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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-én 
megtartott testületi üléséről 
 
Helye:       Velence Kastély 
 
Jelen vannak:   Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Cserny Vilmos    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő (később érkezett) 
   Martinovszky József   képviselő (később érkezett) 
   Serhók György   képviselő 
  Dr. Sirák András    képviselő (később érkezett) 
  Dr. Sirák Andrásné   képviselő (később érkezett) 
  Szávai Jánosné   képviselő 
  Uj Roland Gyula   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
valamint Szelei Andrea aljegyző, Filler Erna pénzügyi osztályvezető, Molnár Ferencné 
pénzügyi ügyintéző, Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető, Kovács Jánosné 
adócsoport vezetője, Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető, Serhókné Varjas Edit óvodavezető, 
Czuppon István iskolaigazgató, Török Ágnes Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
intézményvezetője, Pósa Józsefné Szociális Bizottság tagja, Martinovszkyné Tóth Veronika 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagja, Vizer Béla Miklós HVB elnök, Arday Ágnes 
TDM Egyesület irodavezető, továbbá 12 fő velencei lakos. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a Testület tagjait, megállapítja, a Testület 
határozatképes. Javasolja, egy perces néma felállással emlékezzenek meg Vida Gábornéról, 
aki Velencéért Emlékérem tulajdonosa és 101. életévében elhunyt.  
 
 
Dr. Sirák András és Dr. Sirák Andrásné képviselők megérkeztek az ülésre. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Köszöni a megemlékezést. Tájékoztatja a jelenlévőket, 
hogy Martinovszky József képviselő úr és Benkő Istvánné képviselő asszony jelezte, később 
érkezik a testületi ülésre. Mielőtt megkezdenék az érdemi munkát, megkérdezi az Ügyrendi 
Bizottság vezetőjét, minden Képviselő leadta-e a vagyonnyilatkozatát? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Igen, mindenki leadta a vagyonnyilatkozatát. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapítja, a Képviselő-testület határozatképes és a 
munkát megkezdhetik. A kiküldött napirendeket kiegészíti azzal, sajnálatos módon lemaradt a 
meghívóról, hogy 17.00 – 18.00 óra között lakossági meghallgatás lehetősége lesz. Ezzel a 
pontosítással együtt kéri, aki a meghívóban szereplő kiküldött napirendi pontokat elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
257/2010.(XI.22.) 
h a t á r o z a t a 

a napirendi pontok elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel nyílt ülést tart: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2./ Szociális Bizottsági tag eskütétele 
3./ 2010. III. negyedévi mérleg elfogadása 
4./ 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 
5./ 2011. évi költségvetési koncepció 
6./ Egyebek: 

a.) Tagi hiteltörlesztés átütemezésének kérelme 
b.) A helyi adókról szóló rendelet módosítása törvényi változás miatt 
c.) Parkgondozásra kiírt közbeszerzési eljárásról tájékoztatás és új kiírásról döntés 
d.) Átmeneti parkgondozásra megbízásról döntés 
e.) Településszerkezeti Terv módosítása (határozati javaslat + rendelet-tervezet) 
f.) 2011. évi belső ellenőrzési terv 
g.) Folyószámla hitelszerződés 
h.) HPV-oltás 2011. évi finanszírozása 
i.) Rendelet-tervezet decemberi igazgatási szünet elrendeléséről 
j.) Tókörnyéki kerékpárút többletköltsége 
k.) Tókörnyéki kerékpárúttal kapcsolatos területvételről tájékoztatás 
l.) Közfeladatot ellátó személyek részére költségtérítés meghatározása 
m.) Meseliget Óvoda bérkeretének növelése 
n.) Következő testületi ülés időpontjának meghatározása 

 
Zárt ülés: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat bírálata 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A két ülés közötti munkáról az alábbi tájékoztatást adja: 

• Az október 23-i ünnepség fellépői az Általános Iskola pedagógusai voltak, az 
ünnepség szervezője pedig Szávai Jánosné képviselő asszony. Köszöni a színvonalas 
megemlékezés érdekében tett munkájukat.  

• A TDM Egyesület a munkaszervezetének vezetésére pályázatot írt ki és több 
meghallgatás után kiválasztották a pályázók közül a megfelelő személyt. Bemutatja 
Arday Ágnest, a munkaszervezet vezetőjét és jó munkát kíván neki.  

• A Civil Ház felújítására LEADER pályázaton nyert az Önkormányzat pénzt. Bízva 
abban, eredményes lesz a közbeszerzési eljárás, többször kísérletet tettek arra, hogy a 
Megyei Önkormányzattal a szerződést megkössék. Megkereste Ádám Anna Emmát, a 
Megyei Közgyűlés Településfejlesztési Bizottságának külsős tagját, legyen segítségére 
Velencének a Megyei Önkormányzat felé abban, hogy ez a megállapodás 
létrejöhessen. Reméli eredményre vezet Ádám Anna Emma közreműködése, elhárul 
minden akadály és megvalósulhat a Civilház.  
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• A Kistérség megtartotta alakuló ülését és megválasztotta az elnököt. Egyhangú 
szavazással a Kistérségi Társulás elnökének Tóth István urat, Gárdony város 
polgármesterét választották, a két alelnök személyében a korábbiak lettek megerősítve, 
Takács János Pákozd Község polgármestere, valamint Oláhné Surányi Ágnes Velence 
város polgármestere. Több kistérségi ülés volt, megválasztották a Pénzügyi 
Bizottságot és az Oktatási Bizottságot. Az Oktatási Bizottságnak állandó meghívottja 
lett Czuppon István iskolaigazgató, aki részt vesz a munkában.  

• Az elmúlt időszakban a Képviselő-testület tagjai munkaértekezleten vettek részt, ahol a 
vasútépítésről kaptak tájékoztatást a NIF projektmenedzserétől és műszaki vezetőjétől. 
Az erről készült emlékeztető kiosztásra került, az információk a helyi újságban is 
megjelennek.  

• Megtartásra került a „Beszélgessünk Velencéről”, mely során kötetlen beszélgetésre 
került sor abban a körben, akik a Képviselő-testület tagjait megtisztelték. Elmondható, 
az első alkalom is azt bizonyította, érdemes ilyen kerek asztal formában beszélgetni és 
ezzel előbbre vinni a település ügyeit.  

• Az előző testületi ülésen döntöttek arról, hogy Nagy Bence velencei beteg kisfiú 
gyógyításához nyújtanak segítséget egy koncert megrendezésével, amely Korda 
György és Balázs Klári fellépésével és Szalmás Gábor közreműködésével – aki a 
hangosítás technikai részét biztosította - jött létre. Közel 470 ezer forintról szóló 
dokumentumot adott át Korda György és Balázs Klári a kisfiú édesapjának. Az 
újságban a pontos összeg közlésre kerül. Minden közreműködőnek megköszöni a 
munkáját és segítségét.  

 
Kéri a Képviselő-testületet, aki tudomásul veszi a két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatót, 
kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
 
 
Napirend: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
   (Előterjesztés 1. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek a napirendi ponttal 
kapcsolatban kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a határozati 
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
258/2010.(XI.22.) 
h a t á r o z a t a 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testület a lejárt határidejű 14/2010. (II. 8.), 48/2010. 
(III. 22.), 51/2010. (III. 22.), 108/2010. (IV. 19.), 110/2010. (IV. 19.), 126/2010. (V. 17.), 
127/2010. (V. 17.), 161/2010. (VI. 21.), 185/2010. (VIII. 17.), 186/2010. (VIII. 17.), 187/2010. 
(VIII. 17.), 188/2010. (VIII. 17.), 189/2010. (VIII. 17.), 190/2010. (VIII. 17.), 191/2010. (VIII. 
17.), 192/2010. (VIII. 17.), 193/2010. (IX. 6.), 194/2010. (IX. 6.), 195/2010. (IX. 6.), 
196/2010. (IX. 6.), 197/2010. (IX. 6.), 198/2010. (IX. 6.), 199/2010. (IX. 6.), 200/2010. (IX. 
6.), 201/2010. (IX. 6.), 202/2010. (IX. 6.), 203/2010. (IX. 6.), 204/2010. (X. 18.), 205/2010. (X. 
18.), 206/2010. (X. 18.), 207/2010. (X. 18.), 208/2010. (X. 18.), 209/2010. (X. 18.), 210/2010. 
(X. 18.), 211/2010. (X. 18.), 212/2010. (X. 18.), 213/2010. (X. 18.), 214/2010. (X. 18.), 
215/2010. (X. 18.), 216/2010. (X. 18.), 217/2010. (X. 18.), 218/2010. (X. 18.), 219/2010. (X. 
18.), 220/2010. (X. 18.), 221/2010. (X. 18.), 222/2010. (X. 18.), 223/2010. (X. 18.), 224/2010. 
(X. 18.), 225/2010. (X. 18.), 226/2010. (X. 18.), 227/2010. (X. 18.), 228/2010. (X. 18.), 
229/2010. (X. 18.), 230/2010. (X. 18.), 231/2010. (X. 18.), 232/2010. (X. 18.), 233/2010. (X. 
18.), 234/2010. (X. 18.), 235/2010. (X. 18.), 236/2010. (X. 18.), 237/2010. (X. 18.), 238/2010. 
(X. 18.), 239/2010. (X. 18.), 240/2010. (X. 18.), 241/2010. (X. 18.), 242/2010. (X. 18.), 
243/2010. (X. 18.), 244/2010. (X. 18.), 245/2010. (X. 18.), 246/2010. (X. 18.), 247/2010. (X. 
18.), 248/2010. (X. 18.), 249/2010. (X. 18.), 250/2010. (X. 18.), 251/2010. (X. 18.), 252/2010. 
(X. 18.), 253/2010. (X. 18.), 254/2010. (X. 18.), 255/2010. (X. 18.) határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  értelem szerint 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 2.) Szociális Bizottsági tag eskütétele 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előző testületi ülésen a Szociális Bizottság egyik 
külsős tagját nem tudták megválasztani, ezért javasolja, ennek most tegyenek eleget. A 
javasolt személy Pósa Józsefné, aki eddig is tagja volt a Szociális Bizottságnak. Pósa Józsefné 
a jelölést vállalja és a szükséges nyilatkozatot aláírta. (Jelölés elfogadásáról nyilatkozat 2. 
sz. mellékletben) 
Kéri, aki Pósa Józsefné megválasztásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal Pósa Józsefnét megválasztotta a 
Szociális Bizottság tagjának és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

259/2010.(XI.22.) 
h a t á r o z a t a 

Szociális Bizottság tagjának megválasztásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Bizottság tagjának Pósa 
Józsefnét megválasztotta.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Felkéri a nem képviselő bizottsági tagot az eskütételre, 
valamint Vizer Béla Miklóst, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy az eskü szövegét 
olvassa elő. 
 
Vízer Béla Miklós Helyi Választási Bizottság elnöke: Felkéri a nem képviselő bizottsági tagot, 
tegye le az esküt. (Esküszöveg 3. számú mellékletben) 
Az eskü letételét követően az esküokmány aláírásra és átadásra került. 
 
 
Martinovszky József képviselő megérkezett az ülésre. 
 
 
 
Napirend: 3.) 2010. III. negyedévi mérleg elfogadása 
   (Előterjesztés 4. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek a napirendi ponttal 
kapcsolatban kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki a 2010. III. negyedévi mérlegről szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a beszámolót 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
260/2010.(XI.22.) 
h a t á r o z a t a 

a 2010. évi III. negyedévi mérleg elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi III. 
negyedévi mérlegéről szóló beszámolót elfogadta.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Filler Erna gazdálkodási osztályvezető 
Határidő:  értelem szerint 

 
* * * 
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Napirend: 4.) 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 
   (Előterjesztés 5. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
napirenddel kapcsolatban? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, miért nincs jelen a könyvvizsgáló, úgy tudja a 
pénzügyi témáknál a személyes jelenléte szükséges. 
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető:  A törvény szerint az Önkormányzat nem kötelezett 
könyvvizsgálatra, de évek óta csatolják a könyvvizsgálói jelentéseket a rendelet 
módosításokhoz,  beszámolóhoz és a költségvetéshez. A könyvvizsgáló csak a költségvetés 
tárgyalásakor szokott személyesen megjelenni.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Úgy tudja, az Önkormányzat kötelezett a kötvénykibocsátás 
miatt.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A törvény úgy szól, hogy hitel felvétele esetén válik 
kötelezetté az Önkormányzat, de a kötvény nem hitel. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tehát a kérdésre a válasz, nem kell a könyvvizsgáló 
személyes megjelenése.  
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a rendelet 
módosítását elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2010. (XII.06.) 

r e n d e l e t e 
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(III.8.) 

rendelet módosításáról 
 

Rendelet 6-os számú mellékletben. 
 

* * * 
 
 
 
Napirend: 5.) 2011. évi költségvetési koncepció 
   (Előterjesztés 7. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A költségvetési koncepciónak mindig az 
iránymeghatározás a célja, hiszen a költségvetési számadatok a későbbiekben lesznek 
ismertek. A költségvetési koncepció tartalmazza a kötvény tőketörlesztést, a kamatfizetési 
kötelezettség előjelzését. Ennél pontosabb számadatokról nem javasolja, hogy a mai nap 
beszéljenek, ez nem is feladata a koncepciónak. A koncepció struktúráját az Állami 
Számvevőszék, illetve belső ellenőrök iránymutatása alapján készítik elő. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? 
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Szávai Jánosné képviselő: A III. fejezetben a fejlesztési céloknál olvasható: „Meg kell 
teremteni a parkolóház létesítés feltételeit.” A településszerkezeti terv módosítási anyagában 
pedig szolgáltatóházról van szó. Kérdezi, ugyan arról az épületről van szó? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az ismert elképzelés a parkolóház funkció mellett 
szolgáltatást is tartalmaz. De ugyan arról van szó. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Módosítani kell a koncepciót parkoló- és szolgáltatóház 
elnevezésre.  
 
Szávai Jánosné képviselő: Kérdezi, eddig a központi költségvetés hány százalékát biztosította 
az önkormányzatok költségvetésének?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az önkormányzati rész 6-7 %-kal magasabb, mint 
korábban.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 
Javasolja, a III. fejezet fejlesztési céloknál a parkoló- és szolgáltatóház pontosítással kerüljön 
elfogadásra a koncepció.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Amikor a Testület erről tárgyalt, úgy emlékszik, parkolóházról 
volt szó. Kérdezi, a szolgáltatóházról mikor született döntés, van erről testületi határozat? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Olyan határozat van, amely arról szól, hogy a 
jelenlegi Rendezési Terv ezt lehetővé teszi, a Képviselő-testület egy elvi építési 
engedélyezéshez is hozzájárult. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A későbbiekben tárgyalandó Településszerkezeti Terv 
módosítása napirend mellékleteiben megtalálhatók a korábbi határozatok, mivel a Képviselő-
testület ugyanerről már állást foglalt. Semmiféle módosítás vagy változtatás azóta nem 
történt.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: A parkolóház gondolatának felmerülése óta foglalkoznak 
ezzel és a Termálfürdő tulajdonosa, mint esetleg lehetséges parkolóház építtető logikusan a 
szolgáltatási köréből adódó tevékenységeket - ami a fürdőhöz kapcsolódhat -, próbálta 
hozzátenni. Ez vonatkozik az Önkormányzatra is, mivel a Rendőrségnek más tulajdonában 
lévő ingatlanban biztosítanak telephelyet, így felmerült, hogy célszerű azoknak a funkcióknak, 
amelyek odailleszthetők, helyet biztosítani. Ez műszakilag és gazdaságilag teljesen logikus és 
indokolt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, fogadják el a koncepciót a felvetett 
pontosítással együtt.  
Kéri, aki a 2011. évi költségvetési koncepciót elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a költségvetési 
koncepciót elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
261/2010.(XI.22.) 
h a t á r o z a t a 

a 2011. évi költségvetési koncepció elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette és megvitatta az Önkormányzat 
2011. évi gazdálkodási lehetőségeit. Az előzetes számítások alapján megállapítja, hogy a 
2010. évben képződő bevételek elégségesek a működési, felhalmozási kiadások fedezetére. 
Erre tekintettel elrendeli, hogy a 2011. évi költségvetés előkészítésekor az alábbiakban 
megfogalmazott irányelveknek megfelelően kell eljárni: 
 
1./ Az Önkormányzat és intézményei alapvető működésére fedezetet kell biztosítani. 
Ennek érdekében törekedni kell a működési bevételek és a működési kiadások folyamatos 
összhangjának megteremtésére, fenntartására. 
 
2./ A felhalmozási és tőkejellegű bevételek növelése érdekében törekedni kell a gazdaságos 
értékesítésekre, hasznosításokra. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek csak a kötelező 
feladatok ellátásához kapcsolódó felújításokra és fejlesztésekre fordíthatók. Elsőbbséget 
élveznek azok a felújítások és beruházások, amelyek működési költségcsökkentést 
eredményeznek.  
 
3./ Biztosítani kell a pénzügyi mérleg bevételi és kiadási oldalának egyezőségét, ennek 
érdekében: 
� Törekedni kell minél nagyobb mértékű pótlólagos forrás bevonására az Önkormányzat 

gazdálkodásába.   
� Az intézményrendszer működésénél és valamennyi feladat végrehajtása során, 

törekedni kell a megtakarításokra. 
 
4./ A 2011. évi fejlesztések forrására az Önkormányzat kötvénykibocsátás alapú finanszírozási 
célú forrást jelöli meg. 
 
5./ Az intézményi költségvetések készítésekor a kiadások tervezésénél az alábbiak szerint kell 
eljárni: 
A tervezés alapja a szintrehozásokkal és a szerkezeti változásokkal korrigált 2010. évi 
módosított előirányzat. A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok 
előirányzatainak tervezése – a törvényi előírások figyelembevételével – a 2010. évben 
meghatározott keretösszegek alapján készüljön, a kötelező automatizmusok 
figyelembevételével. 
A működési kiadások meghatározásánál az inflációs hatások ellentételezéseként a Kormány 
által megadott mértékű növekedést és a módosított adómértékek növekedését lehet elismerni a 
közüzemi szolgáltatások tekintetében. 
 
6./ Általános tartalékot kell képezni az esetleges forráskiesések, többletigények, az előre nem 
látható események, károk fedezetének biztosítására. 
 
7./ Az Önkormányzat és intézményei minden területen éljenek a pályázatok adta 
lehetőségekkel. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Filler Erna gazdálkodási osztályvezető 
Határidő:  folyamatos 

 
* * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mivel a következő napirendi pont tárgyalása során 
szükséges Dr. Ferenc Péter főorvos úr jelenléte – aki egy kicsit későbbi időpontra kapott 
meghívást -, így javasolja, az Egyebek napirend b.) pontjával folytassa a Testület a munkáját, 
majd amikor megérkezik a főorvos úr, akkor tárgyalják az Egyebek a.) napirendi pontját. 
Kéri, aki a napirendek sorrendiségének változtatásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazatta a napirendi pontok sorrendiségének 
változtatásával egyetértett és az alábbi határozatot hozta. 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
262/2010.(XI.22.) 
h a t á r o z a t a 

napirendi pontok sorrendiségének változtatásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. november 22-i testületi ülésén az 
„Egyebek” napirendek b.) pontjával folytatja munkáját.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

b.) A helyi adókról szóló rendelet módosítása törvényi változás miatt 
   (Előterjesztés 8. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi a Jegyző urat, kíván-e kiegészítést tenni. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az előterjesztésben leírásra került, de szeretné 
hangsúlyozni, adóemelésre nem került sor. A javaslat, hogy szerkesztési szempontból egy új 
adórendelete legyen az Önkormányzatnak, a könnyebb kezelhetőség és áttekinthetőség 
érdekében.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
napirenddel kapcsolatban? Bizonyára mindenki számára egyértelmű, a jogszabályi változás 
kényszeréből eredően kell meglépni a helyi adórendelet módosítását úgy, hogy semmifajta 
tartalmi módosítás nincs a rendeletben.  
 
Martinovszky József képviselő: Ha egy alacsony keresetű vagy kisnyugdíjas egyedül marad 
egy nagy lakásban, lehetősége van az Önkormányzat felé adómérsékléssel élni. Kérdezi, ezt a 
kérelmet évente be kell-e nyújtania? Ha igen, akkor kéri, az újságban erről jelenjen meg egy 
tájékoztatás, vagy egy kérelmi lap.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: A Jegyző úr említette, az állami költségvetés és a helyi 
önkormányzati bevételek hogyan viszonyulnak egymáshoz. Kérdezi, a 16 %-os egykulcsos 
SZJA miatt várhatóan mennyivel kevesebbet kap ebből vissza az Önkormányzat? Esetleg ezt 
nem kell-e valamilyen helyi adóval korrigálni? 
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Igazából ez a 2013-as költségvetést fogja érinteni, 
mert mindig a két évvel korábbi tárgyév személyi jövedelemadó befizetései szolgálnak alapul 
a központilag szétosztott SZJA bevételekre. Úgy gondolja, ezzel a szaktárca is foglalkozni fog, 
meg az érdekképviseleti szervek is. Remélhetőleg valamilyen megoldás lesz rá, de ez a 2011-
es költségvetést nem érinti.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az egységes szerkezetbe foglalt helyi adókról 
szóló rendeletet elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a helyi adókról szóló rendeletet 6 igen, 2 nem szavazattal 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2010.(XII.06.) 

r e n d e l e t e 
a helyi adókról 

 
Rendelet 9-es számú mellékletben. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

c.) Parkgondozásra kiírt közbeszerzési eljárásról tájékoztatás és új 
kiírásról döntés 

   (Előterjesztés 10. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztésben egyértelműen leírásra került, hogy 5 
ajánlat érkezett be, mindegyik érvénytelen volt, így az ajánlati felhívást újra ki kell bocsátani. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
Kéri, aki az előterjesztést elfogadja és a kiküldött határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
263/2010.(XI.22.) 
h a t á r o z a t a 

„Parkfenntartás2/10/Velence” megjelölésű ajánlati felhívás kibocsátásáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település parkgondozási feladatainak 
ellátására az előterjesztés mellékletében szereplő „Parkfenntartás2/10/Velence” megjelölésű 
ajánlati felhívást jóváhagyja. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a felhívás kibocsátásáról gondoskodjon. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Hajós Péter közbeszerzési tanácsadó 
Határidő:  2010. december 15. 

 
* * * 
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Napirend: 6.) Egyebek 
d.) Átmeneti parkgondozásra megbízásról döntés 

   (Előterjesztés 11. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, hogy az Alba-Magnolia Kft. 2010. november 18-
án kelt árajánlatához tett kiegészítése kerüljön kiosztásra a Képviselő-testület tagjainak. A 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésén elhangzott, kérjen az Önkormányzat a 
vállalkozótól a feladatokat pontosan felsoroló tartalmú levelet, a későbbi félreértések 
elkerülése érdekében. Továbbá ez megerősíti azt, hogy a tényleges munkák elvégzése után 
ennek a keretösszegnek az erejéig történik csak a kifizetés. A két hónapra a keretösszeg 1,5 
millió forint. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Úgy gondolja, január-februárban, amilyen kertgondozási 
munkák valószínűleg lesznek, azokra a feladatokra ez az összeg egy kicsit sok. Ezen kívül 
vannak közhasznú dolgozók, de vannak a településen olyan emberek, akik rászorulnának a 
munkavégzésre, a keresetre. Nem találja ezt jónak.  
 
Serhók György képviselő: Sajnálatos dolog, hogy elég korán elkezdte a Testület ennek a 
közbeszerzési eljárásnak a lebonyolítását, és mégsem értek a végére az ismert okok miatt. 
Véleménye szerint célszerűbb lett volna előbb kezdeni, hogy ez a folyamat megmaradhatott 
volna. Az anyagban benne van, hogy arányaiban havi lebontásokat tekintve jóval kevesebb a 
keretösszeg, ami meghatározásra került, mint az éves összeg. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság azt javasolta, a folyamatosság maradjon meg erre az időszakra 
is. A javaslat szerint akik ezt a munkát az elmúlt négy évben végezték - a Bizottság véleménye 
szerint közmegelégedésre -, azok maradjanak ezzel az összeggel.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Januártól milyen közmunka lehetőségek lesznek, ma 
még nem lehet tudni, mert a jogszabály megváltozott. Ezzel számolni még nem tudtak. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Véleménye szerint január-februárban a kertben, parkban nem 
kell semmit csinálni. A feladatokat el lehet végezni márciustól kezdődően, semmiről nem 
fognak lemaradni. Nem javasolja a két hónapra ennek az összegnek a kifizetését.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem nettó 1,5 millió forint kifizetésére kötelezi el 
magát az Önkormányzat, hanem arra, ha optimális időjárási viszonyok lesznek, az időszaknak 
megfelelő parkgondozási feladatok ellátását eddig a keretösszegig, tételes elszámolással 
végezheti el a vállalkozó.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi, a vállalkozó mostani szerződés szerinti 
munkavégzése december 31-ig szól? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Igen. 
 
 
Benkő Istvánné képviselő asszony megérkezett az ülésre. 
 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Ezek szerint, ha a november-december-január-február 
hónapokat tekinti, akkor 4 hónapról van szó. Vannak kifejezetten olyan munkák felsorolva – 
metszés, koronaalakítás, tápanyagpótlás trágyázással, stb. -, amelyeknek ezekben a 
hónapokban vannak az időszakai. Úgy gondolja, nem kellene ezt az időszakot teljesen 
veszendőbe hagyni, csak a nagyon aktuális, indokolt munkákat elvégeztetni és tételes 
elszámolás után kifizetni.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A kiküldött anyagban is szerepel, hogy csak a tételes 
felsorolás és teljesítés alapján történhet az elszámolás. Viszont nem lehet a feladatot kiadni 
úgy, hogy a lejárt szerződés után a Képviselő-testület előzetesen nem dönt ebben.  
 
Benkő Istvánné képviselő: Tájékoztatásul elmondja, ebbe az is beletartozik, hogy január 15-ig 
a virágágyak virágmennyiségeiről dönteni kell, mert a kertészek ennek megfelelően tudják 
elvetni a virágmagokat.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, úgy értendő, van egy éves keret és ebből két hónapra eső 
részt most elköltenek? Ez arányos része az évi keretnek? 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Az éves keretösszeg arányában lett megállapítva ez az összeg, 
de természetesen figyelembe lett véve, hogy ilyenkor kevesebb a munka. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az éves keret 25 millió forint, az egy hónapra jutó 
összeg kb. 2 millió forint. Itt a két hónapra jutó 1,5 millió forint véleménye szerint arányos.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy az eredménytelen 
közbeszerzés miatt két hónap időtartamra, 1,5 millió forint + ÁFA keretösszeg erejéig, tételes 
elszámolás és teljesítés alapján a parkfenntartási munkák elvégzésével az Alba-Magnolia Kft-
t bízzák meg, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület az előterjesztést 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
264/2010.(XI.22.) 
h a t á r o z a t a 

közterület gondozásáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település közterület gondozásának 
biztosítására 2011. január 1-től – 2011. február 28-ig tartó, határozott időre megbízza az 
Alba-Magnolia Kft-t (2484 Agárd, Géza u. 13.).  
A tevékenységre előirányzott keretösszeg 1,5 millió forint + ÁFA, melyet a 2011. évi 
költségvetésben a városüzemeltetési feladatok között szerepeltetni kell. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Megbízási szerződést az ajánlatban (kiegészítéssel 
együtt) foglaltaknak megfelelően írja alá. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2010. december 31. 

 
* * * 
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Napirend: 6.) Egyebek 
a.) Tagi hiteltörlesztés átütemezésének kérelme 

   (Előterjesztés 12. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti Dr. Ferencz Péter főorvos urat a mai testületi 
ülésen. Most kerülne sor a 6. a.) napirendi pont megtárgyalására, amely a tagi hiteltörlesztés 
átütemezésének kérelme. Kérdezi Dr. Ferencz Péter urat, van-e kiegészítése a napirenddel 
kapcsolatban? 
 
Dr. Ferencz Péter ügyvezető: Tájékoztatásul elmondja, a Rendelőintézet november hónapban 
már teljes kapacitással működik. Ígéretük van arra, hogy ezen a héten a módosított 
finanszírozási szerződés rendelkezésükre fog állni. Országosan probléma az, hogy a nappali 
kórházi tevékenység finanszírozása hogyan történjen. Már két éve tudható, hogy ezek a 
rendelőintézetek meg fognak épülni és nappali kórházi tevékenységet folytatnak. Az érintett 
hatóságok között folynak a tárgyalások a finanszírozási lehetőségről. Velence úttörő a 
rendelőintézetek között, mert a 23 rendelőintézet közül még egy sem működik. Ezek ráérnek 
megvárni a készülő rendeletet, de Velencének már most szüksége lenne a finanszírozásra. A 
jogszabályi probléma az, hogy Rendelőintézetben működő nappali kórházi tevékenységet 
hogyan fogadjanak be. Arra törekszenek, hogy nagyon szoros és szigorú  gazdálkodás mellett 
a Rendelőintézet egy fél éves távlatban a gazdálkodás szempontjából nullszaldós legyen, 
ebben kéri a Tisztelt Képviselő-testület támogatását.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tájékoztatásul elmondja, ma reggel elkezdődött a 
szélfogó megépítése, pár nap és ez is megvalósul. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele? 
 
Dr. Sirák András képviselő: Mivel ez Velence Rendelőintézete, így az induláshoz adott összeg 
természetes, hiszen segíteni kell, de nincs róla meggyőződve, ennek kamatostól kell 
visszajönnie, sőt arról sem, hogy ennek egyáltalán vissza kellene jönnie.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Amikor a Képviselő-testület arról döntött, hogy tagi 
hitellel megfinanszírozza a Rendelőintézet indulását, akkor abban reménykedett, jobbak 
lesznek a kondíciók. Úgy gondolja, az előterjesztés a pillanatnyi helyzetet rendezi, mert 
elengedi a kamatot és a tagi hitel visszafizetését egy olyan időszakra eltolja, amikor 
ismételten meg lehet fontolni a talán beállt működési intézménynél mire van lehetőség és ezt a 
döntést akkor is meg lehet hozni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Már régebben is megfogalmazásra került, hogy olyan 
Rendelőintézetet szeretnének működtetni, ami Velence Város Önkormányzatától nem igényel 
folyamatos, vagy akár egyszeri és végleges pénzügyi befektetést. A Rendelőintézet 
működésének konstrukciója olyan, hogy egy bizonyos kifutási idő után képes lesz 
nullszaldósan működni, nem termel veszteséget. Ennek feltétele, hogy a jóváhagyott 
óraszámok finanszírozását az OEP biztosítsa. Sajnálatos, hogy ma egy engedélyezési eljárás 
ennyi időt vesz igénybe, de ebben valószínű a Rendelőintézet úttörőszerepe is közrejátszik.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, Velence költségvetését ez érinti vagy nem? Ez miből 
fog hiányozni és miből fogják pótolni? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A tagi hitelről a döntést a Képviselő-testület már 
egy jóváhagyott költségvetési rendelet ismeretében hozta meg. Az éves költségvetés nem 
tartalmazta a tagi hitelt, ez év közbeni döntés volt. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Ez talált pénz? 
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az év közbeni döntést  a likviditás lehetővé tette. Az 
eredeti ütemezés szerint ezt december 31-ig vissza kellett volna fizetni. Már látható, hogy ez 
nem fog sikerülni, ezért ez hiányzik az éves költségvetésből.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ez nem bevétel, hanem kiadás, ezért sem lehet talált 
pénz. Nyilván a következő évi költségvetésnél ezt figyelembe kell venni. 
 
Serhók György képviselő: Amikor elhatározta a Testület, a likviditáshoz szükséges tagi hitelt 
biztosítja a Nonprofit Kft. részére, természetes elvárás volt az is, hogy a későbbiekben 
megálljon a saját lábán, hiszen ez a cél. A Rendelőintézet a lakosság érdekeit szolgálja, és ha 
kialakul a megfelelő finanszírozási rendszer, bízik benne, a Rendelőintézet megáll a saját 
lábán. Természetesen az előterjesztésben leírt problémák miatt ez az Önkormányzat 
költségvetését érinti, de amikor elhatározták a Rendelőintézet megvalósítását, attól kezdve a 
célok megvalósítása érdekében fel kell vállalni az ilyen terheket, amelyek szükség szerint 
lesznek. Az előterjesztésből kitűnik, egy féléves tagi hitel visszafizetési kérelemről kell most 
dönteni, ami azt jelenti, később kezdi meg a hitelnek a visszafizetését a Kft. Bízik benne, 
amikor a kormányzati együttdöntések lehetővé teszik azt, hogy a finanszírozásnak a kérdése 
megoldódik valamilyen formában, akkor a későbbiekben nem merülnek fel problémák. A 
bizottsági ülésen hasznos felvetések voltak, próbálták kielemezni a lakossági visszajelzéseket 
is. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Lezárja a hozzászólásokat és a véleményeket azzal a 
gondolattal, hogy az előterjesztés 2. sz. mellékletében ugyanaz az adatsor jelent meg, amit a 
helyi újságban is lehetett olvasni a betegforgalomról. Szeptember 13-tól 3774 beteg embernek 
tudtak szolgáltatást nyújtani a Rendelőintézetben zavartalanul és igen korszerű körülmények 
között. Közel 2000 fő Velencéről vette igénybe a szolgáltatást, így véleménye szerint ez 
alátámasztja a Rendelőintézet szükségességének tényét.  
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
265/2010.(XI.22.) 
h a t á r o z a t a 

tagi hitel törlesztéséről 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Ferencz Péter ügyvezető igazgató 
előterjesztése alapján, a Szakorvosi Rendelőintézet létesítéséhez és a működés megkezdéséhez 
biztosított 60 millió Ft-os tagi hitel tőketörlesztésének megkezdését 2011. július 1. időpontja 
határozza meg, az aktuális pénzügyi helyzettől függően. 
A tagi hitel 2010. december 31-ig számított 2.322.000,- Ft-os kamatát a Képviselő-testület 
elengedi. 
Felkéri a Polgármestert, hogy 2011. április 30-ig a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének áttekintését végezze el. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Dr. Ferencz Péter ügyvezető igazgató 
  Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Határidő:  értelem szerint 

 
* * * 
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Napirend: 6.) Egyebek 

e.) Településszerkezeti Terv módosítása 
   (Előterjesztés 13. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztésben mindenki megkapta. 
 
 
Cserny Vilmos alpolgármester távozott a teremből. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztésben szerepel egy határozati javaslat a 
Településszerkezeti Terv módosításáról, illetve van egy rendelet a HÉSZ módosításáról. Két 
döntést kell hoznia a Testületnek, egyik az Óvodával, a másik a parkoló- és szolgáltatóházzal 
kapcsolatos. Ezek nem mostani keletű kérdések, a nyári, tavaszi döntések eredményeként 
került vissza a Testület elé. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák András képviselő: Az Óvodával semmi gondja, de a parkolóháznál meg kellene 
gondolni, duplájára emeljék-e a beépíthető terület nagyságát. Szép parkolóház nincsen és 
Velencének pont az a varázsa, hogy szép. Ezt a szépséget minden épületmonstrum rombolja. 
Véleménye szerint ez is egy monstrum lesz, lehet, hogy hasznos, azt nem vitatja.  
 
 
Cserny Vilmos alpolgármester visszaérkezett a terembe. 
 
 
Dr. Sirák András képviselő: Meg kell gondolni, hogy egy majdani parkolóház felépítése 
reményében adnak előre egy olyan engedményt egy majdani vállalkozónak, amit valószínűleg 
megbánnak. Ezt nem javasolja. Kérdezi, ennek a parkolóháznak a kivitelezője már megvan? 
Az, hogy ki fogja felépíteni és üzemeltetni, már megvan? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, még az elvi engedély sincs kiadva. Se 
építtető nincsen, se építési engedély nincsen, így értelemszerűen kivitelező sincs. Ha ezt valaki 
felvállalja, akár a Termálfürdő befektetője, vagy más, akkor előtte mindenképpen meg kell 
keresnie a Képviselő-testületet, hogy a tulajdonosi hozzájárulást beszerezze.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Úgy gondolja, ez nem vezet jó irányba, mert egy hatalmas 
épületmonstrum lesz, a tóra a kilátást gátolni fogja.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Képviselő-testület korábban testületi határozattal 
arra adott felhatalmazást a Hivatalnak, mind a két témában indítsa el a Településszerkezeti 
Terv, illetve a HÉSZ módosítását. Az ehhez szükséges szakvéleményeket szerezze be, majd ezt 
követően lehet lépni abba az irányba, amit a Jegyző úr említett. Megállapítja, nincs több 
kérdés, észrevétel, a hozzászólásokat lezárja. 
Kéri, aki a Településszerkezeti Tervről szóló határozat módosításával egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a határozat módosítását 7 igen, 2 nem szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

266/2010.(XI.22.) 
h a t á r o z a t a 

a Településszerkezeti Tervről szóló 113/2001.(VI.11.) határozat módosításáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bek. b.) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján Velence Településszerkezeti Tervét az alábbiak szerint módosítja: 
 
Velence igazgatási területén a területfelhasználási kategóriákat a „Velence, Kis u. – Zárt u. – 
7-es főút által határolt tömb fedvényterve” szerint kell módosítani, mely a határozat 
mellékletét képezi. 
A módosítás alapján a Szabályozási Tervet és a Helyi Építési Szabályzatot összhangba kell 
hozni. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
Határidő:  folyamatos 

 
* * * 

 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a HÉSZ rendelet módosítását elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a HÉSZ rendelet módosítását 7 igen, 2 nem szavazattal 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2010.(XII.06.) 

r e n d e l e t e 
a Helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2001.(VI.25.) rendelet módosításáról 

 
Rendelet 14-es számú mellékletben. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

f.) 2011. évi belső ellenőrzési terv 
   (Előterjesztés 15. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
napirenddel kapcsolatban? 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: A belső ellenőri napok száma a Hivatal esetében 8 nap, 
intézmények esetében pedig 24 nap. Mivel csekély számú intézmény van megjelölve, kérdezi, 
jó-e a napok arányának meghatározása? 
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Filler Erna pénzügyi osztályvezető: A két Kft-nek az ellenőrzése nem konkrétan egy bizonyos 
dologra vonatkozóik, hanem remélhetőleg átfogó vizsgálat lesz. A többi vizsgálat egy konkrét 
tevékenységre vonatkozik, ebből adódik az eltérés. Ezekben a napokban benne van a 
jegyzőkönyvek elkészítése és a felkészülés az ellenőrzésre.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki a 2011. évi belső ellenőrzési tervvel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
267/2010.(XI.22.)  
h a t á r o z a t a 

a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és intézményei 
2011. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztésben foglaltak szerint megállapítja. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
Határidő:  értelem szerint 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

g.) Folyószámla hitelszerződés 
   (Előterjesztés 16. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Ez csak 
időszakosan kerül igénybevételre, ha egy esetleges időszakban szükség van rá.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, ha erre nincs szükség, miért kell a duplájára emelni? 
Nem elég a 40 millió forint, ha az sincs használva? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Egy folyószámla hitelszerződés egy évre szól. A jövő 
év tavaszán, amikor több kifizetésre kerülhet sor, a lekötött pénzekhez nem jó hozzányúlni, 
mert esetleg pár százezer forint kamat is elveszhet, és ekkor lehet szükség a folyószámla 
hitelre. Ez nagyobb mozgásteret biztosít az Önkormányzatnak. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, hitelszerződést kötöttek egy éves időtartamra, ez 
mikor jár le? A 80 milliós hitelszerződés csak egy év múlva fog élni? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A jelenlegi 40 millió forintos folyószámla 
hitelszerződés áprilisig tart, ez meg lesz szüntetve és helyébe fog lépni a 80 millió forintos 
folyószámla hitelszerződés. Ettől az időponttól fog számítani az egy év. 
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Dr. Sirák Andrásné képviselő: Ez csak ilyen vészhelyzetre lesz, mert eddig sem kellett. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Eddig elég volt a 40 millió forint, de a jövő évi 
költségvetés igen szoros lesz.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A pályázatoknál az átfutási idők hosszúak, a pályázati 
önrészt a fedezetkezelő felé jóval előbb leteszik, így ezeknek az időbeli igénye is ezt 
szükségessé teheti.  
Kéri, aki egyetért a 80 millió forintos folyószámla hitelszerződés megkötésével, kézfeltartással 
jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület a folyószámla hitelszerződés megkötésével 7 igen, 2 nem 
szavazattal egyetért és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
268/2010.(XI.22.)  
h a t á r o z a t a 

folyószámla hitelszerződés megkötéséről 
 

1./ Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Rt Gárdonyi Fiókjánál 
vezetett folyószámlájára 80 millió Ft-os folyószámla hitelkeret szerződést kíván kötni egy éves 
időtartamra. 
 
A hitel célja: a folyamatos működés biztosítása, mivel az állami normatíva kifizetésének 

időpontjának változása miatt. 
 
A hitel kezdete: 2010. december hónap 
 
Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal: 

• a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 
• a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait 

betervezi és jóváhagyja. 
Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi 
költségvetési bevételét, valamint mindenkori helyi adóbevételének OTP 
Bank Nyrt-re történő engedményezését. 

 
A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az 
igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 
88. §. /2/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.  
 
2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a Jegyzőnek hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel 
történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a 
Bankkal megkösse. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
Határidő:  értelem szerint 

 
* * * 
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Napirend: 6.) Egyebek 

h.) HPV oltás 2011. évi finanszírozása 
   (Előterjesztés 17. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Szávai Jánosné képviselő: Véleménye szerint csodálatos dolog, hogy ezt az Önkormányzat 
biztosítja. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tájékoztatásul elmondja, szinte teljes körű a szülői 
fogadtatás.  
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
269/2010.(XI.22.)  
h a t á r o z a t a 

HPV oltás finanszírozásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés terhére bruttó 
1.216.260,- Ft-ot biztosít az 1998. január 1. és december 31. között született, velencei állandó 
lakcímmel rendelkező leány gyermekek HPV oltására. 
 
Felkéri a Hivatalt, hogy az oltás lebonyolításával járó adminisztrációt végezze el, illetve fenti 
összeget a 2011. évi költségvetésben szerepeltesse. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
  Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető 
Határidő:  értelem szerint 
 

* * * 
 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Jegyző úrral úgy gondolják, hogy visszatérnek a 
folyószámlahitel napirendi pontra, és névszerinti szavazással döntenek a folyószámla 
hitelszerződés megkötéséről. Javasolja, újra kerüljön napirendre az előbbiekben tárgyalt 
folyószámla hitelszerződés megkötésének témája. 
Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
270/2010.(XI.22.) 
h a t á r o z a t a 

folyószámla hitelszerződés napirendi pont újratárgyalásáról  
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. november 22-i testületi ülésén az 
„Egyebek” napirendek g.) pontjának újratárgyalásával folytatja munkáját.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

g.) Folyószámla hitelszerződés 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Azzal az indítvánnyal él, hogy a későbbi viták vagy 
félreértések elkerülése érdekében a Képviselő-testület névszerinti szavazással döntsön a 
hitelszerződés megkötéséről.  
Kéri, aki a névszerinti szavazással egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a névszerinti szavazást elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
271/2010.(XI.22.) 
h a t á r o z a t a 

névszerinti szavazásról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyószámla hitelszerződés 
megkötésének tárgyában döntését névszerinti szavazással kívánja meghozni. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnal 

 
*  * * 

 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Névszerinti szavazást kér a Képviselő-testület 
tagjaitól: 
 
Oláhné Surányi Ágnes  igen 
Benkő Istvánné igen 
Cserny Vilmos igen 
Martinovszky József igen 
Serhók György igen 
Dr. Sirák András nem 
Dr. Sirák Andrásné nem 
Szávai Jánosné igen 
Uj Roland Gyula igen 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapította, a Képviselő-testület ugyanarra az 
eredményre jutott, mint az előző szavazásnál, ezek szerint a hitelszerződés megkötésével 
névszerinti 7 igen, 2 nem szavazattal egyetért és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
272/2010.(XI.22.)  
h a t á r o z a t a 

folyószámla hitelszerződés megkötésének megerősítéséről 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 267/2010.(XI.22.) számú 
határozatában foglalt folyószámla hitelkeret szerződés megkötésével kapcsolatos döntését 
névszerinti szavazással megerősíti. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
Határidő:  értelem szerint 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

i.) Rendelet-tervezet decemberi igazgatási szünet elrendeléséről 
   (Előterjesztés 18. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tájékoztatásul elmondja, 2010. december 23-tól – 
december 31-ig tartana az igazgatási szünet. Ezen időszak alatt ügyfélfogadás nem lenne, de 
a sürgősségi feladatok ellátásra kerülnének. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák András képviselő: Kéri, erről az orvosi ügyelet kapjon értesítést. Sajnos előfordul, 
hogy az üdülőjükben tartózkodók között haláleset történik és le kell zárni a nyaralót. Ez 
hivatali feladat. Kéri, az orvosi ügyeletet, a mentőket, a rendőrséget értesítse a Hivatal ki lesz 
az ügyeletes, hol érhető el, esetleg az ügyeletes mobiltelefon számát adja meg. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az orvosi ügyelet, a mentőszolgálat és a rendőrség 
írásban értesítés kap arról, hogy kit és milyen telefonszámon lehet ezen időszak alatt elérni. 
Ez a Hivatal ajtaján és az orvosi ügyelet helyiségében is kifüggesztésre kerül.  
Kéri, aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 9 igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2010.(XII.06.) 

r e n d e l e t e 
igazgatási szünet elrendeléséről 

 
Rendelet 19-es számú mellékletben. 

 
* * * 
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Napirend: 6.) Egyebek 
j.) Tókörnyéki kerékpárút többletköltsége 

   (Előterjesztés 20. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztésben minden pontosan leírásra került. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az előterjesztést 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
273/2010.(XI.22.)  
h a t á r o z a t a 

kerékpárút többletköltségéről 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pákozd-Sukoró-Velence települések 
konzorciuma megállapodásával létesítendő Velencei-tó körüli egységes kerékpárút hálózat 
kiépítési munkái kapcsán felmerült és 2010. november hónapban pontosított többletköltségek 
tekintetében elfogadja Velencére jutó arányos, 6 %-os, de maximum nettó 3 millió forint 
értékű reá eső részét.  
Felhívja a Polgármestert és a pénzügyi osztályvezetőt, hogy az előterjesztésben felsorolt 
munkálatokra előirányzott összeg maximumáig a jogos és igazolt teljesítések után benyújtott 
számlákat egyenlítse ki. 
Felkéri továbbá a pénzügyi osztályvezetőt, hogy a 2011. évi költségvetésben a 
kötelezettségvállalást szerepeltesse. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
Határidő:  2011. február 28. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

k.) Tókörnyéki kerékpárúttal kapcsolatos területvételről tájékoztatás 
   (Előterjesztés 21. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Velence kerékpárútját érintő minimális terület 
megvételéről kell dönteni, 65 m2-ről van szó. Az előterjesztési anyagban szerepel a kerékpárút 
nyomvonala is. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, erről névszerinti szavazással kell dönteni? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Most itt egy utólagos jóváhagyásról van szó, de 
lehet a névszerinti szavazást kezdeményezni. A szerződés közvetlenül nem volt behozva a 
Testület elé, mert nem volt egy olyan intervallum, ami ezt lehetővé tette a sürgőssége miatt, 
ezért szükségszerű a tájékoztatás a Képviselő-testület felé. Lehet névszerinti szavazás, de nem 
kötelező. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja a névszerinti döntést az utólagos 
tájékoztatásnál is.  
Kéri, aki a névszerinti szavazással egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a névszerinti szavazást elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
274/2010.(XI.22.) 
h a t á r o z a t a 

névszerinti szavazásról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tókörnyéki kerékpárúttal kapcsolatos 
területvételről történő tájékoztatás tárgyában döntését névszerinti szavazással kívánja 
meghozni. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnal 

 
*  * * 

 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Névszerinti szavazást kér a Képviselő-testület 
tagjaitól: 
 
Oláhné Surányi Ágnes  igen 
Benkő Istvánné igen 
Cserny Vilmos igen 
Martinovszky József igen 
Serhók György igen 
Dr. Sirák András igen 
Dr. Sirák Andrásné igen 
Szávai Jánosné igen 
Uj Roland Gyula igen 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapította, a Képviselő-testület az utólagos 
jóváhagyást névszerinti 9 igen szavazattal megtette és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
275/2010.(XI.22.) 
h a t á r o z a t a 

kerékpárút nyomvonal biztosítására földterület vásárlásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a velencei 586/1 hrsz-ú földingatlanból 
a Velencei-tó körüli egységes kerékpárút hálózat I. ütemének megvalósításához szükséges 
nyomvonal biztosítására 65 m2 földterület vásárlásáról szóló Adás-vételi szerződést 
utólagosan jóváhagyja. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 
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Napirend: 6.) Egyebek 

l.) Közfeladatot ellátó személyek részére költségtérítés meghatározása 
   (Előterjesztés 22. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Hivatal az intézményeivel egy „flottában” van, így 
egymás között ingyenes mobiltelefon beszélgetést folytathatnak. Az a javaslat hangzott el, 
hogy a Képviselő-testület és a Bizottságok tagjai, valamint a Hivatal dolgozói ugyan abba a 
flottába tartozzanak, ezzel jelentős költségmegtakarítás érhető el. Most magáról a szándékról 
kell dönteni. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 
Kéri, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
276/2010.(XI.22.) 
h a t á r o z a t a 

telefon biztosításáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület és a Bizottsági 
tagok, illetve az Önkormányzat külön feladatra felkért külsős tagjai részére az Önkormányzat 
kedvezményes díjú „flottájához” tartozó telefont biztosít. 

 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 

 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

m.) Meseliget Óvoda bérkeretének növelése 
   (Előterjesztés 23. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A bérkeret növelése a csoportbővítés miatt vált 
szükségessé. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
277/2010.(XI.22.) 
h a t á r o z a t a 

Óvoda bérkeretének növeléséről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Meseliget Óvoda bővítése kapcsán 
hozzájárul az Óvoda 2010. évi bérkeretének növeléséhez (1.683.000,- Ft+járulék), tekintettel 
arra, hogy a bővítés során a 4 fő óvodapedagógus és 2 fő dajka foglalkoztatása vált 
szükségessé. 
Felkéri a Hivatal, hogy a bérkeretet az intézmény részre biztosítani szíveskedjen. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
    Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
  Határidő:  azonnal 

 
*  * * 

 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

n.) Következő testületi ülés időpontjának meghatározása 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, hogy 2010. december 6-án (hétfőn) legyen a 
következő Testületi ülés időpontja. A testületi ülés napirendi pontjainak javasolja: 

• A szennyvízszolgáltatás 2011. évi díjának meghatározása 
• A kommunális szolgáltatás díjának 2011. évi megállapítása 
• A 2011. évi Munkaterv elfogadása 
• Egyebek 

Ebben az évben ez lenne az utolsó testületi ülés. 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a felsorolt napirendekkel 2010. december 6-án 15.00 órakor 
kerüljön megtartásra a következő testületi ülés, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a testületi ülés időpontját és a napirendeket 9 igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
278/2010.(XI.22.) 
h a t á r o z a t a 

testületi ülés időpontjáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő ülését 2010. december 6-
án 15.00 órakor tartja az alábbi napirendekkel: 

• A szennyvízszolgáltatás 2011. évi díjának meghatározása 
• A kommunális szolgáltatás díjának 2011. évi megállapítása 
• A 2011. évi Munkaterv elfogadása 
• Egyebek 

 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mivel 17.00 és 18.00 óra között lakossági közérdekű 
hozzászólás lehetőségét írja elő az SZMSZ, megkérdezi a jelenlévőket, kíván-e valaki ezzel 
élni. 
 
Braun Péter velencei lakos: Megjegyzést szeretne tenni, a kérdést majd felteszi írásban. Úgy 
tudja, a parkolóház helyrajzi száma szerepel a Rábaközi úr bérleti szerződésében. A Rábaközi 
úrral a választások előtt személyesen is beszélt, többek között a parkolóházról. Akkor úgy 
nyilatkozott, hogy ő fogja építeni a parkolóházat. Mivel nem biztos ebben, így meg fogja nézni 
a szerződést és írásban fel fogja tenni a kérdést ezzel kapcsolatban. Véleménye szerint most 
úgysem tudnak rá válaszolni. Szerette volna megjegyezni, hogy csodálkozik rajta. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Természetesen tudnak rá választ adni. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Azon csodálkozna, ha ez a terület a Rábaközi úr 
bérletei között szerepelne. Nagyon hasonlatosak a helyrajzi számok. Erre nem kötött 
szerződést az Önkormányzat senkivel. Valószínű a testületi anyagban olvashatta, hogy a 
Képviselő-testület - amikor két évvel ezelőtt megnyílt a Termálfürdő és láthatóan parkolási 
gondokkal küzdött -, felajánlotta a területet használatra.  
 
Braun Péter velencei lakos: Konkrétan utána fog nézni a dolgoknak. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Várja írásban a kérdést. 
 
Kernya Gábor velencei lakos: Kérdezi, mi alapján fogják eldönteni, hogy ki építhet oda 
parkolóházat? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja, a Kernya úr olyan kérdést tett fel, amire 
majd akkor fognak válaszolni, amikor egyáltalán lesz ajánlattevő a parkolóház megépítésére. 
A döntés szempontjából ez a település és az Önkormányzat érdeke lesz.  
 
Kernya Gábor velencei lakos: Nem kapott választ.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Olyant kérdez a Kernya úr, ami ma nem időszerű kérdés 
és nem is lehet rá szabályos választ adni. Ma a Testület a Helyi Építési Szabályzatot 
módosította. 
 
Arday Ágnes TDM Egyesület munkaszervezetének vezetője: A legutóbbi Velencei Híradóban 
meghirdetésre került a „Beszélgessünk Velencéről” című felhívás. Sajnos rajta kívül még 
sokan 17-én kapták meg az újságot és 15-re volt meghirdetve a beszélgetés. Ez fontos dolog 
volt és nem tudott rá elmenni. Nem tudja, van-e erről tudomása a Hivatalnak? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Sajnos ez a Bence-hegy tipikus problémája az újság 
kézbesítésének. Köszöni a jelzést, várhatóan változtatni fognak az újság kézbesítési 
rendszerén.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Véleménye szerint nem a kézbesítési rendszer a probléma, hanem 
már egy hónappal előbb ki kell ezt találni és meghirdetni.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megoldás lesz erre. Kialakítanak erre egy olyan 
időpontot, ami nyomon követhető lesz mindazok számára, akik nem nézik meg az 
Önkormányzat honlapját vagy nem kapják meg időben az újságot. Felkéri a Testület tagjait, 
hogy hozzászólásaikat a testületi ülés végén tegyék meg, ezzel is meghagyva az időt a 
lakossági hozzászólások számára.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Erről nem tudott, de valószínű arról van szó, hogy a jelenlévők ne 
hallják az itt elhangzottakat. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az volt a Testület álláspontja, ne vegyék el az időt az 
állampolgároktól.  
 
Kernya Gábor velencei lakos: A Polgármester asszonyt kérdezi arról, hogy ha valaki 
közérdekű anyag igényléssel fordul a Polgármesteri Hivatalhoz, ennek a közérdekű 
adatkérőnek a levelét illetéktelen személy részére továbbadhatja-e a Polgármester? Joga van-
e hozzá? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöni a kérdést, írásban válaszolni fog rá. 
 
Dr. Sirák András képviselő: A lakossági beszélgetésre visszatérve, ott felmerült, hogy a helyi 
közlekedésnek a megoldásába helyi vállalkozókat kellene bevonni. Azért is jó lenne, mert 
lenne tömegközlekedése Velencének, mert most valójában nincs vagy alig van. Ott elhangzott, 
hogy az Önkormányzat tárt karokkal várja ezeket a vállalkozókat. Úgy gondolja, nem várható 
el egy buszsofőrtől, hogy kisbuszt vegyen, menetrendet szerkesszen. Jó lenne, ha az 
Önkormányzat megfogalmazná, hogyan szeretné megvalósítani a helyi tömegközlekedést. 
Felmerült, hogy a nyári nagy forgalomba próbálják meg kiváltani a tömegközlekedést. Az 
egyik javaslat a kerékpár használata volt, de ennek különböző akadályai vannak. Úgy 
gondolja, ha helyben 10 percenkét jár a busz, akkor ezért senki nem fogja sokallani az 
esetleges 200 forintot. Kéri, rövid időn belül próbálja meg az Önkormányzat ezt a kérdést 
napirendre venni, dolgozzon ki menetirány tervet, menetsűrűséget és hogy ezt hány 
vállalkozóval, milyen buszokkal lehet megoldani. Egyszerű és nem túl drágán megvásárolható 
kisbuszokkal helyben lehetne a tömegközlekedést segíteni. Kérdezi, felvállalná-e az 
Önkormányzat ennek a szervező munkáját? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Volt már az Önkormányzatnak ilyen kísérlete. 
Felvállalták a meghirdetését, a szervezését pedig egy magánvállalkozó vállalta fel. Miután 
nem volt rentábilis, így ezt a tevékenységet 2-3 próbálkozás után abba hagyta. A felvetést úgy 
tekinti, mint munkatervi javaslatot. Ennek előzetes jogi körbejárása szükséges, mert 
véleménye szerint nem egyszerű, hogy egy ilyen közlekedést ebben a gondolkodásmódban egy 
Önkormányzat felvállaljon. A kerekasztal beszélgetésen azt fogalmazta meg, jó lenne, ha 
helyben élő, ilyen eszközzel rendelkező vállalkozók ezt, mint vállalkozást felvállalnák és 
próbálkoznának vele, hiszen tényleg több családnak megélhetést is adhat. A tömegközlekedés 
megszervezésének konkrét jogszabályi keretei vannak. Úgy gondolja a taxi szolgáltatás 
biztosítása is ilyen kérdés. Be fogják illeszteni a következő évi munkatervbe ennek jogi 
körbejárását, hogy milyen lehetőségei vannak az Önkormányzatnak egy helyi 
tömegközlekedésnek szervezésére vagy indítására.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Jelzi, hogy a helyi lakosságot komolyan érinti az a probléma, a 
vasútnál nincs világítás, semmilyen lámpa nem ég. Kéri ennek megoldását. Továbbá szeretné 
a testületi jegyzőkönyvhöz csatolni a Jegyző úrral történt levélváltásukat a 
vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban. A többi Képviselőtársának is szeretné átadni ezt az 
anyagot. (Levél 24. sz. mellékletben) 
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Igyekezett megoldani ezt a kérdést egyfajta 
szemlélettel, hogy csak egy jelzéssel élt a Képviselő asszony felé és ezt nem közvetítette 
visszafelé sehova.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Úgy gondolja, így megérti mindenki. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Tájékoztatásul elmondja, a képviselői státusz 
jogállásának érvényre jutása a vagyonbevallás beadásával beáll. Ha ez 30 napon belül 
megtörténik, akkor megfelelő. Ennek nem az a feltétele, hogy az Ügyrendi Bizottság elnöke 
erről beszámol, hanem az a lényeg, beadásra kerüljön 30 napon belül. Az Ügyrendi Bizottság 
azt tudja megállapítani, ha valaki nem adta be és erről kell tájékoztatni a Polgármestert, hogy 
a szükséges intézkedést megtehesse. A másik kérdés a nyilvánosság kérdése. Ez eddig is 
biztosított volt és ezután is az lesz a szabályban leírtaknak megfelelően. Ha valakit ez érdekel, 
akkor a személyiségi jogokat érintő adatok kivételével megismerheti a Képviselő bevallását, a 
hozzátartozókét nem. Ha ezzel kapcsolatban problémája vagy kifogása van, akkor egyedi 
eljárást kezdeményezhet, amit szintén a Bizottság jelenlétében, illetve közreműködésével lehet 
lefolytatni. A másik levél a Képviselő asszony levele, amelyben azt írta le, hogy nem kapott 
kellő tájékoztatást. Ez igaz, de úgy tudta, hogy a kolleganő a megfelelő joganyagot átadta, 
személy szerint hozzá kérés, kérdés nem érkezett.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A vagyonnyilatkozat leszignálásáról van szó? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Igen. A Képviselő asszonynak személyesen is 
elmondta, hogy véleménye szerint erre nem volt meg a törvényi felhatalmazása. A Jegyzőnek 
jelzési kötelezettsége van ezzel kapcsolatban és ezzel élt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elmondja, a vagyonnyilatkozatok átvételekor az 
Ügyrendi Bizottság elnöke laponként, oldalanként szignálta a Képviselők és hozzátartozóik 
vagyonnyilatkozatát, amire az elmúlt 16 évre visszamenőleg nem volt példa. Ezt 
észrevételezték a bizottsági ülésen. A Jegyző úr a szükséges jelzési kötelezettségét megtette. 
Megállapítja, több közérdekű hozzászólás nincs, a Testület a napirendeknek megfelelően zárt 
üléssel folytatja munkáját.  
Kéri, aki a zárt ülés elrendelésével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a zárt ülés tartását elfogadta, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
279/2010.(XI.22.) 
h a t á r o z a t a 

zárt ülés elrendeléséről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete személyiségi jogok védelmében zárt 
ülést tart.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnal 
 

*  * * 
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Oláhné Surányi Ánges polgármester: Megállapítja, több napirendi hozzászólás nem volt, a 
nyílt ülést bezárja és bejelenti, hogy zárt üléssel folytatja tovább a Testület a munkáját. 
 
 
Dr. Sirák András képviselő távozott az ülésről. 
 
 
 

K.m.f. 

 
 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 


