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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket és a Testület tagjait.
Megállapítja, a Testület határozatképes. Javasolja a kiküldött napirendek végére még egy
napirend felvételét, térségi TDM létrehozása témában, melyhez a Képviselő-testület
hozzájárulása szükséges.
Kéri, aki a meghívóban szereplő kiküldött napirendi pontokat a kiegészítéssel együtt
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2011.(III.21.)
határozata
a napirendi pontok elfogadásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint
nyílt ülést tart:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Rendőrkapitány beszámolója az éves munkáról
3./ Városi Könyvtár 2010. évi tevékenységéről tájékoztatás
4./ Döntés a könyvtárvezetői pályázatról
5./ A helyi önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervének elkészítése
6./ Helyi tömegközlekedés szervezésének lehetőségei
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7./ Egyebek:
a.) Majális előkészítése
b.) A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának pályázati kiírása
c.) Velence Város Településfejlesztési Stratégia
d.) A helyi adókról szóló rendelet tervezete
e.) Helyi szociális rendelet tervezete
f.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről szóló rendelettervezet
g.) Térségi TDM létrehozása
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
* **

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A két ülés közötti munkáról az alábbi tájékoztatást adja:
- Az Utazás Kiállításon az Önkormányzat a „Velencei-tó Kapuja” önálló standdal
megjelent. A Velencei Híradó megjelenő számában lehet róla olvasni.
- Lezajlottak az óvodákban, mind a két településrészen az „Ovis leszek” programok,
valamint az iskolai beiratkozást megelőző óvodai, illetve iskolai fórum. Mindkettő
nagy érdeklődésre tartott számot.
- A múlt héten L. Simon László országgyűlési képviselő úr fogadóórát tartott a
Hivatalban.
- Március 15-e ünnepség sikeresen, zavartalanul lezajlott. Köszöni a fellépők és a
szervezők munkáját.
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.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2011.(III.21.)
határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 1/2011. (I. 27.), 2/2011.
(I. 27.), 3/2011. (I. 27.), 4/2011. (II. 7.), 5/2011. (II. 7.), 6/2011. (II. 7.), 7/2011. (II. 7.),
8/2011. (II. 7.), 9/2011. (II. 7.), 10/2011. (II. 7.), 11/2011. (II. 7.), 12/2011. (II. 7.), 13/2011.
(II. 7.), 14/2011. (II. 7.), 15/2011. (II. 7.), 18/2011. (II. 7.), 21/2011. (II. 7.), 22/2011. (II. 7.),
23/2011. (II. 7.), 24/2011. (II. 7.), 27/2011. (II. 7.), 28/2011. (II. 7.), 29/2011. (II. 7.),
30/2011. (II. 7.), 31/2011. (II. 7.), 32/2011. (II. 7.), 196/2010. (IX. 6.), 273/2010. (XI. 22.)
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.

Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
értelem szerint
* **

Napirend:

2.) Rendőrkapitány beszámolója az éves munkáról
(Előterjesztés 2. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti dr. Sági János rendőrkapitány urat és
kollegáját. A napirenddel kapcsolatban átadja a szót a rendőrkapitány úrnak.
Dr. Sági János rendőrkapitány: Köszönti a megjelenteket. Úgy gondolja, főleg a statisztikai
adatok kelthették fel elsősorban a figyelmet, főleg az ismertté vált bűncselekmények száma.
Velence város bűnügyi közbiztonsági helyzetéről elmondható - 5 éves tendenciát nézve -, hogy
a korábbi éveknek megfelelően alakult. Az ismertté vált bűncselekmények száma kisebb
emelkedést mutat, de itt elévült bűncselekményekről is szó van. Olyan tendencia figyelhető
meg az iskolásoknál, hogy a gyerekek egymás zsarolásával, a fiatalok egymáshoz való
kegyetlenkedésével olyan magatartást tanúsítanak, amely elvileg büntetőjogi kategória.
Természetesen ezeket a folyamatokat nem értékelhetik úgy, mint egy valódi bűncselekményt,
de úgy gondolja, nagyon fontos a gyermekek életében az iskolai rend. Velencén nem történt az
állampolgárok életét súlyosan veszélyeztető bűncselekmény.
A nyomozás eredményességi mutató a Gárdonyi Rendőrkapitányság tekintetében, így Velencét
illetően is jelentősen javult. Ha a lopások számát öt évre visszamenőleg áttekintik, akkor
látható, hogy aggodalomra nincs ok, de van egy érték, amire érdemes odafigyelni, ez pedig a
betöréses lopások számának a növekedése. Az idei év feladatainak legfontosabbját ezek
jelentik. Elmondható, a betöréses lopás elkövetőinek felderítése az országos átlagnak
megfelel.
Dr. Sirák András és Dr. Sirák Andrásné képviselő megérkezett az ülésre.

A közterületi szolgálat számait tekintve elmondható, hogy a 2005-ös szintre emelkedett – és
ezt örömmel mondja -, a rendőrök által a közterületen eltöltött órák száma. Bízik benne, hogy
ez az emelkedés nem áll meg. A tavalyi évben 14 új munkatárs érkezett a Gárdonyi
Rendőrkapitányságra, a közterületen eltöltött órák emelkedése ennek is betudható. A személyi
sérüléssel járó balesetek száma Velence térségében kedvezően alakultak. Halálos baleset nem
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történt. Baleseti gócpontként a 7-es út velencei szakasza nem jelölhető, a baracskai és
martonvásári szakaszoktól eltérően. A rendőrség nyári tevékenysége eredményes volt, ezekben
a hónapokban csökkent a betöréses lopások száma. Tavalyi évben a turisztikai szezonban 2 fő
fulladt bele a Velencei-tóba. Itt az oda nem figyelés és a gondatlanság volt főként a mérvadó.
Megköszöni a Polgármester asszony és a Képviselő-testület segítő együttműködését és azt a
támogatást, amelyben a Gárdonyi Rendőrkapitányságot részesítették. A „Velencei-tó Kapuja”
beruházást a Rendőrkapitányság is kiemelten kezeli. Véleménye szerint ezzel kapcsolatban
sem a támogatók, sem az ellenvéleményt megfogalmazók részéről kritika nem érheti a
Gárdonyi Rendőrkapitányságot. A demonstrációkat, békés tüntetéseket ugyan olyan gonddal
biztosították, beleértve a pártpolitikai semlegességet, a beruházással kapcsolatos
semlegességet. Egyetlen mérce számukra, a jogszabály és az írott jog. Köszönetet mond a
Humán Családsegítő Szolgálatnak, akikkel a 2010-es évben is nagyon jó kapcsolatban voltak.
Megemlíti a velencei Polgárőrséget, akiknek a munkája nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a
térség biztonságosabb legyen. Célszerű lenne a Polgárőrséget fiatalítani. A tenni akaró
idősebb korosztály mellett meg kellene próbálni bevonni azokat a fiatalokat is, akik az
éjszakázást jobban bírják és ha szaladni kell, akkor azt is. A tavalyi évben Velence adott
otthont a Polgárőr konferenciának, melynek az volt a célja, hogy a tókörnyék
polgárőrségeinek munkáit összehangolva az esetleges rejtett tartalékokat feltárják. Továbbra
is folytatni kívánják a Polgármesteri Hivatal részére rendszeresen interneten továbbított
cikkek megküldését, valamint a Tó-Tévében kéthetente megjelenő lakossági tájékoztatást. Az
iskolai parkolás vonatkozásában lejárt a türelmi időszak, amelyet eddig biztosítottak. Rendet
kívánnak tenni az iskolai parkolásban, ez időnként komolyabb felelősségre vonást is fog
eredményezni. A kempingek sérelmére a téli időszakban több bűncselekményt követtek el,
csaptelepeket szereltek le eddig ismeretlen elkövetők. A Fejér Megyei Balesetmegelőző
Bizottság közreműködésével elkészítettek óvodások részére gyermek láthatósági mellényt.
Ebben eddig a velencei Meseliget Óvoda gyermekei nem részesültek. Most 600 db gyermek
láthatósági mellényt szereztek be, ebből 180 db-ot a velencei gyermekek részére tudnak
juttatni azzal a szándékkal, hogy amikor a kisgyermekek sétálni fognak, ezt használják. A
mellények április elején kerülnek átadásra egy nagyobb rendezvény keretében, ahol a
gyermekek részére különböző rendőrségi járműveket és eszközöket is be tudnak mutatni.
Végezetül bemutatja a bűnügyi osztályvezető urat. Bukodi László alezredes úr saját kérésére
történő nyugállományba vonulása miatt a bűnügyi osztály vezetője Szabó Zoltán alezredes úr
lett. Bemutatkozás céljából átadja a szót számára.
Szabó Zoltán alezredes, bűnügyi osztályvezető: Köszönti a megjelenteket. Szabó Zoltánnak
hívják, a Gárdonyi Rendőrkapitányság megbízott bűnügyi osztályvezetője. 1996-ban kezdte
rendőri pályafutását az Enyingi Rendőrőrsön, majd ezt követően került át a Székesfehérvári
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályára, utána áthelyezéssel a Székesfehérvári Rendőrfőkapitányságra, ahol 2006-tól vezette a Szervezett Bűnözés Elleni Szakosztályt. Munkája
során a Velencei-tó régiójával is sok esetben került kapcsolatba. Sok tapasztalatot szerzett a
szezonális bűncselekményekkel kapcsolatban is. Helyismerettel kevésbé, de az eddigi
tevékenysége kapcsán a bűnözők csoportjának ismeretével rendelkezik. Örül a munkájából
adódó jelenlegi kihívásnak, mert ez másfajta tevékenység, mint amit eddig végzett. Visszatért
a bűnügyi munkához és ez merőben más, mint amit operatív tevékenysége során tapasztalt.
Úgy érzi, az eddig megszerzett ismeretei szolgálják majd a felderítések színvonalát.
Magánéletével kapcsolatban elmondja, négyéves kislánya van és felesége Székesfehérváron
dolgozik, nemzetközi könyveléssel foglalkozik. Szabadbattyánban lakik, a bejárás nem okoz
problémát. A nyári szezonra tekintettel fel kell készülniük az autólopásokra, a zseblopásokra,
a strandi lopásokra, valamint erősödni látszanak a betöréses lopások. Úgy érzi, bár fiatal az
állomány, de felkészültségükben megfelelő szinten működő bűnügyi osztállyal ezt kontrollálni
tudják és azon lesznek, hogy a térség biztonsága fejlődjön.
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni a hozzászólásokat és kérdezi, van-e
valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban.
Cserny Vilmos alpolgármester: Nyilvánosan is elnézést kér a Rendőrkapitány úrtól, mert
tönkre tették nem csak Velencének, hanem a térség statisztikai adatait, amelyet egy sajnálatos
ügy okozott. A közlekedési baleseti helyzettel kapcsolatban örömmel hallotta, hogy Velence
még nem baleseti gócpont. Ha az aluljárót és a körforgalmat átadják, a kezdeti időszakban a
rutinos közlekedők miatti esetleges balesetek elkerülése érdekében kéri a Rendőrség fokozott
figyelmét és segítségét. Egyetért a Polgárőrség fiatalításával, de kérdezi, mit jelent a
szaladás? Menekülni kell, vagy üldözni, mert nem mindegy. Kérdezi, a 2011. évi fő
feladatoknál szereplő információvásárlásra hány forint áll a Rendőrség rendelkezésére?
Dr. Sirák András képviselő: A legutóbbi hét eseményeit tekintve köszönettel kiemeli azt a
segítséget, amelyet a Rendőrség egy helikopteres mentés során nyújtott. Az ügyelet és a
Rendőrség között példa értékű az együttműködés. Olyan rendkívüli eseményt, mint a
helikopter leszállásának biztosítását is percek alatt megoldották. A pedagógusoknak szeretné
elmondani a vízbefullásokról, elterjedt téves eszme az, hogy csak a mély vízbe lehet
belefulladni. A vízbe fulladtaknak kétharmad része olyan mély vízbe fullad bele, amelyből
felállva bőven kiérne a feje. Ez egy fontos momentum és oktatásilag kell a gyermekekbe ezt
tudatosítani. A vízbe belemerült gyermek nem érzi, merre van fent, és merre van lent. Innen
kezdődnek a problémák, mert nincs egy határozott irány, amerre menne. Ez nem annyira
rendőri dolog, inkább a pedagógusokat kéri, mondják el ezt a gyermekeknek és a szülőknek.
Szávai Jánosné képviselő: Rendkívüli tartalmas és mindenre kiterjedő beszámolót kaptak.
Kérdezi, hogy Velencén kívül más település is nyújt anyagi segítséget a Rendőrségnek? Külön
köszöni a Rendőrség iskolai munkáját, amelynek véleménye szerint nagyon nagy nevelő értéke
van. Kéri, tolmácsolja köszönetüket az iskolában megjelent két munkatársának. Örömmel
hallotta, hogy végre kialakult az iskola környékén az új parkolási rend. Ezen a téren a szülői
felelőtlenség megdöbbentő volt, nem törődtek sem a gyermekek, sem a saját testi épségükkel a
szülők, az egyirányú utcában szemben közlekedtek. Köszöni ebben a Rendőrség
segítőkészségét és gratulál a beszámolóhoz.
Dr. Sági János rendőrkapitány: A Cserny úr felszólalásával kapcsolatban elmondja, hogy
sajnos a statisztikai adatok nem mindig mérvadók. Úgy gondolja, sokkal fontosabb az
Önkormányzat és a lakosság véleménye. Az aluljáró és körforgalom megépítése után a kezdeti
időszakban jelen lesznek, erre ígéretet tesz. Ez bevett szokás, amikor egy forgalmi rend
változás van, akkor igyekeznek először figyelmeztetéssel, rendőri jelenléttel biztosítani a
balesetmentes közlekedést. A „szaladással” kapcsolatos megjegyzéséhez elmondja, hogy a
Polgárőrség sokkal inkább a bűnmegelőzési munkájukkal, a rendőr melletti jelenlétükkel
tudnak segíteni. Inkább arra gondolt, hogy fontos lenne az ifjúságot is bevonni ebbe a
társadalmi munkába. De természetesen a fizikai erőnlét is sokat jelenthet, hiszen a
polgárőröket a hivatalos személyekkel megegyező büntetőjogi védelem illeti meg és már volt
rá példa, hogy a polgárőr segített lefogni az elkövetőt. A bűnügyi ellátmány az úgynevezett
külön kezelésű ellátmányokat tartalmazza. Ezek a Rendőrségnek a központi keretéből
rendelkezésre állnak. Információvásárlásra elegendő pénz áll rendelkezésre. Nem volt olyan,
hogy egy informátort – itt operatív tevékenységről van szó -, titkosan közreműködő
munkatársat ne tudtak volna kifizetni. Köszöni Dr. Sirák András szavait. Személyesen is
felhívta őt a főorvos úr az eset után és megköszönte a rendőrség munkáját. Több közös
feladata is volt már a Főorvos úrral. Úgy gondolja, elvárás a segítő szolgáltató jelleg a
Rendőrségtől és nem csak a bírságolási szellem és ezzel a kollegái is tisztában vannak.
Köszönetét fejezi ki Dr. Sirák András főorvos úrnak - akár a rendőri állomány életmentésre,
újraélesztésre való felkészítésében való közreműködését említve - a példaértékű
együttműködésért. A vízbefulladással kapcsolatban elmondja, hogy amikor nyáron igen sok
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eső hull a tóba, a tó felett egy 1,5 méteres vízpára keletkezik, amibe bele lehet fulladni. Szávai
Jánosné képviselő asszony kérdésére elmondja, a környező települések önkormányzataitól is
kapnak segítséget. Még egy támogatási forma létezik, amely a bérlőkijelölési jog díjmentes
átengedése, ezzel szolgálati lakást biztosítanak a Rendőrség dolgozóinak. A mai gazdasági
helyzetben a legkisebb adományt is köszönettel fogadja a Rendőrkapitányság. Az „Iskola
Rendőre” projektet folytatni fogják, valamint az „Ovizsaru” bűnmegelőzési projektet is.
Végül Vén Lászlónénak, a I. számú Nyugdíjas Klub vezetőjének kíván köszönetet mondani, a
Rendőrség bűnmegelőzési előadójával közös előadás szervezése során nyújtott
közreműködéséért, ezzel segítve az időskorúak rendőri tájékoztatását.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A napi feladatokban és azokon kívül is sok segítséget
kap az Önkormányzat a Rendőrségtől. Az Önkormányzat mostanában több olyan tervet
készíttetet, amely során már előzetesen egyeztetett a Rendőrséggel, például
közlekedésbiztonság témában, ide értve a parkolás rendjét is. Most van folyamatban, de már
korábban is egyeztettek az egész település térfigyelő rendszerének kiépítésével,
összehangolásával kapcsolatban. Köszöni az eddigi segítséget és reméli a továbbiakban is
számíthatnak az ilyen jellegű konzultációkra. Megerősíti és örül annak, hogy az intézmények
és a Rendőrség között nagyon jó az együttműködés. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnak
is nagy szerepe van az időskorúak bármilyen jellegű kiszolgáltatottsága csökkentésének
tekintetében, amelyet már a Humán Családsegítő Szolgálat lát el és próbál minél nagyobb
körben kiterjeszteni. A nyugdíjasokkal és iskolával történő rendőrségi kapcsolattartást
köszöni az Önkormányzat részéről. Az Önkormányzat lakásokat és gépjárművet is biztosít a
Rendőrség részére, de a lehetőségek keretén belül szívesen állnak rendelkezésre. Kérdezi,
van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, észrevétele? Lezárja a
hozzászólásokat, megköszöni a beszámolót és a hozzászólásokat. Köszöni az eddigi
együttműködést és az Önkormányzat részéről ezt a továbbiakban is hasonló módon kívánják
biztosítani.
Kéri, aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a beszámolót elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2011.(III.21.)
határozata
Gárdonyi Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadásáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gárdonyi Rendőrkapitányság 2010.
évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
értelem szerint
* **

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: További jó munkát kíván a Rendőrség munkatársainak.
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Napirend:

3.) Városi Könyvtár 2010. évi tevékenységéről tájékoztatás
(Előterjesztés 3. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi a könyvtárvezetőt, kíván-e a kiküldött
tájékoztatóhoz kiegészítést tenni.
Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető: Nem kíván, de a feltett kérdésekre szívesen válaszol.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a
napirenddel kapcsolatban?
Cserny Vilmos alpolgármester: A beszámoló foglalkozás szerinti megoszlásában szerepel a
még nem iskolás kategória, 74 fővel. Ezek olvasójeggyel rendelkeznek?
Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető: A statisztikában pár éve szerepel a baba olvasójegy, és
ide veszi a három év alatti gyermekeket is.
Cserny Vilmos alpolgármester: Az unokájával többször volt a Könyvtárban, bár olvasni még
nem tud, de nagyon jól érezte magát ott.
Szávai Jánosné képviselő: Az Iskola kapcsolata a Könyvtárral is nagyon jó. A beszámolóban
leírásra került könyvtárlátogatások és a rendezvények hozzásegítik az iskolás gyermekeket
ahhoz, hogy olvasóvá váljanak. A foglalkozás szerint megoszlás számadatait látva
megállapítható, a legnagyobb réteg az általános iskolásokból kerül ki. Biztos, hogy ebben
szerepet játszanak a kötelező olvasmányok, de a szépirodalom is. A könyvtárvezető nagyon ért
ahhoz, hogy a gyermekekkel megszeretesse az olvasást. Az Iskolában nincs iskolai könyvtár,
ezért is fontos a Városi Könyvtár számukra. Megköszöni a könyvtárvezető munkáját.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Minden évben megfogalmazásra kerül, hogy
kiegyensúlyozottan jó munka folyik évek óta a Könyvtárban, nem csak a velenceiek, hanem a
környékbeliek számára is. Évek óta nagy a velencei Könyvtár vonzáskörzete. Az egyéb
rendezvényeken is aktívan közreműködik a könyvtárvezető, amit külön megköszön. Úgy
gondolja, büszke lehet a város ezen szolgáltatására. Javasolja, fogadják el a Városi Könyvtár
2010. évi beszámolóját.
Kéri, aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a beszámolót a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2011. (III.21.)
határozata
a Városi Könyvtár 2010. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár 2010. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatást elfogadta.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
értelem szerint
* **
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Napirend:

4.) Döntés a könyvtárvezetői pályázatról
(Előterjesztés 4. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A könyvtárvezetői pályázatok elbírálása kapcsán
elmondja, hogy Sinkáné Mihály Zita pályázó hozzájárult a pályázatának nyílt ülésen történő
tárgyalásához. Három pályázat érkezett be, ebből kettő érvénytelen. Ha úgy gondolja a
Képviselő-testület, hogy az érvénytelen pályázatokkal kapcsolatban kérdése, észrevétele,
véleménye lenne, akkor zárt ülésen kell folytatni a munkát. Kérdezi, van-e valakinek a két
érvénytelen pályázattal kapcsolatban kérdése, észrevétele, amely személyiségi jogot sértene?
Mivel a Képviselő-testület tagjai nem jeleztek ezzel kapcsolatos szándékot, így nyílt ülésen
folytatják a munkát. A pályázat azért került kiírásra, mert lejárt a könyvtárvezető megbízása.
A kiírás során megfogalmazták, hogy az Önkormányzat elégedett volt Sinkáné Mihály Zita
eddigi munkájával, de a pályázatot ki kellett írni. Kérdezi, van-e valakinek kérdése,
észrevétele?
Cserny Vilmos alpolgármester: Megkérdezi Sinkáné Mihály Zita pályázót, kíván-e szólni?
Sinkáné Mihály Zita pályázó: Nem kíván szólni.
Cserny Vilmos alpolgármester: Gratulál Sinkáné Mihály Zitának a 2001 óta végzett szakmai
munkájához. A pályázatában írta, megszerette az olvasókat és a Könyvtárat. Úgy gondolja ez
a titka annak, hogy ilyen sikeresen működik a Könyvtár mindenki megelégedésére. Kiemeli a
könyvtárosi munkán felül végzett tevékenységét és kéri, ebben legalább ilyen aktivitással
vegyen részt a továbbiakban is.
Szávai Jánosné képviselő: Kiemeli azt, hogy Sinkáné Mihály Zita ezt a sokrétű feladatot egy
személyben látja el. Szeretné megdicsérni – mint több évtizedes olvasója a könyvtárnak – és
tiszteli, becsüli azért, hogy mindenkinek ismeri az ízlését. Ha bemegy a könyvtárba és nem ér
rá válogatni a könyvek között, Sinkáné Mihály Zita tudja, melyik könyvet adja a kezébe neki és
családtagjainak. Véleménye szerint ez is nagy pozitívum. Szívvel-lélekkel támogatja a
pályázatot.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Hozzászólásként elmondja, nagyon sokan szívesen
járnak a könyvtárba az idősebb emberek közül is. Jó kezdeményezés volt a Könyvbarátok
Klubja és beszélgetés. Hasonlóan fontos az a kapcsolati rendszer, amit a civil szervezetekkel
és intézményvezetőkkel Sinkáné Mihály Zita ápolt. Nagyon jók a feladatok, amelyeket
meghatározott a pályázatában. Teljes szívvel támogatja Sinkáné Mihály Zita pályázatát.
Lezárja a vitát. Elmondja, két érvénytelen pályázat érkezett, Sramek Réka pályázó
elmulasztotta becsatolni az erkölcsi bizonyítványt, és nem rendelkezik a szükséges szakmai
tapasztalattal, Molnár Ferenc pályázó elmulasztotta csatolni az erkölcsi bizonyítványát, a
kért nyilatkozatokat nem tette meg, valamint nem rendelkezik a szükséges végzettséggel és
szakmai tapasztalattal.
Kéri, aki a két pályázónak a pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület a pályázatokat 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
érvénytelennek nyilvánította és az alábbi határozatot hozta:
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2011. (III.21.)
határozata
könyvtárvezetői pályázat elbírálásáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvtárvezetői pályázati kiírásra
benyújtott pályázatok közül Sramek Réka és Molnár Ferenc pályázatát érvénytelennek
nyilvánítja.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
értelem szerint
* **

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy Sinkáné Mihály Zita
pályázót nevezzék ki könyvtárvezetőnek, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a kinevezéssel egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2011. (III.21.)
határozata
könyvtárvezető kinevezéséről
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. április 1-jével 5 év időtartamra
Velence Város Könyvtárának vezetőjévé kinevezi Sinkáné Mihály Zitát.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
értelem szerint
* **

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Gratulál Sinkáné Mihály Zitának és jó munkát kíván.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, a könyvtárvezető illetményét is határozzák meg. Eddigi
bruttó bére 208.000,- Ft volt.
Dr. Sirák András képviselő: A könyvtárvezető évek óta jól végzi a munkáját, ezért javasolja,
egy 10 %-kal emelje meg a Testület a bérét. Ezzel a módosító javaslattal él.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi Szelei Andrea aljegyzőtől, hogy a többi
intézmény vezetőjének kinevezésekor éltek-e hasonló lehetőséggel?
Szelei Andrea aljegyző: Egy alkalommal igen.
Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi, van-e mozgástér a közalkalmazotti bértábla szerint?
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt lehet
befolyásolni. Mivel van erre már gyakorlat, ezért kéri, az indítvány fogadják el.
Kéri, aki a könyvtárvezető képviselői indítvány szerinti illetményével egyetért, kézfeltartással
jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a könyvtárvezető illetményét elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2011.(III.21.)
határozata
könyvtárvezető bérének meghatározásáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. április 1.-től kezdődően Sinkáné
Mihály Zita könyvtárvezető bérét az alábbiak szerint állapítja meg:
A Kjt. értelmében garantált illetménye:
Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész:
Magasabb vezetői pótlék:
Összesen:

149.100,- Ft
39.700,- Ft
40.000,- Ft
228.800,- Ft

Felhatalmazza a Polgármestert fentiek szerinti megbízás elkészítésére.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2011. április 1.
* **

Napirend:

5.) A helyi önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervének elkészítése
(Előterjesztés 5. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri a napirenddel kapcsolatos anyag kiosztását. Az
éves közbeszerzési terv összeállításának az a módja, hogy amikor elkészül a költségvetés,
akkor annak a részeit áttekinti a közbeszerzéshez értő személy, és ennek alapján készül el az
éves közbeszerzési terv.
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, hogy állnak most a New-Line Kft-vel? Ez a cég a
közbeszerzési tanácsadó vagy nem?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Azokban a megbízásokban, amelyek még élők, és
amelyekkel kapcsolatban még kötelezettségeik vannak, ott jogviszonyban áll velük az
Önkormányzat. Amikor az Önkormányzat több átalánydíjas szolgáltatási szerződés
felmondott, akkor a New-Line Kft. szerződését is felmondta. A New-Line Kft. nem általános
közbeszerzési tanácsadója az Önkormányzatnak.
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, ki most az általános közbeszerzési tanácsadó?
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ilyen még nincsen. Ezt a tervet egy közbeszerzési
tanácsadó készítette el. Árajánlatot kért tőle a Hivatal és a következő testületi ülésen szeretné
ezt előterjeszteni.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elmondható, hogy a konkrét feladatokra megvan a
közbeszerzési tanácsadó, az általános feladatok ellátására pedig a következő testületi ülésen
kerül előterjesztésre a közbeszerzési tanácsadó személye. Kérdezi, van-e valakinek kérdése,
észrevétele?
Martinovszky József képviselő: Kérdezi, a faaprításért éves szinten mennyit fizetett az
Önkormányzat?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az aprítást vállalkozó végezte.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az aprítás, mint tevékenység nem volt bent a
szerződésben, külön kellett megrendelni. Igazából nem ez a nagy költség, hanem az
elhelyezés. Ha az Önkormányzatnak saját aprítója van, akkor nem kell külön megrendelni.
Martinovszky József képviselő: Kérdezi, kimutatható-e, mekkora megtakarítást hoz, ha saját
aprítója van az Önkormányzatnak?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az aprító gép költsége 1-1,5 év alatt megtérül.
Cserny Vilmos alpolgármester: Mivel üzemeltethető?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Még nincs a gép kiválasztva.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A költségvetésben szerepel a beszerzése. Kérdezi, a
közbeszerzési tervvel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kéri, aki a 2011. évi közbeszerzési tervet elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület a közbeszerzési tervet 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás
mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2011. (III.21.)
határozata
az önkormányzat éves összesített közbeszerzési tevének elfogadásáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi Közbeszerzési Tervét az
előterjesztés szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza a Polgármestert a szüksége intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyező
folyamatos
* **
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Jelzi, hogy a kiosztásra kerülő előterjesztés
tárgyában tévesen 2010. év szerepel, ezt javítani kell 2011. évre. A közbeszerzési terv a 2011.
évi költségvetés alapján készült.

Napirend:

6.) Helyi tömegközlekedés szervezésének lehetőségei
(Előterjesztés 6. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nincs hozzá szóbeli kiegészítése, a rendelkezésére álló
információ alapján került megfogalmazásra az előterjesztés. Javasolja, a Képviselő-testület
megerősítésével is hangozzék el, a helyi vállalkozókat próbálják erre a feladatokra bátorítani,
bármely közlekedési fajtáról legyen szó. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Cserny Vilmos alpolgármester: Úgy gondolja, az Önkormányzat sem adja fel ezt a dolgot,
mert már többször felmerült ez a téma és többnyire az a vége, hogy nincs rá vállalkozó, illetve
nem lehet gazdaságosan működtetni. Véleménye szerint a parkolási rendszer változásával, a
benzinárak emelésével változhatnak úgy a körülmények, hogy mégis lesz vállalkozó, aki meg
tudja ezt oldani. Próbálja az Önkormányzat ezt a serkentést napirenden tartani.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Talán az újságban való hirdetéssel lehetne ezt felszínen
tartani.
Cserny Vilmos alpolgármester: Segíthetne a parkolás megoldásában is, mert ha lenne ilyen,
akkor egy távolabb kijelölt parkoló és a tópart közötti céltaxi segítene a közlekedésben.
Benkő Istvánné képviselő: Többen felvetették, hogy a vasútállomástól a Szakorvosi
Rendelőintézetig gyalog kell megtenniük az utat a betegeknek.
Cserny Vilmos alpolgármester: Egy beteg pedig pontosan azt tette szóvá, hogy amikor a
Rendelőintézetbe járt, akkor mindig egyedül ült a buszon.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elmondja, hogy az Ófaluból is közlekedik busz a
Rendelőintézethez, de nyilvánvalóan nem olyan sűrűséggel közlekedik, mint ahogyan arra a
beteg embereknek szüksége lenne.
Kéri, aki a tömegközlekedés felvetésének lehetőségeiről szóló tájékoztató elfogadja és egyetért
vele, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselőtestület a tájékoztatót 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadta.

Napirend:

7.) Egyebek
a.) Majális előkészítése

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Majális előkészítésével kapcsolatban átadja a szót
Szávai Jánosné képviselőnek.
Szávai Jánosné képviselő: Május 1-jével kapcsolatban elmondja, a program a szokásos lesz.
Az óvodás gyermekek és az iskola tanulói lépnek fel. Az iskola részéről zömmel azok a
műsorszámok lesznek, amelyek a farsangon nagy sikert arattak. Amennyiben egyetért vele a
12

Képviselő-testület, Baglyasné Szécsi Annamária lenne az idén az eseménynek narrátora. A
többi programot Gránitz Gáspárt Istvánné szervezi.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az újságban meghirdetésre kerül a főzőverseny. Lesznek
sportversenyek is, amelyek korábban is voltak. Megköszöni Szávai Jánosné képviselőnek a
tájékoztatót.

Napirend:

7.) Egyebek
b.) A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának pályázati kiírása
(Előterjesztés 7. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi a Jegyző urat, kíván-e a napirendhez
kiegészítést tenni?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az aktuális kiírás az elmúlt évek tapasztalataiból
nyert ismeretekkel kiegészítve jelenik meg.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kéri, aki a pályázati kiírással egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a pályázati
kiírást elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2011. (III.21.)
határozata
társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának pályázati kiírásáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek pénzügyi
támogatását szolgáló pályázat kiírást a 2011-es évre az előterjesztésben foglaltak szerint
változatlan tartalommal jóváhagyja.
Felhatalmazza a Hivatalt, hogy a szüksége intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző
2011. április 11.
* **

Napirend:

7.) Egyebek
c.) Velence Város Településfejlesztési Stratégia
(Előterjesztés 8. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A napirendnek az Alpolgármester úr az előterjesztője. A
Képviselő-testület munkaértekezletén és a civil fórumon is elmondta azt a folyamatot - és
szeretné ismételten megerősíteni -, amelynek az első lépcsőfoka a Településfejlesztési
Stratégia elfogadása, a végső időpontja pedig 2011. december 31.-e, amikorra már a Helyi
Építési Szabályzattal is rendelkezni kell. Ez több fázisú képviselő-testületi döntési sorozat. A
Településfejlesztési Stratégia a főbb szempontokat, irányokat jelöli meg. Ezidáig elhangzott
javaslat és írott anyag is rendelkezésére áll az Önkormányzatnak, amit már a következő
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ütemű, sokkal részletesebb Területfejlesztési Koncepcióhoz fel tudnak használni. A
Területfejlesztési Koncepció szakmai anyag, amelynek elkészítésére már a megbízást kiadták.
Ha a Koncepciót elfogadja a Képviselő-testület, akkor a különböző kihirdetési, egyeztetési
időpontokat betartva kb. november-decemberben jutnak el odáig, hogy elfogadhassák a Helyi
Építési Szabályzatot rendeleti formában és a Szerkezeti Tervet határozati formában. Ez a
folyamata ennek a munkának. A törvény szerint 10 évenként kell a HÉSZ-t felülvizsgálni, ezért
úgy alakították, hogy 10 évre szóljon a Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési
Koncepció is. Átadja a szót Cserny Vilmos alpolgármesternek, a napirend előterjesztőjének.
Cserny Vilmos alpolgármester: A kiküldött anyagban a felsorolás feletti bekezdés első
sorában a „túl a városok, jelentős” szövegrésze helyesen „túl a város sok, jelentős”. Kéri, így
vegyék figyelembe ezt. A virágzó város kifejezés pedig a város és a benne élő polgárok
gazdagodását is jelenti. Azokra is vonatkozik ez, akik nem fognak gazdagodni, mert a
biztonságról való gondoskodás, a fizikai, lelki-szellemi igények kielégítését szolgáló
létesítmények, intézmények, szervezetek magas színvonalú működésének biztosítása,
támogatása a népesség valamennyi tagját egyformán szolgálja.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előkészítés sorozatában szinte mindenki jelen volt és
most érzékelhető, hogy tartalmasabbak a megfogalmazások, mint ami a stratégiai célokhoz
szükségeltetik. Ezt erősítették meg a civil szervezetek vezetői is, megfogalmazva azt, hogy
ezeket a stratégiai célokat megfelelőnek tartják és azonosulni tudnak vele. Kérdezi, van-e
valakinek kérdése, észrevétele?
Dr. Sirák András képviselő: Szeretné, ha bekerülne a stratégiába, hogy támogatják a fiatalok
helyben történő letelepedését. Ennél konkrétabbat ne is írjanak bele. Nagyon sajnálja, amikor
egy fiatal összecsomagol és elmegy máshová, mert ott esetleg kap egy házhelyet negyedannyi
pénzért, mint itt Velencén. A helyi fiatalok letelepedését, lakáshoz jutását támogassák, csak
ennyi szerepeljen a stratégiában. Nem kellene részletezni, milyen módon, de kifejezetten
szeretné, ha ez belekerülne.
Uj Roland Gyula képviselő: Ha máshol kevesebbe kerülnek a telkek, arról Velence nem tehet.
Dr. Sirák András képviselő: Ebben teljesen igaza van a Képviselőtársának, de ettől még fáj a
szíve, amikor egy fiatal házaspár összecsomagol és elmegy. A helyben lakó emberek jelentik a
település igazi erejét. Az itt élők megtartása érdekében ezt önkormányzati feladatnak, távlati
célnak érzi.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, a felvetés általános megfogalmazásban
kerüljön be stratégiai célkitűzésként, mint ahogy a helyben foglalkoztatottság is benne van az
anyagban.
Martinovszky József képviselő: A pillanatnyi helyzet azt mutatja, az Önkormányzat semmit
nem tehet azért, hogy egy fiatal itt maradjon. Személyes példából tudja, a bank nem mindig ad
kölcsönt az építkezéshez, így hiába próbál segíteni az Önkormányzat a fiataloknak, nem lesz
megoldás. Hiába hirdet akármilyen programot a Kormány a fiatalok letelepedéséhez,
lakáshoz juttatásához, ha a bankok tevékenysége ezt nem segíti.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az előterjesztésbe, amit dr. Sirák András képviselő
úr javasolt, be lehet emelni, de a részletkérdéseket nem lehet ezen a szinten kidolgozni.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A Képviselő-testület a ciklus elején elfogadta a Gazdasági
Programot és tulajdonképpen abban szerepelnek a Stratégiában leírtak. Kérdezi, miért kell
ezt most így megfogalmazni, hiszen nincs benne semmi konkrétum? Az Alpolgármester úrnak
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gratulál, mert 15 éve a Velencei Híradóban írt a településfejlesztésről, szinte ezeket már
megírta. A Településfejlesztési Stratégiát kiegészítené azzal, hogy az abban leírtakat
hiteltartozás nélkül érjék el.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A két program nem azonos kategória. A Gazdasági
Program és a Ciklusprogram a Képviselő-testületnek a választott időszakára tervezett
programja, mit szeretne megvalósítani. Ez a Stratégia pedig kötelező eleme annak a szintén
kötelező Településrendezési Terv készítésének, amit ebben az évben meg kell valósítani.
Szeretne félreértéseket szétoszlatni, a Stratégia olyan kötelező feladat, amelyet a Rendezési
Terv készítéséhez kötődően kell elkészíteni, és 10 éves ciklusra határozza meg a törvény.
Cserny Vilmos alpolgármester: Dr. Sirák András képviselőtársának mondja, hogy valamikor
Ő is felvetette a Képviselő úr által elmondottakat, mert személy szerint is érintett volt.
Egyértelmű volt akkor is a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságnak és a Testületnek a
határozata, nem tehetik meg, hogy a várost megfosztják attól a bevételtől, ha egy telket
eladhatnak például 5 millió forintért, ne adják oda 1 millióért. Azzal egyetért, hogy akár a
fiatalok betelepedését, akár helyben maradását célszerű támogatni, mert véleménye szerint
akkor életképes egy közösség, ha minél fiatalabb az átlag életkor.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Dr. Sirák Andrásné képviselő kérdésére elmondja, a
2000-ben készített Stratégiai Programnak a fő célkitűzése az volt, hogy olyan élhető települést
alakítsanak ki, illetve fejlesszék tovább, ahol az összes közmű biztosított, a középpontjában
pedig az iskolafejlesztés állt a többi infrastrukturális fejlesztéssel együtt. Ennek a következő
10 éves Stratégiának pedig a középpontjában az idegenforgalom fejlesztése áll. Kérdezi, van-e
valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? Javasolja, kerüljön be a
Stratégiában valamilyen megfogalmazással a fiatalok helyben maradásának a kérdése. Azt
majd a mindenkori Képviselő-testület fogja meghatározni, milyen módszerekkel kívánja ezt
megvalósítani.
Kéri, aki a Településfejlesztési Stratégiát elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a Stratégiát
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2011. (III.21.)
határozata
Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011-2021-ig terjedő időszakra a
Településfejlesztési Stratégiáját az alábbiak szerint állapítja meg:
VELENCE VÁROS
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
(2011 – 2021)
A hazai és nemzetközi virágosítási mozgalomban többszörösen kitüntetett Velence Város, nem
elégszik meg az elért eredményekkel, a „Virágos város” titulussal, hanem „v i r á g z ó”
virágos város kíván lenni.
Virágzó mivolta – a megőrzött, látványos megjelenésén (nagy ápolt zöld területek, tiszta,
rendezett, elegáns városrész központok) túl – a város és polgárai gazdagodását,
gyarapodását jelenti.
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Jelen állapotában is több pozitív, kedvező településjellemzővel bír (fejlett infrastruktúrával és
intézményhálózattal rendelkezik, melyek magas színvonalú szolgáltatások nyújtanak,
ugyanakkor egy vonzó kisváros, mely kis lakósűrűségű, kertvárosi arculatot mutató
üdülőváros), amelyek feltétlenül megőrzendők, erősítendők.
Gazdagodását elsősorban a négy évszakos, több lábon álló, komplex turisztikai
termékkínálatot nyújtó, stabil, versenyképes
i d e g e n f o r g a l o m r a kívánja alapozni.
Ugyanezt várja a településen működő, ide települő k i s é s k ö z é p v á l l a l k o z á s o k –
t ó l, hogy – az idegenforgalomban vagy azon kívül – bővülő, fejlődő szolgáltatásaikkal,
termékkínálatukkal, ambiciózus, innovatív tevékenységükkel legyenek sikeresek, teremtsenek
munkahelyeket, járuljanak hozzá a helybéli foglalkoztatottság növekvő arányához.
A már említett, megőrzendő, kedvező településjellemzőkön túl a város sok, jelentős – főleg
természeti, táji – a d o t t s á g g a l, fel, illetve kihasználandó értékkel, lehetőséggel
rendelkezik, úgy mint
- Velencei-tó
- Bence-hegy
- Termálvíz
- Fejlesztésre alkalmas területek
- Fejlett szőlő és borkultúra
- Építészeti értékek
Ezek mind a stratégia főcél (virágzó város) szolgálatába állítandók.
Természetesen a fejlesztés végső célja e g y é l h e t ő, f e n n t a r t h a t ó v á r o s, melyhez
ezer szállal kötődnek a fiatalok. Az állandó és üdülő lakosai elégedettek életminőségükkel,
nyaraló és más turisztikai vendégei pedig a kapott széles skálájú, színes, színvonalas
szolgáltatásokkal, minek következtében visszatérő vendégekké vállnak.
Ehhez szükséges az érintett népesség biztonságáról való gondoskodás (köz és közlekedés
biztonság), fizikai, lelki – szellemi igényeinek kielégítését szolgáló létesítmények,
intézmények, szervezetek, magas színvonalú működésének biztosítása, támogatása.
Mindezekben az Önkormányzatot és Hivatalát sokban segíthetik a helyi magasan kvalifikált
humán erőforrásokat megjelenítő, konstruktívan együttműködő polgárok, aktivizálódó civil
szervezetek.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
értelem szerint
* **

Napirend:

7.) Egyebek
d.) A helyi adókról szóló rendelet tervezete
(Előterjesztés 9. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi a Jegyző urat, kíván-e a rendelet tervezettel
kapcsolatban kiegészítést tenni?
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Változott a jogszabályszerkesztésről szóló szabály
és ebben még nem elég járatos a Hivatal. Elsősorban jogszabály szerkesztési változtatásokról
van szó, ezért kéri a Testület tagjait, fogadják el a rendelet tervezetet. Egyetlen egy olyan
eleme van, ami a régi adórendelettől eltér. A lakóingatlanok esetében úgy szólt, ha leadásra
kerül a Rendezési Terven szereplő útterület, akkor azután 5 évi adómentességet kap az illető
ingatlantulajdonos. Ezt megkifogásolta a Kormányhivatal, azt mondta, nincs rendesen
kifejtve, nem érthető, nincsen pontosan leszabályozva. A Hivatal úgy ítélte meg, hogy ezeknek
az út igénybevételeknek a zöme már megtörtént, ez a kérdés már nem sokakat érint, és mivel
jogszabály szerkesztési szempontból nehezen lehetne teljesíteni vagy egy teljes oldalt tenne ki
ennek a szabályozása, így ezt kiemelték, de a többi változatlan.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem az adórendelet tartalmi átalakításáról van szó. Ha
valakinek a szerkesztési elvekkel kapcsolatban van kérdése, kéri, tegye fel.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az új jogszabálynak az egyik kardinális eleme az,
hogy azt a rendeletet, ahol a felhatalmazó rendelkezést meg kell változtatni, nem lehet
módosítani, ezért kell az egész rendeletet újra alkotni.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A törvényesség szerint kell eljárni. Kérdezi, van-e még
valakinek kérdése, észrevétele?
Kéri, aki a helyi adókról szóló rendeletet elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a rendeletet a Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2011. (IV.01.)
önkormányzati rendelete
A helyi adókról
Rendelet 10-es számú mellékletben.
***

Napirend:

7.) Egyebek
de) Helyi szociális rendelet tervezete
(Előterjesztés 11. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi Heinczné Horváth Edina igazgatási
osztályvezetőt, kíván-e kiegészítést tenni a napirendhez?
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető: A rendelet tervezet újbóli megalkotása
részben a jogszabály szerkesztés változásából adódik, részben a Szociális törvényben
történtek olyan módosítások, amelyeket bele kellett tenni, például a szociális étkeztetés
rászorultságánál. Úgy ítélték meg, a változtatások miatt célszerűbb egy egységes rendeletet
megalkotni, mivel az egyes segélynemeknél a rászorultsági feltételek, az egy főre jutó
jövedelmek, illetve az adható segélyösszegek megváltoztak az előző rendelethez képest.
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Cserny Vilmos alpolgármester: Valahol szerepel a rendelet tervezetben, hogy a
jövedelemigazolás szempontjából milyen igazolások fogadhatók el. Kérdezi, ezeknek az
elfogadása kötelező-e?
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető: Igen.
Cserny Vilmos alpolgármester: Tehát hiába tudvalevő, hogy az nem fedi a valóságot?
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető: Benne van a rendeletben, hogy azt a
szabályozást, amit magasabb szintű jogszabály szabályoz, a helyi rendeletbe nem lehet szó
szerint beemelni. A rendelet 2. §-ában benne van, hogy az egyes ellátási formáknál használt
fogalmakat a Szt. 4. §-a szerint kell értelmezni. A Szt. 4. §-a hosszan kifejti, mit, hogyan lehet
elfogadni, és ezen kívül mit lehet jövedelemnek vélelmezni.
Cserny Vilmos alpolgármester: Ezt azért kérdezte, mert ösztöndíj és segély elbírálásakor már
kerültek nehéz helyzetbe. A rendelet végén szerepel a szociálpolitikai kerekasztal
megfogalmazás. Felsorolja a tagjait, de a működését, tevékenységét és hatáskörét nem
tartalmazza.
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető: Ezt szintén a Szociális törvény
szabályozza.
Cserny Vilmos alpolgármester: A kerekasztal tagjai között szerepel az intézmények képviselői.
Itt az intézményvezetőket kell érteni?
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető: Az intézmények vezetőit vagy a
gyermekvédelmi felelősöket.
Cserny Vilmos alpolgármester: Ez intézményvezetői döntés, vagy kinek a döntése?
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető: Az intézményvezetők nevesítve vannak a
Szociális törvényben, ezen kívül a gyermekvédelmi felelősöket is meghívják.
Dr. Sirák András képviselő: A 19. §. három bekezdésben tárgyal eddig is élő és működő –
újszülöttek, 18. életévüket betöltők és nyugdíjasok köszöntése – szokásokat. Úgy gondolja,
azon kívül, hogy ezek vannak, ezek nem szociális intézkedések. Ezeket a rendeletből ki kell
venni, mert nem ide tartoznak. Más lenne, ha például, ha egy újszülöttnek az Önkormányzat
nyitna egy 100 ezer forintos bankszámlát, ami kamatozik és 18 éves korában megkaphatná. Ez
szociális intézkedés volna, egyrészt az Önkormányzatot, másrészt a gyermeket érintené
anyagilag. A szaloncukor, a köszönőlevél, egy szál virág adományozása nem a szociális
rendeletbe tartozik. Javasolja kivenni. Nem a formája ellen szól, mert ez egy bevett szokás, az
emberek szeretik, elfogadták, de nem szociális kérdés.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az ismeretei szerint és többekkel történt egyeztetés
során megállapítható, hogy ez a szociális gondoskodás egy fajtáját jelenti.
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető: Ez természetbeni juttatás.
Dr. Sirák András képviselő: Az mennyibe kerülne az Önkormányzatnak, ha minden
megszületett helyi gyermeknek adnának egy 100 ezer forintos betétkönyvet, amit 18 éves
korában megkaphat? Hány gyermek születik évente?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: 40-50 között.
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Uj Roland Gyula képviselő: Ezt az összeget csak akkor kaphatná meg, ha 18 éves koráig
velencei állandó lakos maradna.
Dr. Sirák András képviselő: Nagyon jó ötletnek tartja a Képviselőtársa felvetését.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja, ez nem rendeleti, hanem költségvetési
kérdés elsősorban. A felvetés olyan, amit végig kell gondolni, van-e rá lehetőség, vagy nincs.
Ha lesz rá lehetőség, akkor ki fogják egészíteni a rendeletet. Örülne neki, ha olyan helyzetben
lenne az Önkormányzat, hogy ezt tudná biztosítani minden újszülöttnek.
Kéri, aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a rendelet tervezetet a Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2011. (III.28.)
önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
Rendelet 12-es számú mellékletben.
***

Napirend:

7.) Egyebek
f.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről
szóló rendelet-tervezet
(Előterjesztés 13. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi Török Ágnes intézményvezetőt, kíván-e a
napirenddel kapcsolatban kiegészítést tenni?
Török Ágnes Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője: Nem kíván
kiegészítést tenni, de szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a
napirenddel kapcsolatban?
Kéri, aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a rendelet tervezetet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi rendeletet alkotta:
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2011.(III.24.)
önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről
Rendelet 14-es számú mellékletben.
***
Napirend:

7.) Egyebek
g.) Térségi TDM létrehozása

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A velencei és gárdonyi TDM szervezet közös
pályázatával létrehozhat egy térségi TDM szervezetet, amelynek a lényege az a pályázati
lehetőség, amivel további, elsősorban marketing pénzforrások nyerhetők. Felhatalmazást kér
arra, hogy támogathasson olyan térségi TDM szervezet létrehozását, amely vélhetőleg
formáját tekintve nonprofit gazdasági társaság lesz, és ennek 50-50 %-ában a kötelezettségek
és jogok egyaránt Gárdony és Velence érdekeit képviselik. Az állásfoglalás célja, hogy a
gárdonyi és velencei TDM Egyesület közösen, a térségi feladatellátást biztosító nonprofit
társaságot hozhasson létre. Jelzi, tudomása szerint ezt Gárdony Város Képviselő-testülete
elfogadta. Nyilván ennek lesznek részkérdései, csak az alapelvére kéri a felhatalmazást. A
TDM alapszabálya nem tér ki a gazdasági társaság alapításának jogosítványára, ezért erre
külön felhatalmazást kell kérni. Úgy gondolja, ez Velence hasznára fog válni. Kérdezi, van-e
valakinek kérdése, észrevétele?
Kéri, aki egyetért ezzel a kezdeményezéssel és felhatalmazással, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a kezdeményezést a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás
mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2011. (III.21.)
határozata
TDM egyesületi alapszabály módosításának támogatásáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
Velencei-tó Turizmusáért Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület taggyűlésén
támogassa az egyesületi alapszabály azon módosítását, mely lehetővé teszi az Egyesület
számára nonprofit gazdasági társaság alapítását, illetve alapításában való részvételt.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2011. május 31.
* **

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A napirendek végére értek és lakossági közérdekű
hozzászólás lehetőségét írja elő az SZMSZ, megkérdezi a jelenlévőket, kíván-e valaki ezzel
élni.
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Lukács Sándorné I. sz. Nyugdíjas Klub vezetője: A nyugdíjas társai nevében is elmondja, hogy
az újtelepi régi háziorvosi rendelőjüket visszasírják. A Szakorvosi Rendelőintézetben a
háziorvosi rendelőbe való várakozás során mindenki rajtuk keresztül megy át. Úgy gondolja,
visszamenni a régi rendelőbe nem járható út, de valamilyen megnyugtató megoldást kér.
Egyik nyugdíjas társuk, aki a Vörösmarty utca sarkán lakik, a buszmegállót hiányolja. A
Pusztaszabolcsi útról nincs járda az ABC felé, kéri ennek megoldását.
Kvakk Jánosné velencei lakos: A Szabolcsi úti járda és az ABC aszfaltos parkolója között van
egy négy méteres szakasz, ahol nincs semmilyen burkolat, kéri ennek rendbetételét.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöni a bejelentést. Egyben köszönti Lukács
Sándornét, aki Bicskei Józsefné Klárikát váltotta a Nyugdíjas Klub vezetésében. Jó munkát
kíván neki ehhez a feladathoz. Bicskei Józsefnének ajándékcsomag átadásával megköszönték
az eddigi tevékenységét. Úgy gondolja, a háziorvosi rendelőnél meg kell még szokni a
nagyobb forgalmat. Segítséget jelentene, ha a háziorvoshoz is időpontra mennének az
emberek és nem gyűlnének annyian össze. Az újtelepi ABC-nél a keresztbe átmenet burkolását
megrendelték.
Martinovszky József képviselő: Itt a Szabolcsi út és az ABC parkolója közötti 4 m-ről van szó,
csak kitaposott járda vezet arra. A Gyógyszertár felé is kitaposott járda volt, itt építettek
burkolt járdát. Ezen a 4 m-es részen is ezt szeretnék.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A műszaki osztállyal megbeszélik, milyen lehetőség van
erre.
Dr. Sirák András képviselő: A felszólalónak az volt a kérdése, mi akadálya van annak, hogy a
régi rendelőbe visszakerüljön a háziorvosi ellátás. Úgy gondolja földrajzilag, logisztikailag
semmi akadálya nincsen annak, hogy a régi rendelő ki legyen nyitva.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Két oka van a háziorvosi rendelő áthelyezésének.
Egyrészt így pályáztak a Szakorvosi Rendelőintézet megépítésénél, másrészt szinté képviselőtestületi döntés van arról, hogy a Humán Családsegítő Szolgálat költözik a régi háziorvosi
rendelő épületébe.
Martinovszky József képviselő: A pályázatban benne van, ez a fontos.
Dr. Sirák András képviselő: Ez a proletárdiktatúra.
Martinovszky József képviselő: Már megint proletárdiktatúráról beszélnek, ahelyett, hogy
elolvasnák, mit írtak alá.
Kvakk Jánosné velencei lakos: Nem arról van szó, hogy a háziorvoshoz menő betegek ott
ülnek, hanem bárki idegen bejön, a várakozó betegeken megy keresztül. Úgy gondolja, ha a
saját háziorvosi rendelőjébe megy, akkor nem a Szakorvosi Rendelőintézetbe ment. A
háziorvosi rendelőben a velencei lakosokkal találkozik és nem más településekről jövő
idegenekkel. Nagyon híve ennek a Rendelőintézetnek, csak ez a megoldás balul ütött ki. Addig
fogják ezt mondogatni minden fórumon, amíg lesz erre valamilyen megoldás.
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Önkormányzat is keresi a legcélszerűbb megoldást,
továbbá előnyt jelent a háziorvosi körzetben tartozóknak, hogy helyben van a teljes szakorvosi
ellátás. Az nagyon jó, hogy amikor a háziorvos valamilyen beutalót ad a betegnek, azonnal
helyben elintézheti a bejelentkezést is. Tehát ennek az állapotnak előnye és hátránya is van. A
szokatlansága a legnagyobb probléma.
Ligeti Béla velencei lakos: Pár éve felvette a lakossági tájékoztatást. A „Beszélgessünk
Velencéről” fórum is arra vonatkozik, hogy tájékozottabb legyen a lakosság arról, ami az
Önkormányzat és Velence életében előfordul. Ezzel kapcsolatban felvetette, hogy a Velencei
Híradóban meg kellene jelenni azoknak a véleményeknek is, amelyek a testületi ülésen
felvetődnek, esetlen ellenvéleményként, ellengondolatként felvetődik. Soha nem jön le a
velencei újságban, hogy melyik képviselő, mint mondott. A lakosság legyen tájékozottabb,
miről is volt a testületi ülésen szó. Kéri, a velencei újságnak talán egy mellékleteként
jelenjenek meg a képviselő-testületi üléseken előforduló egyéb képviselői vélemények. Kinek
milyen felvetései voltak és arra mi volt a válasz. Szélesebb körű tájékoztatást kérne. Ha erre
nincs elég kapacitása az Önkormányzatnak, akkor szívesen segítene abban, hogy ezek az
észrevételek, határozatok megjelenjenek.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Önkormányzat az újságját helyi közlönyként
működteti. Csak a tényeket és döntéseket közlik. A megalakuló Képviselő-testület úgy döntött,
továbbra is így akarja az újságot működtetni. Annak semmi akadálya nincsen, hogy a velencei
lakosok mindent megismerjenek, mert a jegyzőkönyv a pontos hozzászólásokkal együtt a
Könyvtárban megtekinthetők. A hírlevélben a döntéseknél a szavazati arányok is ott szoktak
lenni. Kérdezi Szelei Andrea aljegyzőtől, ezt jól tudja?
Szelei Andrea aljegyző: Általában ott szoktak lenni a szavazati arányok is.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az újság Szerkesztő Bizottsága a Liget úr javaslatát át
fogja gondolni. Köszöni a hozzászólást.
Hajdú Frigyesné velencei lakos: Kérdezi, ha az ófalusi településrészről kimegy gépjárművel a
vasútállomásra, hova tegye le az autót? Kapott már olyan jelzést a szélvédőjére, hogy „ez
nem közterület, ide ne álljon” és a kocsi oldalát valamilyen hegyes szerszámmal bebökték.
Nem mindegy, hogy sárba járva jut el az állomásig, ezt már a rossz idő beállta előtt meg
kellett volna oldani. Járt már a Polgármesteri Hivatalban, ahol azt a tájékoztatást kapta,
hogy tervbe van véve a parkolás megoldásának ügye.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A legjobb tájékoztatás azt volt, hogy tervbe van
véve, de gyakorlatilag a kivitelező számára feladatul lett adva, alakítson ki a gyalogos
aluljáróhoz közel, száraz lábbal könnyen megközelíthető módon egy ideiglenes parkolót. Úgy
tudja, erre az előkészületek megtörténtek.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előző „Beszélgessünk Velencéről” fórumnak volt a
meghívott vendége a NIF képviselője, akitől kérték a parkolás megoldását. Elhangzott az az
ígéret, hogy a „koporsó tetejű” házak mögötti területen lesz olyan parkolási lehetőség,
ahonnan gyalogosan meg lehet közelíteni az aluljárót. Ennek a megvalósulását márciusra
ígérték. Teljesen jogos a felvetés, az Önkormányzat rá fog kérdezni a kivitelezőre. Ha ez
megvalósul, akkor az útra is kikerülnek a megállni és várakozni tilos táblák.
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Hajdú Frigyesné velencei lakos: Amikor leállt az autójával, a Biztonsági Szolgálat ajtajában
álló embert megkérdezte, jó helyen áll-e. Azt a választ kapta, egy kicsit álljon arrébb. Ezt
megtette, mégis megrongálták az autóját.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Reméli, nagyon hamar vége lesz ennek az áldatlan
helyzetnek. Megállapítja, több közérdekű hozzászólás nincs, a nyílt ülést bezárja.

K.m.f.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző
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