köszöni a Polgármester asszonynak a jelölést, a 
Képviselőtársainak a bizalmat. Köszöni a megbízatást.  
 
 
 
Napirend: 3.) Alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja az Alpolgármester részére tiszteletdíj 
megállapítását. Az előző ciklusban bruttó 127 eFt volt a tiszteletdíja, ugyanezen összeggel 
javasolja a most megválasztott Alpolgármester részére is megállapítani.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Bejelenti érintettségét és a szavazásban nem vesz részt. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek hozzászólása? Megállapítja, 
hozzászólni senki nem kívánt, majd szavazást kér.  
Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta az 
Alpolgármester tiszteletdíját és az alábbi határozatot hozta.  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

226/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Cserny Vilmos alpolgármester tiszteletdíját 
2010. október 18. napjától kezdődően havi bruttó 127.000,- Ft-ban határozza meg. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnal 

 
*  * * 

 
 
 
Napirend: 4.) SZMSZ módosítása 
   (Előterjesztés 12. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület a törvényi 
változások, és a halasztást nem tűrő okok miatt módosítsa a Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. A rendelet-tervezet kiküldésre került, a tervezet 7. számú mellékletét pedig most 
kiosztják. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az SZMSZ-t 6 hónapon belül felül kell vizsgálni. 
Az alakuló ülésen hozott döntések ezt nem helyettesítik. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele? 
 
Dr. Sirák András képviselő: A 15. §-ban helyi népszavazást akkor köteles kiírni a Képviselő-
testület, amennyiben azt a választópolgárok 25 %-a kezdeményezi. Eddig ez a szám 15 % volt. 
Ez jelentős növekedés, úgy gondolja, a lakosság felé ez nem barátságos gesztus. Javasolja, ez 
a szám maradjon 15 %, mert ez a demokráciának elég fontos eleme. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A 16. §-ban a népi kezdeményezési ügyekben a helyi 
választópolgárok 15 %-a indítványozhat, eddig ez 5 % volt. Nem érti, miért az alakuló ülésen 
kell erről dönteni. Javasolja, maradjon a régi 5 % ez a szám.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A törvény határozza meg, hogy a helyi népszavazásnak 
és a helyi népi kezdeményezésnek mennyi lehet a százalékos száma. A rendelet-tervezetben a 
törvényben meghatározott maximum százalékra emelték fel ezt a számot azért, hogy megfelelő 
tömeggel és határozottsággal lehessen a helyi népszavazást vagy a helyi népi kezdeményezést 
megtenni. Mindenképpen javasolja, hogy a kiküldött anyagban szereplő számokat fogadják el. 
Az érvényes SZMSZ szerint először a módosító indítványokról kell szavazni, majd a rendelet-
tervezetről.  
 
Kéri, aki Dr. Sirák András képviselő úr módosító indítványát elfogadja, miszerint a helyi 
népszavazásnak 15 % legyen a mértékszáma, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a módosító indítványt a Képviselő-testület 2 igen, 7 nem szavazattal nem 
fogadta el. 
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Kéri, aki Dr. Sirák Andrásné képviselő asszony módosító indítványát elfogadja, miszerint a 
helyi népi kezdeményezésnek 5 % legyen a mértékszáma, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a módosító indítványt a Képviselő-testület 2 igen, 7 nem szavazattal nem 
fogadta el. 
 
Cserny Vilmos képviselő: Tájékoztatásul elmondja, hogy akkor eredményes a népszavazás, ha 
meghatározott számú választópolgár jelenik meg a szavazáson. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a kiküldött SZMSZ rendelet módosításával – 
mellékletével együtt - egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal a rendelet-módosítást elfogadta 
és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2010. (XI.02.) 

r e n d e l e t e 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 23/2006.(X.31.) 

rendelet módosításáról 
 

Rendelet 13-as számú mellékletben. 
 

*  * * 
 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

a.) Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft-ben tulajdonosi képviseletre 
felhatalmazás 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, vannak az Önkormányzatnak olyan cégei, 
amelyeknek működéséhez az alapító jogán képviselőt kell delegálni. Az Önkormányzat 
résztulajdonát képezi a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. A tulajdonosi képviseletre 
lehet állandó megbízást adni, vagy egyedi esetben a Polgármester felkérhet valakit a 
helyettesítésére. Javasolja, hogy a Képviselő-testület adjon állandó felhatalmazást a 
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft-ben ellátandó tulajdonosi képviseletre Galambos 
György úrnak, aki eddig is ezt a feladatot látta el. Galambos György úr a feladatot vállalja.  
 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft-ben Galambos 
György úr Velence Város Önkormányzatának tulajdonosi képviseletét ellássa, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal Galambos György urat a tulajdonosi 
képviselettel megbízta és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
227/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft-ben tulajdonosi képviseletről 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Galambos György urat a Velencei-tavi 
Hulladékgazdálkodási Kft. gazdasági társaság működése során indokolt tulajdonosi 
képviselet ellátására felhatalmazza azzal, hogy eredmény megállapítás, hitelfelvétel és a cég 
eredményét befolyásoló döntéshozatal esetén kizárólag Velence Város Önkormányzatának e 
tárgyban hozott kifejezett álláspontját képviselheti.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Jelzi, ez nem korlátlan felhatalmazás, amikor tagi 
hitelről, eredmény jóváhagyásról vagy egyéb nagyobb belső változásról van szó, a Képviselő-
testület előzetes kifejezett hozzájárulása szükséges.  
 
Galambos György úr: Megköszöni a bizalmat. 
 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

b.) Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságába tag 
delegálása 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. Felügyelő 
Bizottságába tulajdonosi egyezség alapján 1 főt delegál Velence Város Önkormányzata. Ezt a 
feladatot eddig Juhász Gyula úr látta el, akinek felajánlotta, hogy szeretné megerősíteni 
ebben a tisztségében, de nem vállalta el. Megkereste Horváth Attila urat, aki a felkérést 
megválasztása esetén elvállalja. Kérdezi, van-e valakinek hozzászólása? Megállapítja, 
hozzászólni senki nem kívánt, így szavazást kér.  
 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. Felügyelő 
Bizottságába Velence Város Önkormányzata Horváth Attila urat delegálja, kézfeltartással 
jelezze.  
 
Megállapítja, Horváth Attila urat a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a Velencei-tavi 
Hulladékgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságába delegálta és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
228/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságába tag delegálásról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. 
Felügyelő Bizottságába tagként Horváth Attila urat delegálja. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

c.) Velence Plus Kft. Felügyelő Bizottságába tag delegálása 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Önkormányzat résztulajdonát képezi a Velence Plus 
Kft. A Kft. Felügyelő Bizottságába 2 főt delegálhat Velence Város Önkormányzata. Javasolja, 
hogy Velence város delegáltjai Uj Roland Gyula képviselő úr, külsős tagként Zilajné Simkó 
Edit legyen. A delegáltakról személyenként külön kell szavazni. Kérdezi, van-e valakinek 
hozzászólása? Megállapítja, hozzászólni senki nem kívánt, majd szavazást kér.  
 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Velence Plus Kft. Felügyelő Bizottságába Velence Város 
Önkormányzata Uj Roland Gyula képviselő urat delegálja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapítja, Uj Roland Gyula képviselő urat a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett a Velence Plus Kft. Felügyelő Bizottságába delegálta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
229/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Velence Plus Kft. Felügyelő Bizottságába tag delegálásról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velence Plus Kft. Felügyelő Bizottságába 
tagként 2010. október 31-től Uj Roland Gyula képviselő urat delegálja. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Velence Plus Kft. 
Felügyelő Bizottságába Velence Város Önkormányzata Zilajné Simkó Editet delegálja, 
kézfeltartással jelezze.  
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Megállapítja, Zilajné Simkó Editet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a Velence Plus Kft. 
Felügyelő Bizottságába delegálta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
230/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Velence Plus Kft. Felügyelő Bizottságába tag delegálásról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velence Plus Kft. Felügyelő Bizottságába 
tagként 2010. október 31-től Zilajné Simkó Editet delegálja. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

d.) Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit 
Kft. Felügyelő Bizottságába tag delegálása 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Velence Város Önkormányzata a Velencei-tavi 
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába 1 főt 
delegálhat. A feladatot eddig Dr. Sirák András képviselő úr látta el, kérdezi, ezután is 
vállalja-e a feladat ellátást? 
 
Dr. Sirák András képviselő: Igen, vállalja. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Velencei-tavi Kistérségi 
Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába Velence Város 
Önkormányzata Dr. Sirák András képviselő urat delegálja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapítja, Dr. Sirák András képviselő urat a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 
Felügyelő Bizottságába delegálta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
231/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
Felügyelő Bizottságába tag delegálásról 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába tagként Dr. Sirák András 
képviselő urat delegálja. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 
 

*  * * 
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Napirend: 5.) Egyebek 

e.) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt-ben tulajdonosi 
képviseletre felhatalmazás 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, hogy a tulajdonosi képviseletet továbbra is 
Galambos György úr lássa el, mert ezt a feladatot a konzorcium megalakulása óta ellátja. 
Tájékoztatásul jelzi, Galambos György úr a képviseletet vállalja.  
 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt-ben Galambos 
György úr Velence Város Önkormányzatának tulajdonosi képviseletét ellássa, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal Galambos György urat a tulajdonosi 
képviselettel megbízta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
232/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt-ben tulajdonosi képviseletről 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Galambos György urat a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt. gazdasági társaság működése során indokolt tulajdonosi 
képviselet ellátására felhatalmazza. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

f.) Velencéért Közalapítványban kuratóriumi tagság és Felügyelő 
Bizottsági tagság meghosszabbítása 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy mint a 
Velencéért Közalapítvány alapítója, hosszabbítsa meg a kuratórium tagjainak megbízatását, a 
választásokat követő négy éves időszakra. Tájékoztatásul jelzi, a tagok vállalják a munkát, a 
napirend nyilvános tárgyalásába beleegyeznek. 
 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy Bognár Gyula kuratóriumi elnöki feladatát a Velencéért 
Közalapítványban a következő négy évben folytassa, kézfeltartással jelezze! 
 
Megállapítja, a Képviselő–testület 9 igen szavazattal Bognár Gyula kuratóriumi elnöki 
megbízatását a Velencéért Közalapítványban meghosszabbítja és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
233/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Velencéért Közalapítványban kuratóriumi elnöki megbízatás meghosszabbításáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Velencéért Közalapítvány alapítója 
Bognár Gyula kuratóriumi elnöki megbízatását a 2010. október 3-i választásokat követő négy 
éves időszakra meghosszabbítja. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy Kovács Istvánné 
kuratóriumi tagsága a Velencéért Közalapítványban a következő négy évben folytatódjon, 
kézfeltartással jelezze! 
 
Megállapítja, a Képviselő–testület 9 igen szavazattal Kovács Istvánné kuratóriumi tagságát a 
Velencéért Közalapítványban meghosszabbítja, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
234/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Kuratóriumi tagság meghosszabbításáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Velencéért Közalapítvány alapítója 
Kovács Istvánné kuratóriumi tagságát a 2010. október 3-i választásokat követő négy éves 
időszakra meghosszabbítja. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy id. Röthler György 
kuratóriumi tagsága a Velencéért Közalapítványban a következő négy évben folytatódjon, 
kézfeltartással jelezze! 
 
Megállapítja, a Képviselő–testület 9 igen szavazattal id. Röthler György kuratóriumi tagságát 
a Velencéért Közalapítványban meghosszabbítja, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 



24 

 

 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
235/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Kuratóriumi tagság meghosszabbításáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Velencéért Közalapítvány alapítója 
id. Röthler György kuratóriumi tagságát a 2010. október 3-i választásokat követő négy éves 
időszakra meghosszabbítja. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy Tomai Miklósné tagsága a 
Velencéért Közalapítvány Felügyelő Bizottságában a következő négy évben folytatódjon, 
kézfeltartással jelezze! 
 
Megállapítja, a Képviselő–testület 9 igen szavazattal Tomai Miklósné Felügyelő Bizottsági 
tagságát meghosszabbítja és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
236/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Felügyelő Bizottsági tagság meghosszabbításáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Velencéért Közalapítvány alapítója 
Tomai Miklósné Felügyelő Bizottsági tagságát a 2010. október 3-i választásokat követő négy 
éves időszakra meghosszabbítja. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy Hauser Béláné tagsága a 
Velencéért Közalapítvány Felügyelő Bizottságában a következő négy évben folytatódjon, 
kézfeltartással jelezze! 
 
Megállapítja, a Képviselő–testület 9 igen szavazattal Hauser Béláné Felügyelő Bizottsági 
tagságát meghosszabbítja és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
237/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Felügyelő Bizottsági tagság meghosszabbításáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Velencéért Közalapítvány alapítója 
Hauser Béláné Felügyelő Bizottsági tagságát a 2010. október 3-i választásokat követő négy 
éves időszakra meghosszabbítja. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy Géjó Irén tagsága a 
Velencéért Közalapítvány Felügyelő Bizottságában a következő négy évben folytatódjon, 
kézfeltartással jelezze! 
 
Megállapítja, a Képviselő–testület 9 igen szavazattal Géjó Irén Felügyelő Bizottsági tagságát 
meghosszabbítja, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
238/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Felügyelő Bizottsági tagság meghosszabbításáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Velencéért Közalapítvány alapítója 
Géjó Irén Felügyelő Bizottsági tagságát a 2010. október 3-i választásokat követő négy éves 
időszakra meghosszabbítja. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

g.) Velencei Híradó Szerkesztőbizottságának megválasztása 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, a Velencei Híradó Szerkesztőbizottságának 
2006-ban megválasztott tagjai megbízatását vonja vissza a Képviselő-testület.  
A megbízatások visszavonása után javaslatot tesz az új Szerkesztőbizottság tagjainak 
megválasztására.  
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Kéri, aki egyetért azzal, hogy a 2006-ban megválasztott Velencei Híradó Szerkesztőbizottsága 
tagjainak megbízatása visszavonásra kerüljön, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a 2006-ban megválasztott Velencei 
Híradó Szerkesztőbizottság tagjainak megbízatását visszavonta és az alábbi határozatot 
hozta: 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

239/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Szerkesztőbizottság tagjai megbízatásának visszavonásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006-ban megválasztott Velencei Híradó 
Szerkesztőbizottság tagjai 

• Fehér Györgyné felelős szerkesztő 
• Cserny Etelka bizottsági tag 
• Oláhné Surányi Ágnes bizottsági tag 
• Serhók György bizottsági tag 
• Szabó Béla László bizottsági tag 

megbízatását visszavonja.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnal 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Velencei Híradó Szerkesztőbizottsága Felelős 
szerkesztőjének Szávai Jánosné képviselő asszonyt javasolja. Tájékoztatásul jelzi, Szávai 
Jánosné képviselő asszony a feladat ellátását vállalja. 
 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Velencei Híradó Szerkesztőbizottságának Felelős szerkesztője 
Szávai Jánosné képviselő asszony legyen, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Szávai Jánosné 
képviselő asszonyt a Velencei Híradó Szerkesztőbizottsága Felelős szerkesztőjének 
megválasztotta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
240/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Szerkesztőbizottság Felelős szerkesztőjének megválasztásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szávai Jánosné képviselő asszonyt a 
Velencei Híradó Szerkesztőbizottsága Felelős szerkesztőjének megválasztotta. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Velencei Híradó Szerkesztőbizottsága tagjának 
javasolja Szabó Béla László urat. Tájékoztatásul jelzi, Szabó Béla László úr a feladat 
ellátását vállalja. 
 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy Szabó Béla László úr a Velencei Híradó 
Szerkesztőbizottságának tagja legyen, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal Szabó Béla Lászlót urat a Velencei 
Híradó Szerkesztőbizottságának tagjává megválasztotta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
241/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Szerkesztőbizottság tagjának megválasztásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Béla László urat a Velencei Híradó 
Szerkesztőbizottsága tagjává megválasztotta. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Velencei Híradó Szerkesztőbizottsága tagjának 
javasolja Serhók György képviselő urat. Tájékoztatásul jelzi, Serhók György képviselő úr a 
feladat ellátását vállalja. 
 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy Serhók György képviselő úr a Velencei Híradó 
Szerkesztőbizottságának tagja legyen, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal Serhók György képviselő urat a Velencei 
Híradó Szerkesztőbizottságának tagjává megválasztotta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
242/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Szerkesztőbizottság tagjának megválasztásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Serhók György képviselő urat a Velencei 
Híradó Szerkesztőbizottsága tagjává megválasztotta. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Velencei Híradó Szerkesztőbizottsága tagjának 
javasolja Cserny Etelkát. Tájékoztatásul jelzi, Cserny Etelka a feladat ellátását vállalja. 
 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy Cserny Etelka a Velencei Híradó Szerkesztőbizottságának tagja 
legyen, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Cserny Etelkát a 
Velencei Híradó Szerkesztőbizottságának tagjává megválasztotta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
243/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Szerkesztőbizottság tagjának megválasztásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Cserny Etelkát a Velencei Híradó 
Szerkesztőbizottsága tagjává megválasztotta. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Velencei Híradó Szerkesztőbizottsága tagjának 
javasolja Oláhné Surányi Ágnes polgármestert. 
 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy Oláhné Surányi Ágnes polgármester a Velencei Híradó 
Szerkesztőbizottságának tagja legyen, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Oláhné Surányi 
Ágnes polgármestert a Velencei Híradó Szerkesztőbizottságának tagjává megválasztotta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
244/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Szerkesztőbizottság tagjának megválasztásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oláhné Surányi Ágnes polgármestert a 
Velencei Híradó Szerkesztőbizottsága tagjává megválasztotta. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 
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Napirend: 5.) Egyebek 

h.) Egyéb feladatok ellátására felhatalmazás 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tájékoztatásul elmondja, elképzelés szerint három 
bizottsággal kíván a Képviselő-testület működni, mert azzal, hogy a Testület létszáma 
majdnem felére csökkent, lehetetlen lenne több bizottságot érdemben működtetni. Javasolja, 
hogy azokra a feladatokra adjanak ki névszerinti megbízást, amit eddig is meghatározott 
személyek láttak el. 
Javasolja, 
• a sportfeladatokat és annak koordinációját Serhók György képviselő úr, 
• a környezeti kultúráltsággal kapcsolatos feladatokat Benkő Istvánné képviselő asszony,  
• a nemzeti ünnepek szervezésével kapcsolatos feladatokat Szávai Jánosné képviselő asszony, 
• a Nyári Zenés Esték szervezésével kapcsolatos feladatokat Máté G. Péter és Nagy Edit, 
• az Önkormányzat kulturális rendezvényeinek szervezési feladatait Gránitz Gáspár Istvánné, 
• az idegenforgalmi feladatok koordinálását Zilajné Simkó Edit 
lássa el. 
 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a sportfeladatokat és annak koordinációját Serhók György 
képviselő úr lássa el, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
245/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

sportfeladatok ellátásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Serhók György képviselő urat megbízza a 
sportfeladatok ellátásával és azok koordinálásával.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a környezeti 
kultúráltsággal kapcsolatos feladatokat Benkő Istvánné képviselő asszony lássa el, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
246/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

környezeti kultúráltsággal kapcsolatos feladatok ellátásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezeti kultúráltsággal kapcsolatos 
feladatok ellátásával Benkő Istvánné képviselő asszonyt bízza meg. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a nemzeti ünnepek 
szervezésével kapcsolatos feladatokat Szávai Jánosné képviselő asszony lássa el, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
247/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

nemzeti ünnepek szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti ünnepek szervezésével 
kapcsolatos feladatok ellátásával Szávai Jánosné képviselő asszonyt bízza meg. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Nyári Zenés Esték 
szervezésével kapcsolatos feladatokat Máté G. Péter és Nagy Edit lássa el, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
248/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Nyári Zenés Esték szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyári Zenés Esték szervezésével 
kapcsolatos feladatok ellátásával Máté G. Pétert és Nagy Editet bízza meg. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 
kulturális rendezvényeinek szervezésével kapcsolatos feladatokat Gránitz Gáspár Istvánné 
lássa el, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
249/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Kulturális rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat kulturális 
rendezvényeinek szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásával Gránitz Gáspár Istvánnét 
bízza meg. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy az idegenforgalmi 
feladatok koordinálását Zilajné Simkó Edit lássa el, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
250/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

idegenforgalmi feladatok koordinálásának ellátásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi feladatok 
koordinálásával Zilajné Simkó Editet bízza meg. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy nem az alakuló 
ülés feladata az összeférhetetlenségi kérdések rendezése, de már az alakuló ülésen célszerű e 
kérdéssel foglalkozni, a 30 napos törvényi határidőre tekintettel. Kéri, hogy akinél a 
törvényben meghatározott összeférhetetlenség fennáll, azt jelezze, illetve az 
összeférhetetlenség megszüntetéséről gondoskodjon 2010. november 18-ig. 
 
Kéri a kolléganőket, hogy az összeférhetetlenséget tartalmazó  törvénykivonatot (14. számú 
melléklet) osszák ki.  
 
Ezúton hívja fel a figyelmet arra is, hogy a vagyonnyilatkozat tétel kötelező, és a mai naptól 
számított 30 napon belül (2010. november 18.) kell az ÜSZŐ Bizottsághoz beérkezzen. A 
mandátum gyakorlásának ez elengedhetetlen feltétele. A határidő elmulasztása a képviselői 
mandátum gyakorlásának tilalmát eredményezi. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához 
csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint 
gyermekének a vagyonnyilatkozatát. 
 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

i.) Fő út 64. szám alatti ingatlan tulajdonának visszavétele 
(Előterjesztés 15. melléklet) 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Képviselő-testület tagjai a kiküldött anyagban kézhez 
kapták a napirend előterjesztési anyagát, mely egyben a határozati javaslat is. Tájékoztatásul 
elmondja, a volt Községházáról van szó, amelynek Civilházként történő átalakítására 
LEADER pályázatot adtak be. A pályázat beadásának feltétele volt egy Megállapodás a Fejér 
Megyei Önkormányzattal, mert használati joguk van bejegyezve az ingatlanra, mivel az épület 
valamikor a Szakiskola szolgálati lakásaiként funkcionált. Jelenleg egy házaspár lakik az 
épületben. A Megyei Közgyűlés Hivatala által megküldött Szerződés-tervezetet a Megye 
tovább kívánja módosítani, és a jelenlegi épületben foglalt lakásoknak megfelelő és hasonló 
műszaki paraméterekkel rendelkező más lakásokra használati jog biztosítását kéri. Javasolja, 
a Képviselő-testület ezt ne fogadja el, mert a település részére hátrányos és elfogadhatatlan ez 
a kikötés. Az ügyben a döntés sürgős, mert a közbeszerzési eljárás hamarosan lezárul és a 
munka megkezdhető lenne. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a kiküldött anyaggal 
kapcsolatban? 
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Dr. Sirák András képviselő: Ténylegesen hány ember lakik az épületben? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Egy család lakik az épületben, ami két főt jelent.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, ez a család kapna másik lakás az Önkormányzattól? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem, továbbra is ott maradhatnak, az elhelyezésük 
biztosított. 
 
Serhók György képviselő: Elmondja, ez már több éves folyamat, mert hosszú évek óta 
szeretnék, hogy a Megyei Közgyűléstől az épületegyüttes használata visszakerüljön a velencei 
Önkormányzathoz. Úgy gondolja, mindenféleképpen ragaszkodni kell ahhoz, hogy Velencének 
a jogos tulajdona visszakerüljön.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Lezárja a vitát, kéri, döntsenek a határozati javaslatról. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Kéri a határozati javaslat pontos megfogalmazását, mert az 
előterjesztés végén nincs pontosan megfogalmazva a javaslat. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előzmények alapján javasolja, a Képviselő-testület a 
Megyei Önkormányzat kikötését ne fogadja el. Kéri, aki az előterjesztéssel egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület az előterjesztést 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
251/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Fő út 64. szám alatti ingatlan használatának visszavétele 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velence, Fő út 64. szám alatti épületben 
kialakított három lakás használatának visszavétele kapcsán nem fogadja el a Megyei 
Közgyűlés által utólag szabott csereigényre vonatkozó feltételt.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy tárgykörben jelen határozatban foglalt álláspontot 
képviselje. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 
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Napirend: 5.) Egyebek 

j.) Megbízási szerződés megkötése (Hőrich és Varga Ügyvédi Iroda) 
(Előterjesztés 16. melléklet) 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tájékoztatásul elmondja, az általános jogi képviseleten 
túl, egy-egy ügynél speciális jogászi kört vesz igénybe az Önkormányzat. Mivel 6 hónapon 
belül elő kell készíteni, és el kell fogadni a SZMSZ-t, ezért elengedhetetlen, hogy olyan 
ügyvédi irodával is felvegye a kapcsolatot az Önkormányzat, akik leginkább az önkormányzati 
munkákra szakosodtak és minden egyes részterületet jól ismernek. Az Ügyvédi Iroda részt 
vesz a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) munkájában, így tagként 
Velence számára kedvezményt is biztosít. Kiküldésre került a Megbízási szerződés-tervezet. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban? 
 
Dr. Sirák András képviselő: A Megbízási szerződés-tervezetben havi 450 eFt+ÁFA hösszegről 
van szó. Eddig az Önkormányzat Dr. Tóth Károly Ügyvédi Irodájával volt kapcsolatban, ez 
most megszakad? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Önkormányzatnak Dr. Tóth Károly Ügyvédi 
Irodájával általános jogi képviseletre van szerződése, ez továbbra is megmarad. Ezen kívül 
minden egyes szakterületen egyedileg felkért ügyvédi irodák képviselik az Önkormányzatot. 
Az ügyvédi irodákkal vagy átalánydíjas vagy óradíjas szerződést lehet kötni, a jelen esetben 
az átalánydíjas szerződés megkötése a kedvezőbb javaslat. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Évi 6 millió forintról van szó, ez új tétel, az előző évi 
költségvetésben ilyen tétel nem szerepelt. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mindig szerepelt a költségvetésben az ügyvédi irodák 
díjazása. Csak ezzel az ügyvédi irodával nem volt szerződése eddig az Önkormányzatnak.  
 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a Megbízási szerződést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület a 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a Megbízási 
szerződést elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
252/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Hőrich és Varga Ügyvédi Irodával Megbízási szerződés megkötéséről 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Megbízási szerződést köt a Hőrich és Varga 
Ügyvédi Irodával (1149 Budapest, Angol u. 34.), az előterjesztés szerinti szerződés-tervezet 
alapján. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Megbízási szerződést nevében eljárva írja alá. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2010. október 31. 

 
*  * * 
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Napirend: 5.) Egyebek 

k.) Velencefürdői strand bérleti szerződés felülvizsgálata 
(Előterjesztés 17. melléklet) 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Jersey Bay Kft-vel van érvényes bérleti szerződése a 
velencefürdői szabad-strand üzemeltetésére. A szerződésben szereplő feltételeket nem tartotta 
be a vállalkozó, a bérleti díjat nem fizette meg. Több felszólítást küldött részére az 
Önkormányzat, jelenleg 4,4 millió forinttal tartozik. Javasolja, a jelen szerződés kerüljön 
felmondásra. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele.  
 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a bérleti szerződés felmondásra kerüljön, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a bérleti szerződés felmondásával 
egyetért és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
253/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Velencefürdői strand üzemeltetésére vonatkozó Bérleti szerződés felmondásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a velencefürdői szabad-strand 
üzemeltetésének bérletére vonatkozó szerződést felmondja, a bérleti díj befizetések 
elmaradása miatt, a szerződés 6.) pontjában foglaltak alapján. 
Felkéri a jogi képviselőt, hogy a szükséges jogi lépéseket a tárgyi ügyben tegye meg.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2010. december 31. 

 
*  * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

l.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – Szakmai Program elfogadása 
(Előterjesztés 18. melléklet) 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Jelenleg van egy pályázati lehetőség arra, hogy a 
HUMÁN Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ennek a feladatellátására pályázhat. Ezt a 
pályázatot 2010. november 9-ig kell benyújtani, aminek feltétele, hogy a Szakmai Program 
elfogadásra kerüljön. A pályázathoz nem szükséges önrész. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 
 
Dr. Sirák András képviselő: Tájékoztatásul elmondja a lakosság felé, hogy azok az emberek, 
akik idős koruknál fogva vagy betegségük miatt rászorulnak, kapnak egy karóraszerű riasztót, 
amivel jelzést tudnak adni egy központnak, ha bajban vannak. Egy gépi hang egyszer-kétszer 
riasztotta az orvosi ügyeletet is, de jobb lenne, ha ez egy helyi üzemeltetésben működne, ahol 
személy- és helyismerettel rendelkeznek. Ennek a rendszernek folyamatosnak kell lennie, 
hétvégeket és ünnepeket is figyelembe kell venni.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Jelzi, ezt a rendszert továbbra is egy külső Kft. fogja 
üzemeltetni. Nem erre történik a pályázat beadása, hanem arra, hogy a jelzés után a szociális 
hálózaton belül valaki ki tudjon menni, de továbbra is egy központi diszpécserszolgálat lesz, 
ahol értékelni fogják, mentőt, orvosi ügyeletet vagy a Családsegítő Szolgálat házi gondozóját 
hívják. A rendszer jelenleg is működik, de a jogszabályváltozás lehetővé teszi a 
gazdaságosabb üzemeltetést.  
 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozati javaslattal egyetért és a Szakmai Programot 
elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a Szakmai Programot elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
254/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szakmai Programjának elfogadásáról 
 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HUMÁN Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szakmai Programját 
jóváhagyja.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
   Török Ágnes intézményvezető 

Határidő:  2010. október 31. 
 

*  * * 
 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

m.) Vörösiszap-károsultjainak támogatásáról döntés 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, hogy a vörösiszap-károsultjait a Képviselő-
testület, mint Önkormányzat segítse 200.000,- Ft-tal, a segélyszámlára történő átutalással. A 
munkaértekezleten elhangzott, a Képviselő-testület tagjai kezdeményezték saját maguk felé, 
aki úgy gondolja, az egy havi tiszteletdíját ajánlja fel. De ez csak a testületi ülésen kívül 
valósulhat meg. Javasolja, az Önkormányzat 200.000,- Ft átutalásáról intézkedjen a Magyar 
Kármentő Alap számlaszámára. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi a Jegyző úrtól, megoldható-e, hogy a Képviselők, ha 
felajánlják a tiszteletdíjukat, bruttó összegben kerüljön elutalásra a Hivatal részéről az 
összeg? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Erre sajnos jogi lehetőség nincs, a pénzügyi 
szabályok nem teszik lehetővé. A Képviselő csak akkor rendelkezhet a tiszteletdíjáról, ha 
felvette az összeget, ez pedig csak nettó kifizetés lehet.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a felajánlással 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a felajánlással egyetértett és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
255/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Vörösiszap-károsultjainak támogatásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 200.000,- Ft pénzeszközzel kívánja 
támogatni a vörösiszap-károsultjait, a Magyar Kármentő Alap erre a célra megnyitott 
számlaszámára történő utalással. 
Felhatalmazza a Polgármestert az intézkedés megtételére. 

 
Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
Határidő:  2010. október 31. 

 
*  * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

n.) Segélykoncert szervezése 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tájékoztatásul elmondja, egy velencei 9 éves kisfiú, 
Nagy Bence rákbetegségben szenved. A gyógyíttatás költségeiben többen is szeretnének 
segíteni a szülőknek. Segélykoncert szervezésére kérték fel az Önkormányzatot, amire személy 
szerint igent mondott, erre kér megerősítést a Képviselő-testület tagjaitól. Korda György és 
Balázs Klára vállalta, hogy ingyenes segélykoncert műsort ad, a hangosítást Szalmás Gábor 
vállalta szintén térítés nélkül, az Önkormányzat pedig ennek a koncertnek a megszervezését 
vállalná. A Vadas úr biztosítaná a koncert megrendezésének helyszínét. November 21-én 
vasárnap 17.00 órakor kerülne megrendezésre a segélykoncert.  
 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a segélykoncert megszervezésével, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a segélykoncert megszervezésével 
egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
256/2010.(X.18.) 
h a t á r o z a t a 

Segélykoncert szervezéséről 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Bence velencei beteg gyermek 
gyógyíttatását támogatni kívánja a 2010. november 21-én 17.00 órakor megrendezendő 
segélykoncert technikai feltételeinek biztosításával. 
Felhatalmazza a Polgármestert az intézkedés megtételére. 

 
Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2010. november 21. 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapítja, az alakuló ülés napirendjeinek végére 
értek. Megköszöni a részvételt, további jó munkát kíván és bezárja az ülést. 
 
 
 
 
 

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


