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valamint Szelei Andrea aljegyző, Filler Erna pénzügyi osztályvezető, Molnár Ferencné
pénzügyi ügyintéző, Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető, Sinkáné Mihály Zita
könyvtárvezető, Serhókné Varjas Edit óvodavezető, Czuppon István iskolaigazgató és a
tantestület tagjai, Török Ágnes Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményvezetője, Joó Mátyás Velence Plus Kft. ügyvezetője, Kovács Attila VHG Kft.
ügyvezető igazgatója, Ferencz Péter a VHG Kft. cégvezetője, Dr. Ferencz Péter Járóbeteg
Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, továbbá 5 fő velencei lakos.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, a Testület 7
fővel határozatképes.
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:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
109/2011.(VI.20.)
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./ Beszámoló a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2010/2011-es
tanévéről
3./ Velence Plus Kft. beszámolója a 2010. évi gazdálkodásról
4./ Tájékoztató a VHG Kft. 2010. évi gazdálkodásáról
5./ Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi
gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről beszámoló
6./ Egyebek:
a.) Közlekedésfejlesztési koncepció - tervezet
b.) Társulási Megállapodás módosítása (Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Tanácsa)
c.) Bérleti díj fizetéssel kapcsolatos kérelmek
1

d.)
e.)
f.)
g.)
h.)

Háziorvosi rendelő áthelyezésének lehetősége
Teljesítményértékelés
Hivatali informatikai rendszer felülvizsgálatának megrendelése
ONBIN Kft. kérelme
Szerződés módosítása
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
* **

Dr. Sirák András képviselő megérkezett az ülésre.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A két ülés közötti munkáról az alábbi tájékoztatást adja:
- Májusban megtörtént a virágosítás. Apátfalváról érkeztek vendégek, egy ottani civil
szervezet a polgármesterrel együtt a tapasztalatokat jöttek átvenni. Köszöni a
virágosításban résztvevők munkáját, valamint Benkőné Rózsika képviselőtársának
külön köszöni az irányító munkát.
- A Kistérségi Társulás munkaterv szerint folyamatosan ülésezik. Az Önkormányzatra a
szúnyoggyérítéssel kapcsolatos döntéssorozat van hatással. Ma már tudható, hogy 5
millió forintot támogatást fog adni a tó környékére a Turizmus Zrt. a
szúnyoggyérítésre, és ugyanennyi hozzátételt vár a Kistérség településeitől. Az eddigi
gyakorlatnak megfelelően irtás hektár arányonként fogják a települések a terheket
viselni. Ez az Önkormányzat költségvetésében szerepel, nem jelent plusz költséget.
- A Kistérség Elnökségének döntése és felkérése alapján került sor rendkívüli testületi
ülésre, ahol a Kistérséget alkotó települések önkormányzatainak képviselő-testületei
voltak jelen. A Társulási Megállapodás módosításában döntöttek, miszerint a
Kápolnásnyéki központú, pázmándi, verebei tagiskolák együttesen kiváltak az
intézményfenntartói társulásból és mikrotársulást alakítottak. Ez a mikrotársulás fogja
a későbbiekben üzemeltetni az érintett iskolákat. Ez július 1-től lép érvényben.
- Az óvodában és iskolában sor került a tanévzárókra és ballagásokra. Gratulál mind a
két intézmény vezetőjének és dolgozóinak, mert mindkettő színvonalas rendezvény volt.
- A Pedagógusnapi köszöntések az Önkormányzat nevében megtörténtek. Mind a két
tantestület tagjai úgy döntöttek, kirándulni mennek. Jó kirándulás és pihenést kíván
mindkét tantestületnek.
- Június 8-án összehívásra kerültek az Ifi-strandon működő büfék tulajdonosai, a
beruházással kapcsolatos aktuális kérdésekről kaptak tájékoztatást. Továbbá
tájékoztatta őket arról, hogy az Önkormányzat szeretné a nyári szezon közepére a
strandot működőképesen átadni. Ez a kivitelező lehetőségein fog múlni.
- A TÖOSZ Velencén a Juventus Hotelben tartotta a régiós megbeszélését. Három
megye településeinek polgármesterei voltak hivatalosak, közel százan voltak jelen. Az
Önkormányzati törvénnyel kapcsolatos munkaanyagnak az érdekvédelmi és
érdekképviseleti szövetség által történő véleményezése volt a téma, kifejezetten azzal a
szándékkal, hogy a szakmai tapasztalataik alapján konstruktív javaslatokkal segítse a
kormányzati munkát.
- Rendkívüli testületi ülés került megtartásra, mivel a Civilházra kiírt közbeszerzési
eljárás befejeződött. A rendkívüli ülésen a pályázat nyertes megállapításra került,
illetve második helyezettet is megnevezett a Képviselő-testület. Erre azért volt szükség,
mert az előző közbeszerzési eljárás során a nyertes pályázó nem kötött szerződést az
Önkormányzattal. E hónap végén kerül sor a szerződéskötésre, majd megkezdődhetnek
a munkák. A Civilház hasonló funkcióval jön létre, mint az Iskola utcában működő
Közösségi Ház.
2

-

Szintén befejezéséhez közeledik a TDM által benyújtott pályázat megvalósítása, amely
a Cseppház felújítására vonatkozik. Megvalósult a Cseppház akadálymentesítése és
elvégezték a feltétlenül szükséges felújítási munkálatokat. Most a bútor és az
informatikai eszközök közbeszerzésének a végén tartanak. A TDM szándékai szerint
június 30-án a felújított TDM Iroda átadásra kerül. Az Önkormányzat újra megkötötte
a szerződést a Turizmus Zrt-vel, és testületi határozat alapján a Tourinform Irodát a
TDM munkaszervezete fogja üzemeltetni. Az Iroda a nyári időszakban fogadja az
ideérkező vendégeket.
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?
Kéri a Képviselő-testületet, aki tudomásul veszi a két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatót,
kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 8 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 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
110/2011.(VI.20.)
határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
19/2011.(II.7.),
20/2011.(II.7.),
26/2011.(II.7.),
33/2011.(II.7.),
35/2011.(II.28.), 36/2011.(II.28.), 37/2011.(II.28.), 39/2011.(II.28.),
41/2011.(II.28.), 42/2011.(II.28.), 43/2011.(II.28.), 44/2011.(II.28.),
46/2011.(II.28.), 47/2011.(II.28.), 48/2011.(II.28.), 49/2011.(II.28.),
51/2011.(II.28.), 52/2011.(II.28.), 53/2011.(II.28.), 54/2011.(III.21.),
56/2011.(III.21.), 57/2011.(III.21.), 58/2011.(III.21.), 59/2011.(III.21.),
61/2011.(III.21.), 62/2011.(III.21.), 63/2011.(III.21.), 64/2011.(III.21.),
66/2011.(IV.4.), 67/2011.(IV.4.), 68/2011.(IV.4.), 69/2011.(IV.4.),
71/2011.(IV.4.), 72/2011.(IV.4.), 73/2011.(IV.4.), 74/2011.(IV.4.),
76/2011.(IV.4.), 77/2011.(IV.4.), 78/2011.(IV.4.), 79/2011.(IV.4.),
81/2011.(IV.4.), 82/2011.(IV.4.), 83/2011.(IV.4.), 84/2011.(IV.4.),
86/2011.(V.16.), 87/2011.(V.16.), 88/2011.(V.16.), 89/2011.(V.16.),
91/2011.(V.16.), 92/2011.(V.16.), 95/2011.(V.16.), 96/2011.(V.16.),
98/2011.(V.16.), 99/2011.(V.16.), 100/2011.(V.16.), 103/2011.(V.16.),
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

17/2011.(II. 7.),
34/2011.(II.7.),
40/2011.(II.28.),
45/2011.(II.28.),
50/2011.(II.28.),
55/2011.(III.21.),
60/2011.(III.21.),
65/2011.(IV.4.),
70/2011.(IV.4.),
75/2011.(IV.4.),
80/2011.(IV.4.),
85/2011.(V.16.),
90/2011.(V.16.),
97/2011.(V.16.),
104/2011.(V.16.)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
értelem szerint
* **
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Napirend:

2.) Beszámoló a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola 2010/2011-es tanévéről
(Előterjesztés 2. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Átadja a szót
Czuppon István igazgató úrnak, a napirend előterjesztőjének.
Czuppon István iskolaigazgató: Örömmel mondja el, olyan tanévet tudhatnak maguk mögött,
amikor egyszer sem kellett összepakolni és költözni. Ennek ellenére úgy érzi, nagyon
mozgalmas év áll mögöttük. Céljaikat a tanév során mind megvalósították. Sőt, ezeket a
célokat kiegészítették olyan feladatokkal, amelyek a pedagógusok érdeklődésének feleltek
meg, de javarészt arról szóltak, hogyan tudnák még jobban a gyermekek munkáit kifelé is
megmutatni, hogyan tudnák a gyermekek versenyszellemét kifelé még jobban erősíteni,
valamint mi az, amit a gyermekek nevelési szintjéhez még hozzá tudnak tenni. Úgy gondolja,
ezen a téren ebben az évben nagyon sok minden történt. Ebben a tanévben volt fegyelmi
vétséget elkövető tanuló. Időnként az is felmerült bennük, hogy akár rendezvényszervezőnek is
nevezhetnék magukat, mert május 1-je óta egyetlen szombatjuk volt csak szabad, a többi
szombaton dolgoztak.
Vetítéssel egybekötött tájékoztató megtartására kerül sor.
A vetítés után elmondja a Képviselő-testület számára, az idei évben nagyon sok vendéggel
büszkélkedhetett az Iskola. Minden, másik iskolából ideérkező vendégnek elmondta, soha
senkinek nem kíván rosszabb fenntartót, mint amilyen nekik van. Nagyon sok iskolában azzal
küszködnek, hogy létszámcsökkenés miatt osztály összevonásokban kell gondolkodniuk. A
beszámolóból látható, az Iskola beiskolázásai adatai nagyon szépen alakultak. Bízik benne, ez
még tovább növeli az Iskola presztízsét. Megköszöni az összes kollegájának a munkáját.
Nagyon rossz, hogy úgy mennek el a nyári szünetre, hogy a közoktatásban végrehajtandó
változások kapcsán nem tudják, mi várható szeptember 1-jén. Mindenkit foglalkoztat az, ki
lesz a fenntartó, átkerülnek-e a pedagógus bérek az államhoz. Arra kéri a Képviselőtestületet, az Iskola részéről nagyon szeretnék, ha azt a munkát, amit közösen kezdtek el,
közösen is folytathatnák. Nagyon örülnének annak, ha az iskolai életben nem történne
változás.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni a tájékoztatást és átadja a szót a Jegyző
úrnak.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Gratulál a beszámolóhoz. Az előterjesztésnek van
egy olyan fenntartási, üzemeltetési része, ami némi pontosításra szorul. Ilyen új épületnél,
mint amilyen az Iskola, nagyon fontos, hogy a fenntartási költségek hogyan alakulnak. A
geotermikus hőenergia hasznosítása csak megfelelő szivattyúk által történhet. A gázfogyasztás
– mely csak rásegítő jellegű – csökkent, viszont a szivattyúk működése miatt az
áramfogyasztás megnövekedett. Erre létezik egy úgynevezett „H” tarifa, amely kedvezményes
költséget jelent, erre vonatkozólag kíséreltek meg közösen valamit elérni. Első körben úgy
tűnt, magasabb lesz a beszerelési, átalakítási költség, mert önálló mérőt kell kiépíteni,
fővezetékkel a szivattyúkhoz. A későbbiekben ebből adódóan származhatna megtakarítás. Az
előzetesen végzett kalkulációk alapján a beruházások költsége 15-20 hónap múlva térült volna
meg. Végül 3,5 millió forint lett a végső árajánlat, ennek a megtérülése maximum 5 év. A
kollegáktól kapott információ alapján a korábbi években a közüzemi költsége az Iskolának 7
millió forint volt, míg a 2010-es évben – az összes problémákkal együtt – 12 millió forint.
Figyelembe kell venni, hogy négyszerese lett a hasznosított terület, nem beszélve azokról az
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elektronikus berendezésekről, amelyek technikailag az oktatáshoz pluszban kapcsolódnak.
Véleménye szerint nem kedvezőtlen ez a helyzet. Az Iskola előtti parkoló és forgalmi renddel
kapcsolatos tervezés megtörtént, az engedélyezési eljárás van folyamatban. Csak az
engedélyezés után tudják felmérni, hogy ennek a kivitelezése mennyibe kerül. Tudnak a Zöld
Iskola árnyékolási problémáiról, de ez külön téma. A gázfogyasztással kapcsolatban tudni
kell, a kivitelezés során nem került megfelelően szinkronizálásra, a tartalék gázenergia
felhasználást nem lehetett függetleníteni a geotermiától, párhuzamos üzem volt. Ez
indokolatlanul többlet felhasználást eredményezett. Pótlólagos relé beépítésével szét lehetett
választani a melegvíz-ellátást - ami szintén gázüzemű -, így nem lépett be automatikusan a
fűtésrendszerbe rásegítésként. Úgy gondolja, a 2011-es évben minden téren pozitív irányban
léptek.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Azért kérte meg a Jegyző urat, a technikai kérdésekről
adjon rövid tájékoztatást, hogy ezzel a vitát ne kelljen terhelni. Végül is az oktatási év tartalmi
értékelése a Testület feladata. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Szávai Jánosné képviselő: Az Iskolát dicsérni szeretné, mert küllemében és tartalmában is
nagyon színvonalas beszámolót kaptak és az Iskola minden területére kiterjed. Örvendetes az
a fejlődés, amelyet hosszú évek óta látnak. Nagyon sokrétű munkát végeznek a kollegák.
Csodálatos az Iskola tanulmányi átlaga. Tudják, ebben benne vannak a készségtárgyak, a
második osztálytól történő osztályozás ötösei, ennek ellenére is szép a 4,25-ös átlag. A
felsőben is szép a tanulmányi átlag. Úgy érzi a felsősöknél kevés a szaktárgyi dicséret.
Örvendetes az országos kompetencia mérés eredménye, amely az elmúlt évekhez képest sokkal
pozitívabb képet mutat iskolai szinten is. A kötelező nevelési, oktatási feladatokon kívül sok
mindent felvállal az Iskola, a pedagógusok, a gyerekek és természetesen a szülők is az Iskola
és a város életében. Dicsérni szeretné a kollegákat, mert nagyon sokat dolgoztak a tanévben
és ebben partnerek voltak a gyermekek és a szülők is. Bízik abban, hogy az előttük álló
változások nem fogják megtörni ezt a folyamatot és továbbra is fejlődni tud a velencei Iskola.
Cserny Vilmos alpolgármester: A beszámoló olyan színes és tartalmas, hogy abból igen sok
mindenre lehet következtetni. A beszámolót, mint egy regényt, nem tudta letenni, fél napja
ráment az átnézésére. Nagyon szép Kálvin idézet található az anyag végén, azokhoz a
gondolatokhoz kapcsolódóan, amit az Igazgató úr a tájékoztatója végén elmondott. Nem
tudja, a tantestület ismeri-e a beszámolót ebben a formában?
Czuppon István iskolaigazgató: Nem. A tantestület az adatokat ismeri, de az összegzést nem
látta. Az összegzésben szereplő Kálvin János idézet így hangzik: „Soha nincs olyan nyomorult
idő, hogy az ember becsületes ne lehetne.”
Cserny Vilmos alpolgármester: Ez egy nagyon szép gondolat, az a szomorú benne, hogy az
Igazgató ilyen gondolattal fejezi be a beszámolóját. Kérdezi az Igazgató urat, szükséges volt-e
a beszámolót színesben kinyomtatni? Ebben a pénztelen világban ilyen gondolat is felvetődött
benne. A beszámolóból megállapítható az Iskola pedagógia programja színvonalasan
megvalósult. Az Iskola tele van tanulóval, ez a legfontosabb. Kérdezi, a személyiségi jogok hol
kezdődnek, mert bizonyos betűjeles kódoknál nevek szerepelnek, ez a Testületre tartozik-e?
Gratulál a nyertes pályázatokhoz. Kérdezi, egyformán szükség van felvételi előkészítőre
magyarból és matematikából? Kérdezi, az 55 kitűnő tanulóból miért csak 48 kapott dicséretet
a kiváló tanulmányi munkájáért? A tanulmányi átlagnál a 4,25-ös átlagot túl jónak tartja, de
a tantárgyi tanulmányi átlagot nézve sajnos a matematika, kémia, fizika 3,5 alatt van, a
magyar, történelem, földrajz 3,5 körül van, ezek a reális eredményeket tükrözik. Nem kell
tartani attól, hogy ezek mögött a jegyek mögött nincs teljesítmény. Az országos kompetencia
mérés során az Iskola tanulói olyan eredményeket produkáltak, amelyek messze meghaladják
az országos átlagot. Van olyan terület, ahol a budapesti iskolák átlagát is meghaladják.
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Példának kiemeli, a 8. osztályosok szövegértése során hasonló kisvárosi kategóriában
Magyarországon 6 jobban teljesítő iskola volt és 165 iskola gyengébben teljesített, mint a
velencei. Elmondható az is, a két tanítási nyelvű oktatás beindítása sikertörténet, egyrészt a
beiskolázás, másrészt az itt tanuló gyermekek szempontjából, mert a teljesítmény felmérések
azt mutatják, hogy a tanulók kétharmada 90 % felett teljesített. Gratulál az elért
eredményekhez. A következő tanévre felsorolt terveknél javasolja, vegyék előbbre a tanulók
beszéd- és viselkedés-kultúrájának fejlesztését. Tudja, a felsorolás nem sorrendet jelent, de
úgy érzi, ez nagyon fontos feladat.
Martinovszky József képviselő: Mint végzős gyermek apukája, szeretné megköszönni az
Iskola, a tantestület munkáját. A beszámolót csodálatos anyagnak tartja. A lánya nagyon
büszke arra, hogy sikerült egy ilyen új tanintézetben befejezni a tanulmányait. Az ő nevében is
köszöni a tantestület munkáját.
Serhók György képviselő: Szakmai szempontból a hozzáértők már véleményezték a
beszámolót. Véleménye szerint ez az anyag így teljes, színesen kinyomtatva. Az látja, az Iskola
évek óta még jobban mozgásban, pozitív változásban van. A létszámadatokat nézve látható,
vonzó lett a környező települések lakossága számára is. Szabad iskolaválasztás van, örömteli,
hogy az iskola gyermekeinek egyharmad része Velencén kívülről jött. Gratulál a
tantestületnek és a továbbiakban is jó munkát kíván.
Benkő Istvánné képviselő: Megköszöni a tartalmas beszámolót. Továbbá megköszöni a
pedagógusoknak és rajtuk keresztül a diákoknak a virágosítás során nyújtott munkájukat.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Hozzászólásként elmondja, ez volt az első év, amit teljes
egészében ebben az új intézményben tölthettek el a tantestület tagjai és a gyermekek. A
Képviselő-testületnek több oldalról is kell mérlegelnie, helyes volt-e a döntésük, amikor az
iskolafejlesztésbe belekezdtek és elérték-e vele a céljukat. Úgy gondolja, bátran ki lehet
mondani, jól döntött az akkori Képviselő-testület mindenki megelégedésére, a gyerekek
épülését szolgálva szülőnek, pedagógusnak és magának a településnek. Ez azért fontos, mert
azzal a kockázattal együtt vállalták fel egy ilyen korszerű, sokszorosára növekedett intézmény
fenntartását, hogy 4-5 évvel ezelőtt nem látták előre, hogyan változik majd az
önkormányzatok finanszírozása. Bármilyen évről is van szó, az Önkormányzat mindig arra
törekedett, a szülők nyugodtan dolgozhassanak, mert tudják, jó helyen van a gyermekük,
nemcsak oktatják a gyermekeiket, hanem olyan oktatási-nevelési intézménybe járnak, amely
az életre készíti fel őket, ugyanakkor megtartja a régi, hagyományos erkölcsi értékeket is. Ha
ezt a fajta kettősséget az intézménynek sikerül ötvöznie, akkor látható, a pedagógusok a
kötelező oktatáson kívül arra törekednek, a gyermekek látóköre olyanokkal gyarapodjon, ami
a hasznukra, épülésükre válhat. Úgy gondolja, ezek visszatükröződnek azokban az
eredményekben, mint amilyent a kompetencia mérés is mutatott. Visszajelzés az is az
Önkormányzat számára, milyen az Iskola megítélése a településen. Úgy érzi, a tantestület
évek óta olyan színvonalú munkát biztosít, amire jogosan lehetnek büszkék, munkájukkal
közelismerést váltanak ki. A lakosság nagy része érintett az Iskolával kapcsolatban, ha nem is
szülőként vagy nagyszülőként, de esetleg az ünnepségek, rendezvények kapcsán. Nagyon
büszke arra, hogy olyan intézményei vannak az Önkormányzatnak, amelyek nemcsak
küllemében, hanem tartalmában is folyamatosan fejlődni képesek. Gratulál a tantestületnek,
örömmel olvasta az anyagot. Egy alapfokú oktatási intézménynek az a legfontosabb feladata,
hogy a gyermekei olyan alapokat kapjanak, amivel neki tudnak indulni a középfokú
intézményeknek utána pedig a felsőfokúnak. A Kálvin idézet személy szerint őt is meglepte, de
tudja, lezárni úgy egy tanévet, hogy nem tudják, milyen döntések születnek, nagyon nehéz
időszak. Korábban már volt a Képviselő-testületnek olyan döntése, hogy önkormányzati
fenntartásban kívánja megtartani az intézményeit. Ha ez az Önkormányzaton múlik és nincs
egyéb kötelező érvényű döntés, akkor nem kell félnie az Iskolának. A TÖOSZ-nál is
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megfogalmazásra került, hogy az önkormányzatok képesek az iskolák fenntartására, részéről
is ezt az álláspontot képviseli.
Czuppon István iskolaigazgató: Felvetődött, miért lett színes a beszámoló. Ezt a kompetencia
mérés szemléltetése indokolja, így lett mindenki számára olvasható. Az 55 kitűnő tanulóból
csak azért kapott 48 tanuló dicséretet, mert nem minden kitűnő tanuló érdemli meg a
tantestület dicséretét. Csak azok a kitűnő tanulók kaptak dicséretet, akik a közösségért is
tettek valamit. A beszámoló végén szereplő Kálvin idézet inkább előremutatást jelent, mert a
tantestület erősségét bizonyította az, hogy nehezebb időkben is a munkáját becsülettel
elvégezte és ezután is el fogja végezni.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, zárják le a napirend felett a vitát. Kéri az
Igazgató urat, hogy a jegyzőkönyv mellé olyan anyagot adjon át, amely a neveket nem
tartalmazza. Kéri, fogadják el a beszámolót és egyben köszönjék meg az Iskola vezetésének és
tantestületének ebben az évben végzett munkáját azzal a megerősítéssel, ahogy az
Önkormányzat számíthat a pedagógus kollegákra, ugyan úgy számíthatnak ők is a fenntartó
Önkormányzatra és a Képviselő-testületre.
Kéri, aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal a beszámolót elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
111/2011.(VI.20.)
határozata
Általános Iskola beszámolójának elfogadásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöldliget Magyar - Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola 2010/2011-es tanévéről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
értelem szerint
* **

Napirend:

3.) Velence Plus Kft. beszámolója a 2010. évi gazdálkodásáról
(Előterjesztés 3. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti Joó Mátyás urat, a Velence Plus Kft.
ügyvezetőjét. A korábbi évekhez hasonlóan minden olyan cég, amelyben az Önkormányzat
tulajdonos, meghatározott időpontban köteles tájékoztatást adni a Képviselő-testületnek.
Kérdezi Joó Mátyás urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Joó Mátyás Velence Plus Kft. ügyvezetője: Nem kíván kiegészítést tenni.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mindenki megkapta a mérleget és az írásos
előterjesztést, amelyet a tulajdonosi képviselet és a Felügyelő Bizottság is véleményezett.
Amióta megalakult a Kft., mindig pozitív eredményt produkált. Kérdezi, van-e valakinek
kérdése, észrevétele? A jelenlévőknek tájékoztatásul elmondja, ez a Kft. üzemelteti a termálvíz
rendszerét, ami az Önkormányzat tulajdona. A Kft-ben az Önkormányzat a többségi
tulajdonos. 3.049 ezer forint mérleg szerinti eredményt hozott az Önkormányzatnak a Kft.
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Tájékoztatásul elmondja, a Kft-nek sikerült nagyon
jó kapcsolatot kialakítani a felhasználóval, a Termálfürdővel. Megfelelő üzembiztonságot
tudnak folyamatosan produkálni. Az építés során vezetékszakadás is történt, amit fél nap alatt
tudott rendezni. Úgy gondolja, mint emberileg, mint szakmailag jól működik a Kft. A bevétel
több, mint a felhasznált köbméter után járó díj, ez abból adódik, hogy plusz hődíjat fizet a
felhasználó.
Cserny Vilmos alpolgármester: Ezt a nem túl nagynak tűnő eredményt úgy kell értékelni, hogy
mint sok más gazdasági területen is, nem a termelőnél képződik az igazi haszon, hanem
például a feldolgozónál vagy a kereskedelemben. Itt is nem a vezeték, hanem a felhasználó
termeli a hasznot az Önkormányzatnak.
Joó Mátyás Velence Plus Kft. ügyvezetője: Első hallásra egyszerűnek tűnik a Kft. feladata, de
például a csőtörést követően kevesebb, mint 24 óra múlva ismét szolgáltatást nyújtottak a
Termálfürdő felé. Ez annak is az eredménye, hogy jók a szerződött partnereik. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság ülésén is elmondta, itt igazából akkor van probléma, ha egy
nagy földmunkagép elvágja a vezetéket. Feladatuk, hogy a jó kapcsolatot megőrizzék a
felhasználóval és kiszolgálják őket.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, zárják le a napirendet azzal, hogy úgy
értékeljék a Kft. munkáját - ami nem csak a vezeték elszakadásakor jelentkezik, hanem minden
nap -, hogy működőképesen, a költségeket minimálisra leszorítva képes ez a rendszer
fenntartani önmagát. Annak idején nagyon sokan kétségbe vonták, hogy ez így megvalósulhat
és az Önkormányzat képes ezt eredményesen működtetni. Az élet azt igazolja, ez a döntés is
helyes volt, mert ez a tevékenységi kör, amely ha nem olyan sokat, három millió forintot hoz
az Önkormányzatnak, de olyan szolgáltatási fajtát jelent, ami közvetetten nagyobb hasznára
van a településnek. Megköszöni Joó Mátyás úr munkáját és javasolja a Testületnek, fogadják
el az éves beszámolót.
Kéri, aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal a beszámolót elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
112/2011.(VI.20.)
határozata
Velence Plus Kft. beszámolójának elfogadásáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velence Plus Kft. 2010. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
értelem szerint
***
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Napirend:

4.) Tájékoztató a VHG Kft. 2010. évi gazdálkodásáról
(Előterjesztés 4. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti Kovács Attila ügyvezető urat és Ferencz Péter
cégvezető urat. Kérdezi, kíván-e a cég részéről valaki szóbeli kiegészítést tenni?
Kovács Attila VHG Kft. ügyvezető igazgatója: Az előző évekhez hasonlóan részletes anyagot
állított össze. Amennyiben bármilyen kérdés merülne fel, szívesen válaszol rá.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Serhók György képviselő: Úgy érzi, a beszámolóban minden leírásra került. Az idei évben a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén nem az volt a téma, hogy folyik a
járművekből a dinnyelé, hanem egyre kevesebb ilyen jellegű kérdés vetődött fel és pozitívan
értékelték azt, hogy más tevékenységgel is - például építőiparral - foglalkozik a Kft. Úgy érzi,
a várható fejlesztésekkel egyre jobban kiforrja magát a cég, megvalósulni látszik a szelektív
hulladékgyűjtés kidolgozása, egyre jobban érzékelhető a „zöldkoncepció” gondolata.

Dr. Sirák András képviselő távozott a teremből.

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megfogalmazódott benne, hogyha ennek a cégnek nem
lenne lakossági kintlévősége, akkor nyereséget produkáló vállalkozási forma lenne. Amíg a
másik cégeknél, mint tulajdonos, látja az Önkormányzat a megoldást, addig itt elég elkeserítő,
hogy hosszú évek óta probléma a hátralékok beszedése. Ezt előbb-utóbb a fenntartó
önkormányzatoknak és a tisztességesen fizető állampolgároknak kell megfizetnie. Úgy
gondolja, ezek a gondok országosan sem lesznek sokáig tarthatók. Nyilván nagyon nehéz úgy
vezetni egy céget, hogy megtesz mindent, de kiszolgáltatott helyzetben van, mert csak részben
folynak be a bevételei. Ez a fenntartó tulajdonos önkormányzatoknak is nagy gondot jelent,
mert elismernék a cég munkáját, de közben pedig hitelt kell felvennie. Tudja, a
hulladékgazdálkodással foglalkozó cégek szövetsége lobbizik azért, hogy törvényi
szabályozással lehessen ezen valamit változtatni. Amikor elindult a szelektív hulladékgyűjtés,
a kihelyezett konténerek mellé mindenfajta szemét került, majd egy időben nem használták
őket az emberek, most pedig kevés a szelektív hulladékgyűjtő edényzet mennyisége. Még gond
az, hogy a lakosok igényelnék a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, de nem tudják
megfizetni, mert magasak a költségek és a szelektív hulladékot pedig alacsony áron veszik át.
Cserny Vilmos alpolgármester: A hulladékszállítási díj új árainak elfogadásakor szokott
hevesebb testületi vita folyni. Az előző évről szóló beszámoló már lezárt dolgokat tartalmaz.
Kéri, fogadják el a beszámolót.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, ismerjék el a Kft. vezetésének arra tett
szándékát, hogy eredményesen működtesse a céget, függetlenül az eredményeitől és a
gondjaitól. Ez egy nagyon nehéz tevékenység. Kéri, erősítsék meg abban a Kft-t, hogy a
hulladékszállítás színvonalának növelése érdekében tett lépéseit – akár a szelektív
hulladékgyűjtés kiterjesztése kapcsán – az Önkormányzat szívesen támogatja. Javasolja,
fogadják el a beszámolót.
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Kéri, aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal a beszámolót elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
113/2011.(VI.20.)
határozata
a VHG Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VHG Kft. 2010. évi gazdálkodásáról
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
értelem szerint

***

Napirend:

5.) Velence-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2010. évi gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről beszámoló
(Előterjesztés 5. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti Dr. Ferencz Péter ügyvezető igazgató urat.
Kérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Dr. Sirák András képviselő visszaérkezett a terembe.

Dr. Ferencz Péter ügyvezető: Tájékoztatásul elmondja, az egészségügyi finanszírozás során
nem december 31-vel zárul és január elsejével kezdődik az év, hanem az idei évben október
végével zárul és november 1-jével kezdődik. Az intézmény tavaly augusztusában került
átadásra és gyakorlatilag szeptemberben kezdtek el dolgozni. Október 1-jétől működik
finanszírozás mellett a Rendelőintézet. Az írásos anyag számaiból lehet látni, hogy a jelenlegi
finanszírozási helyzetben, amikor a járóbeteg szakellátás kerül finanszírozásra, közel null
szaldós finanszírozási helyzetet teremt. Igyekeznek mindent megtenni, a nappali kórház
finanszírozásának ügyében. A Rendelőintézet a nappali kórházra szeptember óta érvényes
működési engedéllyel rendelkezik, minden szakmai vélemény megfelelő, ennek ellenére az
Egészségbiztosítási Pénztár nem fogadta be a Kft.-t a finanszírozási rendszerbe. A Miniszter
úr ígérete rendelkezésre áll; a kormányhatározat biztosítja a kapacitást erre. Kettő levelet írt
a Miniszter úrnak, kétszer járt személyesen az OEP Főigazgató asszonyánál ez ügyben és
mivel elkezdődik egy újabb ellenőrzése ennek a projektnek, így ismételten az OEP Főigazgató
asszonyához fordul, hogy ennek a területnek a finanszírozását is tegye lehetővé. Ha ezt
megkapják, akkor a szakmai tevékenységük teljes körűvé válik, továbbá stabilizálódik a
finanszírozásuk. Úgy gondolja, nem kell félni a jövőtől, még ha teljes átalakulásban is van az
egészségügy. Az átalakulás nem fog változást hozni az életükben, mert a velencei
Rendelőintézet szakmai struktúrája tökéletesen illeszkedik a Semmelweis Tervben leírt
szakmai alapelvekhez. Elmondható, hosszú távon stabil lehet a működés. A működési
adatoknál látható, a betegek egyharmadát teszi ki a 8 településen kívüliek száma. Úgy tűnik, a
Rendelőintézet ugyan ilyen módon és színvonalon tudja a tevékenységét tovább folytatni. Van
szabad kapacitásuk, ennek terhére tudnak területen kívüli, nagyrészt a térségbe tartozó
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betegeket fogadni. Egy pályázatuk is folyamatban van, amit remélhetőleg hamarosan
elbírálnak, mert különben nem tudják az előnyeit kihasználni ebben a finanszírozási évben. Ez
azért is szükséges, mert a térségben a nyári hónapokban lényegesen megnő a lakosság és az
itt tartózkodók száma és erre kívánnak felkészülni a kapacitás szempontjából is. Ennyit kívánt
elmondani, ha van kérdés, szíves válaszol rá.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nagyon részletes anyagot kaptak. Nem csak a mérleget
látják, hanem a pénzügyi és forgalmi adatok is szerepelnek. Kérdezi, van-e valakinek kérdése,
véleménye?
Dr. Sirák András képviselő: Nyilván mindenki hallotta a médiából, hogy a Kormány tavasszal
200 milliárd forinttal segítette meg a kórházaknak az adósságállomány csökkentését, ami
eddig 600-700 milliárd forint között volt az országban. Ebből azt kell látni, hogy akár kis
kórház, vagy nagyobb, valamilyen mínusszal dolgoznak. Egészségügyi intézménytől ne várják,
hogy bevételt fog termelni, nem arra van kitalálva. Ha null szaldóra törekednek és azt elérik,
az nagyon jó eredménynek számít, mert önfenntartó az intézmény.
Cserny Vilmos alpolgármester: Kéri, adjanak ennek az intézménynek egy kis kifutási időt,
hiszen még nem működik egy éve. Biztos benne, hogy a számszerű gazdasági mutatói is
javulni fognak. Nagyon fontos, hogy az ott megforduló emberektől nagyon jó véleményt
hallott. Egy egészségügyi intézményben a légkör nagyon fontos tényező és bízik benne, hogy a
Főorvos úr szakmai tapasztalatával a gazdasági dolgok is megoldódnak.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Úgy gondolja, jó döntés volt szakmailag is az
intézmény megnyitása és működtetése. Nem közvetlenül a gyógyító munkához tartozik, de az
Önkormányzat szeretné, ha több lábon állna ez az intézmény is. A Velence Gyógyszertár
hamarosan hasznot fog hozni, ami az intézmény fenntartását fogja segíteni, valamint a
helyiségek bérbeadásából származó bevételt is elkülönítik és a 2012-es évtől kezdődően ezek a
bevételek az eszközfejlesztésre lesznek tartalékolva. Előbb-utóbb ezeknek az eszközöknek a
pótlására szükség lesz és az látható, az intézmény ezt nem tudja kitermelni, a jelenlegi
ismeretek szerint.
Serhók György képviselő: Az anyagból is kitűni, hogy az Önkormányzat az elmúlt 10-15 évben
folyamatosan az oktatás és az egészségügy mellett állt legjobban. Amikor indult az
egészségügyi szolgáltatás, arról volt szó, ne kelljen sokat várni a betegeknek. Most jelzéseket
kapnak, hogy egyes rendeléseken már most sokat kell várni. Kéri a Főorvos urat, akár
óraszám átcsoportosítással vagy más variációval kerüljön megoldásra, hogy ne kelljen sokat
várni. Bízik a nappali kórház finanszírozásának beindulásában is.
Cserny Vilmos alpolgármester: Képviselőtársa azt mondta, az egészségügy úgy általában
sehol nem nyereséges, de vannak olyan területei, amelyek igen. Például lehet a fogászati
turizmusra hivatkozni, vagy most hallotta, hogy Brazíliában a plasztikai műtétek, mint olyan,
iparág lett. Véleménye szerint meghonosodhat az intézményen belül olyan szakterület is,
amely megtérül.
Dr. Ferencz Péter ügyvezető: Ebben a térségben is a várólisták nehezítik a betegek ellátását.
Ha egy akut betegnél például hasi ultrahangra három hónapos időpontot adnak, az
kezelhetetlen, ilyen esetben gyorsan kell valamilyen információhoz jutni az orvosnak. Az
anyaghoz mellékelve lett egy lista, amely tartalmazza, június 10-i állapot szerint hogyan
alakulnak a várólisták. Valóban vannak neuralgikus pontjaik, de ezek még kezelhetőek.
Vannak várólisták, de nyilván van az ellátásban egy prioritási rendszer. Olyan helyeken, ahol
több hetes a várólista, mindig van lehetőség, hogy soron kívüli időpontot biztosítsanak az akut
betegek számára. Próbálnak a problémás ellátásokra megoldást találni. Hiába próbáltak
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annak idején az átlagok szerint tervezni, minden területnek vannak specialitásai. Fél év alatt
kiderült, miből van nagyobb és miből kevesebb igénybevétel. A jövő hónapban fogják
megigényelni az átcsoportosításokat és tudnak óraszámokat áttenni a szükséges helyekre és
óraszámokat elvenni onnan, ahol ez nem okoz problémát a betegellátás szempontjából.
Országos probléma a szakorvos ellátottság. Az orvosok többsége a kórházban,
rendelőintézetben dolgozik közalkalmazottként, mellette vállalkozóként pedig vállal feladatot,
így sokan a velencei Rendelőintézetben is. A jövőre előretekintve elmondható, van még
fejlesztési lehetőség. Egy egészségügyi komplexumot szeretnének kialakítani, itt van a
Szakorvosi Rendelőintézet, a Mentőállomás, a Velence Gyógyszertár, mellette a Tópart
Optika, a Gyógyászati Segédeszközök üzlete és bemutatóterme. Most folynak a tárgyalások a
hallásvizsgálattal kapcsolatban, valamint szeretnének egy teljes test csontsűrűség mérését
végző készüléket beállítani. Fejlesztési lehetőség még az egynapos sebészeti ellátás
beindítása, mely szintén benne van a szakmai elképzelések között. Ezekkel együtt olyan
kistérségi egészségügyi központ jöhet létre, amely ki tudja szolgálni a háziorvosokat és a
lakosság igényeit egyaránt.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Önkormányzat az oktatási-nevelési intézményeknél
tudomásul veszi, hogy évtizedek óta pénzeszközt kell biztosítania, a háziorvosokat is fejkvóta
szerint támogatják, milliókat tesznek bele az alapellátásba és az ügyeleti ellátásba, de a
Rendelőintézetet úgy vállalták fel, hogy nem kíván az Önkormányzat beletenni pénzt, ennek
önfenntartónak kell lenni. Ez részben sikerült, mert az induláskor a Rendelőintézetnek
háromhavi működését előre megfinanszírozta az Önkormányzat. Most a Képviselő-testület az
egyik határozati javaslatában arról fog lemondani, hogy a tagi hitel kamatait nem kéri most,
illetve hozzájárul a tagi hitel visszafizetési kötelezettségének eltolásához. Jelenleg nem
elvárható a Rendelőintézettől ennek a visszafizetésnek a megkezdése, örülnek annak, ha null
szaldóval képes önmagát fenntartani. Már havi 5 ezer beteget látnak el, 100 %-os
elégedettséget nem lehet elérni, de az emberek többsége örül annak, hogy helyben van. Úgy
gondolja, az a szemlélet - amit közösen elkezdtek, és amiben kiváló partner a Főorvos úr – jó,
el kell, hogy tudja tartani magát a Rendelőintézet. Mindent elkövetnek ennek a célnak az
érdekében. Hamarosan EU-s ellenőrök jönnek a projekt megvalósulását ellenőrizni. A
kibocsátott bónusz kártyák nagy sikert arattak. Most zajlik a kártyák cserélési folyamata.
Megköszöni az ott dolgozók és a Főorvos úr munkáját.
Kéri, fogadják el a 2010. évi tevékenységről szóló mérlegbeszámolót, és az előterjesztésben
szereplő megfogalmazás szerint hozzanak határozatot egyrészt a kamat elengedése és a tagi
hiteltörlesztés határidejének a meghosszabbítása tekintetében, másrészt pedig a bevétel
növelésére vonatkozóan, ami garantálni fogja az Önkormányzat számára továbbra is a
Rendelőintézet null szaldós pozitív eredményét.
Megemlíti, hogy Semmelweis napra a főállásban ott dolgozó kollegák munkáját anyagilag is
elismerik. Véleménye szerint ez sem tartozik ma az általános gyakorlat közé az országban.
Kéri, hogy aki a beszámolót és a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
114/2011.(VI.20.)
határozata
Szakorvosi Rendelőintézet beszámolójának elfogadásáról
és tagi hitel törlesztésének időpontjáról
1.) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szakorvosi Rendelőintézet 2010.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy az intézményvezetőnek
törekednie kell a bevétel növelésére, a biztos, saját erőből történő működtetés érdekében.
2.) A Képviselő-testület a Kft. tagi hitel törlesztésének kezdő időpontját 2012. január 1.
napjára határozza meg.
3.) Képviselő-testület a Kft. tagi hitelére 2011. január 1-től – 2011. június 16-ig számolt
1.900.274,- Ft kamatot elengedi.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
Dr. Ferencz Péter ügyvezető
értelemszerű
***

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: 5 perc szünet megtartását rendeli el.

Napirend:

6.) Egyebek
a.) Közlekedésfejlesztési koncepció-tervezet
(Előterjesztés 6. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az anyag kiküldésre került. Jelzi, a 2. pontban elírás
történt, a „üzemeltetőivel” szó helyesen „üzemeltetőjével”. Kéri, a jegyzőkönyv mellé a
javított előterjesztés kerüljön. Kérdezi, van-e valakinek kérdése vagy észrevétele a
napirenddel kapcsolatban?
Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi, az anyagban szereplő 2011. június 9-i felmérés
hogyan történt meg? Térkép vagy bejárás alapján? Az Önkormányzat részéről ki működött
közre? Aggályosnak tartja azt, aki nem ismeri a helyi viszonyokat és papírok alapján csinál
egy forgalomtechnikai szabályozást, nem biztos, hogy jó lesz.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A tervező által bejárt területről a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottságot már tájékoztatta. A bejárt területet a tervező előzetes szakmai
becslés alapján három egységre osztotta fel, maga a projekt közvetlen forgalomtechnikája,
ahhoz kapcsolódó szűkebb terület és majd kiterjesztően arra a területre, amely egyáltalán
szóba jöhet. A szempontokat a Képviselő-testület megadhatja a tervezőnek, amikor eldöntötte,
mely területre kíván megrendelést adni.
Cserny Vilmos alpolgármester: Tehát 9-én volt bejárás?
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Szakmailag most csak azt nézték meg, hogyan
tudják három ütemre bontani. Az, hogy a három ütem egy-egy ütemén belül milyen tartalmi
elemeket fog tartalmazni, ez külön munka lesz.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Hivatal határozta meg a határokat.
Dr. Sirák András képviselő: Jelzi, az előterjesztés anyaga hiányos, a Pro-test „Ajánlata”
végén a mondat nincs befejezve. A másik oldalon szerepel „Szabó József ügyvezető”, ez
melyik cégnek az ügyvezetője? Kérdezi, a 2 millió forintért forgalomtechnikai tervet fognak
készíteni? Az ajánlatban szerepel, „parkolóhelyek kijelölése (építés nélkül), egyirányúsítás”
valamint „parkolóhelyek kijelölése (építéssel)”. Úgy gondolja, a 2 millió forintban nem
szerepel az építés is.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem szerepel benne az építés, ez egyeztetésre is
került. A három területből a Képviselő-testület fogja eldönteni, melyikre adjon majd
megrendelést, de a megjelölt három rész tartalmazza azokat a területeket, amelyekkel
egyáltalán érdemes foglalkozni. Az „építés nélkül” az jelenti, hogy a meglévő helyzetet
figyelembe véve olyan forgalomtechnikai megoldásra készít tervet, ami kitáblázva a szakmai
elvárásoknak megfelel. A III. ütemben az „építéssel” szó is szerepel, nyilván nem a
kivitelezést jelenti, hanem jelzi, itt egyfajta hasznosság megtérülés is mérlegelésre kerül.
Kezdettől fogva az volt a lényeg, úgy kell meghatározni ezeket a bevont köröket, hogy a
parkolási rendszer kialakítása révén befolyó összeg valahol finanszírozza a szükséges
befektetési összeget. Az „építés” azt jelenti, megjelöli azokat a javaslatokat, hol célszerű
építeni ahhoz parkolót, hogy egyrészt illeszkedjen a rendszerbe, másrészt ne zavarja a
település életét.
Dr. Sirák András képviselő: Javasolja, ha parkolóórák lesznek, akkor azok sms parkolással is
használhatók legyenek. Ez rendkívül kényelmessé teheti a parkolást. Külön kéri, hogy a
zöldterület ne csökkenjen ezzel kapcsolatban.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
kifejezetten a Képviselő úr első kérésével egybehangzó álláspontot fogalmazott meg, hogy
olyan technika kerüljön beépítésre, amely képviseli a csúcstechnikát. A zöldterületről eddig
nem is esett szó, ez nem is fogalmazódott meg. Nyilván, ha ilyen lesz, akkor a Képviselő úr
javaslatát figyelembe veszik, de még semmi nincs lekonkretizálva. A tervező javaslatot fog
tenni, amelyről a Képviselő-testület dönt majd.
Dr. Sirák András képviselő: Kéri, akkor kiírási kritérium legyen, hogy zöldterület ne
csökkenjen.
Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi a Képviselőtársát, mit ért zöldterületen?
Dr. Sirák András képviselő: Amelyiknek zöld a színe.
Cserny Vilmos alpolgármester: Véleménye szerint így megvalósíthatatlan. Például az ABC
mögött található egy rendezetlen árok, amitől kívül a padka 1 méter, befelé pedig 4 méter. Ha
ez a zöldterület elvonásra kerül, és ezzel az ABC körül egyébként is rendezetlen parkolási
helyzet javul, akkor ezt a zöldterületet nem sajnálja. Esetleg úgy kell beosztani a
parkolóhelyeket, hogy minden másodiknál telepítenek egy nagy lombos fát. A jelenleg
aszfaltos területen nem lehet parkolót kialakítani, mert azon közlekednek az autók, tehát
valahol bővíteni kell a területet. Van olyan terület, ahol gyephézagos kővel került kialakításra
a parkoló, így zöldnek tűnik. Itt is el tudna ilyen zöld parkolót képzelni.
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, ebbe a kérdésbe ne menjenek be. A szándékot
mindenki érti. Nyilvánvalóan a zöldterületek nagyságát védeni kell és emellett olyan parkolási
lehetőségeket kell biztosítani, ami az igényeket kielégíti. Véleménye szerint a kettő nem mond
egymásnak ellent. Ezt az igényt majd megfogalmazzák a szakemberek számára. A
szakemberek által benyújtott variációkból majd a Képviselő-testület fog dönteni. De még nem
érkeztek el idáig, jelenleg egy feladat van, a „Velencei-tó Kapuja”-hoz kapcsolódó önálló
parkolási rendszernek az üzemeltetővel való összehangolása. Ha ezt a koncepciót most
elfogadják, akkor ennek egy-egy eleme vissza fog kerülni a Testület elé.
Cserny Vilmos alpolgármester: Az „adatszolgáltatási igény”-nél szerepel, a „parkolóórák
elhelyezése és elektromos bekötése”. Beszéltek arról, hogy a megvalósítást nagyon
megdrágítja, ha földkábeleket kell lefektetni. Kérdezi, ez az elektromos bekötés mit jelent?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ez olyan árajánlat, amelyet nyílván az útépítő
tervező készített szokásos megközelítés alapján. Úgy gondolja, mivel most a „Velencei-tó
Kapuja” területéről van szó, amikor a sétánynak a kandelábereit helyezik el, akkor ott egy
védőcsövet fognak lefektetni, amelybe bármikor behúzható a vezeték. Ez, mint gerincvezeték a
szakemberek szerint elégséges lesz. Egyébként arról volt szó, hogy rádióhullámos
adattovábbítás tervezik, minden parkolónak ezt tudnia kell, mert az nagyon drága lenne, ha
mindegyikhez vezetéket építenének ki.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, hogy az előterjesztés 1-es és 2-es pontját
határozati javaslatként fogadják el. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
115/2011.(VI.20.)
határozata
Közlekedésfejlesztési koncepcióról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pro-Test Consulting Kft. által
készített ajánlati anyag alapján a következő döntést hozza:
1.) Az előterjesztésben megfogalmazottakkal
Közlekedésfejlesztési koncepcióját.

a

Képviselő-testület

megalkotta

a

2.) A Képviselő-testület támogatja, hogy megbízás kerüljön kibocsátásra a „Velencei-tó
Kapuja” projekt önálló parkolási rendszerének kialakítására, valamint a projekt összevont
központi biztonságtechnikai rendszerének kialakítására a „Velencei-tó Kapuja”
üzemeltetőjének közreműködésével. Egyetért azzal, hogy e két elem pénzügyi
megvalósíthatóságára előterjesztés készüljön.
Felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a közlekedésfejlesztés folyamatát, illetve a
kibocsátott megbízás alapján készült munka koordinációját biztosítsa.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
folyamatos
***
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Napirend:

6.) Egyebek
b.) Társulási Megállapodás módosítása (Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa)
(Előterjesztés 7. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az anyagot mindenki megkapta. A Társulási
Megállapodás módosítása 168 önkormányzatot érint. Kérdezi, van-e valakinek kérdése,
észrevétele?
Kéri, aki az előterjesztést és a határozat tervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
116/2011.(VI.20.)
határozata
Hulladékgazdálkodási Társulási Megállapodás módosításáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a
következők szerint határozza meg:
1./a Társulási Megállapodás III. fejezete első bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
A Ttv. 16-18.§-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi
személyiséggel rendelkezik, működése során a költségvetési szervek gazdálkodására
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
2./a Társulási Megállapodás III. fejezete második és harmadik bekezdése hatályát veszti.
3./a Társulási Megállapodás III. fejezete ötödik bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak módosításait megküldi
törvényességi ellenőrzés céljából az illetékességgel rendelkező kormányhivatalnak, valamint a
Társulás nyilvántartásba vétele céljából a Magyar Államkincstár illetékességgel rendelkező
Igazgatóságának.
4./a Társulási Megállapodás V. fejezete első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.
5./a Társulási Megállapodás V/1.c)pontja második bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
A Társulás bevételeit és kiadásait a Társulás Tanácsának döntése alapján meghatározott
pénzintézetnél önálló bankszámlaszámon köteles nyilvántartani. A Társulási Tanács elnöke
köteles a költségvetés állásáról félévente tájékoztatást adni a Társulási Tanácsnak.
6./a Társulási Megállapodás V/1.e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzését Felügyelő Bizottsága
végzi (ld. VII/4. fejezet). Ezen túlmenően a Társulás szakmai ellenőrzés céljára erre
szakosodott ellenőrt is igénybe vehet.
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7./a Társulási Megállapodás VII. fejezet második bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
Szervezeti rendszer:
1. Társulási Tanács
2. Társulási Tanács Elnöke,
3. Operatív Tanács
4. Felügyelő Bizottság
5.KDV Projekt Iroda
8./a Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pont helyébe a következő rendelkezés lép:
Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok
(kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása
9./a Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdés helyébe a következő
rendelkezés lép:
Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik.
Személyi ügyekben (pld. tisztségviselők megválasztásában, delegáció kérdéseiben) a
tanácsülésen a döntéshozatal titkos, írásbeli szavazás útján is történhet Titkos szavazás
tartására a Tanács bármely tagja tehet javaslatot, a javaslat elfogadásához a Tanács
tagjainak egyszerű többséggel meghozott döntése szükséges.
10./a Társulási Megállapodás VII/1.3. pont első bekezdés o) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
a Projekt Iroda vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.
11./a Társulási Megállapodás VII/1.3. pont nyolcadik bekezdéssel egészül ki a következők
szerint:
A Társulási Tanács részletes működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza.
12./a Társulási Megállapodás VII/3. pont helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
VII/3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda
(KDV Projekt Iroda)
A Társulás működését, a projektek teljes körű előkészítését és lebonyolítását a Projekt Iroda
látja el. A Projekt Iroda hivatalos megnevezése: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Projekt Iroda.
A Projekt Iroda az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§ (1) bekezdés b) pontja
szerinti helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 9.§ (2) bekezdés d) pontja alapján önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv.
A Társulási Tanács határozza meg a Projekt Irodának az ellátandó feladatokhoz igazodó,
foglalkoztatottak létszámát.
A Projekt Irodát – annak vezetőjén keresztül - a Társulás Tanácsa irányítja.
A Projekt Irodában foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Projekt Iroda vezetője
gyakorolja. A Projekt Iroda vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Tanácsának
elnöke gyakorolja.
A Projekt Iroda foglalkoztatottak jogviszonyára a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény rendelkezései irányadóak.
A Projekt Iroda tevékenységének anyagi fedezetét, az adható juttatások pénzügyi keretét a
Társulás éves költségvetése állapítja meg, felhatalmazva egyidejűleg azok teljesítésére.
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A költségvetési szerv pénzkölcsönt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, értékpapírt, váltót
és kötvényt nem bocsáthat ki, illetve nem fogadhat el.
A Projekt Iroda feladatai:
- A Társulás működésével összefüggő tevékenységek:
• Jogszerű működés folyamatos biztosítása,
• Értekezletek, ülések megszervezése,
• A Társulás elnöke, elnökhelyettesei, valamint a Felügyelő Bizottság munkájának
segítése,
• Előterjesztések, döntéstervezetek, jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése,
határozatok végrehajtása,
• Adminisztráció, levelezés, iktatás - irattározás, adatszolgáltatás,
• Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, érintett
minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek,
• Szerződések, szerződésmódosítások előkészítése, szervezeti kérdésekkel kapcsolatos
döntések előkészítése,
• A Társulás éves munkatervére érkező javaslatok összefoglalása, éves költségvetési
tervezet, költségvetési beszámoló elkészítése
- A projektek megvalósításával összefüggő feladatok:
A Társulási Megállapodás IV/2.2.,IV/2.3.,IV/3.1.,IV/3.2. pontjaiban meghatározott társulási
feladatok előkészítése, végrehajtása.
A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás
Tanácsa által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
13./a Társulási Megállapodás VII/4. pont harmadik bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
A delegáló önkormányzatok a Felügyelő Bizottság tagjainak személyét, vagy a személyükben
bekövetkező változást kötelesek a Társulási Tanács részére írásban bejelenteni.
14./a Társulási Megállapodás VII/4. pont ötödik bekezdés harmadik mondat helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
A Társulási Tanács tagja egyidejűleg nem delegálható a Felügyelő Bizottságba is.
15./a Társulási Megállapodás IX. fejezete hatályát veszti.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***

Napirend:

6.) Egyebek
c.) Bérleti díj fizetéssel kapcsolatos kérelmek
(Előterjesztés 8. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztés alapján a határozati javaslat két
pontban fogalmazható meg, egyrészt a tulajdonosok egységesen a földhasználati díj
megfizetésére 2011. július 5-ig haladékot kapnak, másrészt az egyedi kéréseket a jogi
képviselőnek adja át a Képviselő-testület a kialakult helyzet tisztázására. Kérdezi, van-e
valakinek kérdése, észrevétele?
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Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, mi a tisztázandó abban, hogy be van kerítve egy építési
terület, ahová nem tud bemenni sem az eladó, sem a vevő. Mi ebben a tisztázatlan?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ezen kívül van még néhány tisztázandó kérdés. Nem
tudni, mely létesítményeknél milyen volt eddig a szokásos kihasználás például idényen kívül.
Egy korábbi egyeztetésen, amikor a kivitelező elkezdte a munkálatokat és a közműkiváltások
miatt a létesítményeknek a közműellátása megszűnt 1-2 hétre, akkor megkérdezték őket, ki az,
aki megvárja a beruházás végét és akkor kerül visszakötésre vagy ezt előbb igényli. Itt is
eltérések voltak, tehát mindenképpen egyedileg kell megvizsgálni, kinek, milyen mértékben
jelent kiesést és ez mennyibe kerül. A Képviselő-testület akkor lehet nyugodt, ha valaki olyan
vizsgálja meg a helyzetet, aki ért hozzá és tesz javaslatot. Ebben benne van az a szándék, hogy
ettől a Képviselő-testület nem kíván elzárkózni, azért is halasztja el a befizetési határidőt, de
ha már ilyen eljárás elindul, akkor az legyen következetes és folyamatosan lekövethető.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Van egy érvényes határozat, amelyben az került
megfogalmazásra, hogy az ok-okozati összefüggéseket megtalálva támogatja a Képviselőtestület a vállalkozóknak azt az igényét, ami adott esetben a bevételkiesésre vonatkozik. Az okokozati összefüggések megtalálása pedig jogászi feladat. Kérdezi, van-e valakinek még
kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? Megállapítja, nincs több hozzászólás.
Kéri, aki az előterjesztést határozatként elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
117/2011.(VI.20.)
határozata
földhasználati díj megfizetésének esedékességéről
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ifi-strandon lévő épületek
tulajdonosainak földhasználati díj elengedésére vonatkozó egységesen kezelt kérelme kapcsán
a következő döntést hozta:
A földhasználati díj megfizetése tekintetében az esedékesség napját egységesen 2011. július 5ben határozza meg.
Felkéri a jogi képviselőt, hogy az egyedi kérelmekben foglalt díjelengedés tekintetében a
kérelmeket külön-külön kezelve, tegyen javaslatot a teljesítésre.
Felelős:
Határidő:

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

Napirend:

6.) Egyebek
d.) Háziorvosi rendelő áthelyezésének lehetősége
(Előterjesztés 9. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A háziorvosi rendelő áthelyezése is korábbi felvetés volt
az állampolgárok részről és a Képviselő-testület részéről is. Az uniós pályázat nem akadálya
ennek. Kéri, hogy az előterjesztés utolsó bekezdését fogadják el határozati javaslatként. A
műszaki rajz hátoldalán az egyéb bevételek szerepelnek, hiszen megfogalmazásra került, a
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Kistérségi Iroda épületében kiadott helyiségek bérbeadásából származó bevételt
elkülönítetten kezelik azzal a céllal, hogy bármikor eszközpótlásra vagy egészségügyi
fejlesztési feladatra fel lehessen használni. Itt azt vizsgálták meg, mennyi az a bevétel, amire
várhatóan 2011-ben számítani lehet és nyilván ebből kalkulálható mi várható a jövő évben a
mai ismeretek szerint és egybe lehet vetni azzal a költséggel, amibe a kialakítás kerülne.
Javasolja, kezdjék meg a műszaki előkészítést és majd a befolyt bevételek függvényében
fognak tudni dönteni a megvalósításáról.
Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi, ki készítette a műszaki rajzot.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A műszaki rajzot Csiszár Balázs készítette a háziorvos
igénye szerint.
Cserny Vilmos alpolgármester: Nem érti, hogy van mozgássérült női WC, de férfi nincs.
Uj Roland Gyula képviselő: Úgy van megjelölve, hogy ms/női mosdó-WC. A belső WC a női.
Cserny Vilmos alpolgármester: 75 cm-es ajtók vannak és 4 m2-es kézmosó van a férfi WCben.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ez nem tervdokumentáció.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ez a rajz pillanatnyilat a szabványoknak megfelelő,
lehet rajta finomítani.
Dr. Sirák András képviselő: Kell is, mert így nem fog átmenni a tisztiorvosi vizsgálaton. 18 m2
a rendelő minimális alapterülete. A váró sem nagy, de annak minimálisan 16 m2-nek kell
lenni.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elfogadja, amit a Képviselő úr mond, nem is akar
rajta vitatkozni. Csiszár Balázs kollegája megpróbálta az ő általa ismert szabályokat
figyelembe venni, illetve azt, amit a Sinkovits doktor úr kért.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, ezen ne nyissanak vitát, mert itt csak a
szándékról van most szó.
Serhók György képviselő: Csak az előzményekről szeretne beszélni. Amikor átadták a
szakorvosi rendelőt és a háziorvosi rendelő átkerült oda, akkor örültek ennek. Egy kis idő
múlva előjöttek azok a problémák, amelyeket a lakosság jelzett az Önkormányzat felé.
Mindenféleképpen célszerű a lakossági igények alapján az Önkormányzatnak lépni ebben.
Dr. Sirák András képviselő: Maximálisan támogatja, hogy kerüljön kialakításra a háziorvosi
rendelő, csak úgymond adott egy kocka és ezt a kockát kell belülről újra rajzolni.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ezért fogalmaz úgy az előterjesztés, hogy a „műszaki
előkészítését a Polgármesteri Hivatal kezdje meg”. Ez a rajz ahhoz jó, hogy a Képviselőtestület valamilyen féle betekintést kapjon, valamint ezáltal megismerték a háziorvos és az
asszisztencia igényeit. Ezt majd hozzáértő emberek megtervezik.
Kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
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Megállapítja, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
118/2011.(VI.20.)
határozata
háziorvosi rendelő áthelyezéséről
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az újtelepi Háziorvosi
Rendelő áthelyezését a Kistérségi épület önkormányzati tulajdonú részébe a benyújtott
műszaki dokumentáció figyelembevételével.
Felkéri a Hivatalt, hogy a megvalósíthatóság műszaki, hatósági, illetve forrás biztosítási
feltételeit vizsgálja és tegyen javaslatot rá.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2011. november 30.
***

Napirend:

6.) Egyebek
e.) Teljesítményértékelés

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A napirenddel kapcsolatban bejelenti az érintettségét és
átadja az ülés vezetését Cserny Vilmos alpolgármester úrnak.
Serhók György képviselő: Ismert a Képviselő-testület számára, hogy a költségvetési rendelet
rendelkezik a polgármester jutalmazásáról is. A polgármester jutalmazásáról a Képviselőtestületnek van lehetősége dönteni. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvizsgálta
ennek lehetőségét és olyan javaslattal él a Képviselő-testület azon tagjai felé, akik nem voltak
jelen a Bizottsági ülésen, hogy a polgármester jutalmaként az éves jutalomkeret 50 %-a
kerüljön kifizetésre.
Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi a Képviselőtársait, van-e valakinek kérdése,
hozzászólása?
Serhók György képviselő: Pontosítaná az elmondottakat, háromhavi jutalmazási összegről
van szó.
Cserny Vilmos alpolgármester: Kéri, aki a kifizetéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, a Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
119/2011.(VI.20.)
határozata
Polgármester jutalmának kifizetéséről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oláhné Surányi Ágnes polgármesternek a
2011. első féléves munkája értékelése alapján háromhavi munkabérének megfelelő jutalmat
állapít meg, melynek összege bruttó 1.449.300,- Ft.
Felhatalmazza a pénzügyi osztályt, hogy a jutalom összegének utalásáról intézkedjen.
Felelős:
Határidő:

Serhók György Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
Filler Erna pénzügyi osztályvezető
2011. július 1.
***

Cserny Vilmos alpolgármester: Visszaadja az ülés levezetését a Polgármesternek.

Napirend:

6.) Egyebek
f.) Hivatali informatikai rendszer felülvizsgálatának megrendelése
(Előterjesztés 10. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az anyag kiküldésre került, kérdezi a Jegyző urat,
kíván-e kiegészítést tenni.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Egy korábbi vizsgálatnak a megállapításait is
csatolta az anyaghoz, amelyben a szakértő által feltárt hiányosságok szerepelnek. A Pénzügyi
és Településfejlesztési Bizottság ülésén is elmondta, nem örül semmiféle kiadásnak, de
szükséges, hogy megtörténjen a rendberakása az adatvédelemnek illetve az informatikai
biztonsági intézkedéseknek.
Cserny Vilmos alpolgármester: Hallotta a tv-ben, hogy csütörtökön fogadnak el egy olyan
törvényt, ami ezzel kapcsolatos. Kérdezi, érintheti-e ez a most megbeszélt dolgokat?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem tudja, a törvény mire fog kiterjedni. Jelenleg
ami feltárásra került, az a Hivatalnál hálózatba állított gépeknek a működése és elérhetősége,
adatfigyelése, egyéb veszélyeztetési és kockázat pontok megszüntetése. Lehetséges, hogy az új
törvény által érintett lesz, figyelni fognak erre.
Dr. Sirák András képviselő: Nagyságrendileg mennyi pénz ez?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: 690.000,- Ft + ÁFA.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
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Megállapítja, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
120/2011.(VI.20.)
határozata
Hivatal informatikai biztonsági rendszerének átvilágításáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Pro-Test Consulting Kft.
ajánlatát a Hivatal informatikai biztonsági rendszerének átvilágítására az előterjesztésben
foglalt tartalommal és az ott meghatározott 690.000,- Ft+ÁFA munkadíjért.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést nevében eljárva kösse meg.
Felelős:
Határidő:

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

Napirend:

6.) Egyebek
g.) ONBIN Kft. kérelme
(Előterjesztés 11. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Törjék Zoltán kollega előterjesztését tárgyalta a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is és nem javasolja a fennmaradási engedélyhez a
tulajdonosi hozzájárulás kiadását. Egyetért azzal, amit a Bizottság javasol. Kérdezi, van-e
valakinek véleménye, észrevétele?
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a tulajdonosi hozzájárulást ne adják ki, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
121/2011.(VI.20.)
határozata
ONBIN Kft. kérelmének elutasításáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja az ONBIN Kft.
kérelmét, azaz nem adja tulajdonosi hozzájárulását a velencefürdői strand területén korábban
létesített és érvényes engedéllyel nem rendelkező faház fennmaradásához.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2011. július 31.
***
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Napirend:

6.) Egyebek
h.) Szerződés módosítása
(Előterjesztés 12. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztés szerint javasolja a tartozás
átvállalásához történő hozzájárulás megadását. Kérdezi, van-e valakinek kérdése,
észrevétele?
Kéri, aki elfogadja az előterjesztést, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
122/2011.(VI.20.)
határozata
tartozás átvállalási megállapodás elfogadásáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budavári Vilmos épülettulajdonos
kérésére a V-Max szolgáltatóegység üzemeltetőjével kötött megállapodás alapján elfogadja a
tartozás átvállalási megállapodást azzal, hogy ennek következtében a „SAN REMO” Kft.
fogja a területhasználati díjat fizetni a kérdéses területre.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
Filler Erna pénzügyi osztályvezető
2011. július 31.
***

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Képviselő-testület a napirendek végére ért. Kérdezi,
van-e valakinek közérdekű témában hozzászólása a jelenlévők közül, elsőként a Képviselőtestület tagjait kérdezi, majd pedig a jelenlévőket.
Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi, a Tóbíró-strand üzemeltetője különféle játékokat ad
tovább üzemeltetésre, ez szabályozva van-e a szerződésében? Kell-e ehhez valamilyen
műszaki hozzájárulás?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A strand üzemeltetőjének arra van felhatalmazása,
hogy lehetőség szerint – úgy, hogy mások érdekeit ne sértse -, próbáljon meg olyan bevételt
szerezni, amiből megél és a bérleti díjat is kifizeti. Ennek megvannak-e az egyéb szakmai
szabályai és feltételei, ezt meg fogják nézni.
Cserny Vilmos alpolgármester: Ezt azért kérdezi, mert létesült ott egy ugrótorony, amely
balesetveszélyes lehet.
Brájer György velencei lakos: Olyan hírek jutottak el hozzá, a „Velencei-tó kapuja”
módosított építési engedélyezési tervén szereplő 6000 m2 alapterületű homokos strand 12.000
vagy 10.000 m2-re lenne bővítve. Kérdezi, ez valóságos hír vagy álhír.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az álhír az volt, amit először mondott. A projekt
engedélyezési dokumentációjának kiviteli terve 13.000 m2-nyi homokos strandot, 13.000 m2
locsolt füves felületet tartalmaz. Erre van építési engedély.

24

Brájer György velencei lakos: A múlt héten volt alkalma a módosított engedélyezési
dokumentációt alaposan áttanulmányozni, abban csak 6000 m2 homokos strand szerepel.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Meg fogják nézni, mit tanulmányozott a Brájer úr.
Brájer György velencei lakos: Azt tanulmányozta, amit a Polgármester aláírt, módosított
építési engedélyezési tervdokumentációt.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Kérdezi, négyzetméterről vagy köbméterről van
szó?
Brájer György velencei lakos: Négyzetméterről.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Utána fognak nézni. Kérdezi, a Brájer urat, hol nézte
meg?
Brájer György velencei lakos: Azt a módosított engedélyezési dokumentációt nézte meg,
amelyet többek között a Polgármester is aláírt.
Kernya Gábor velencei lakos: Kérdezi Velencei Híradó következő száma mikor fog
megjelenni? A főszerkesztőtől kérdezi, mikor lesz a következő lapnak a lapzártája?
Szávai Jánosné képviselő: A mostani szám a nyomdában van, hamarosan megjelenik.
Kernya Gábor velencei lakos: Mikor lesz a következő újság, amiben esetleg lehetne cikket
publikálni.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Minden hónap 20-a lapzárta, évek óta.
Kernya Gábor velencei lakos: Februárban döntött arról a Testület, hogy kártérítési keresetet
nyújt be az 54 millió forintos szabálytalansággal kapcsolatban. Kérdezi, beadásra került-e a
kereset, melyik bíróságra, és mikor tárgyalnak erről?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az információ pontatlan. A szükséges jogi lépések az
Önkormányzat és az Ügyvédi Iroda megtette. Abban a jogi szakaszban van, ami egy
nyilvánvaló eljárásnak az első szakasza.
Kernya Gábor velencei lakos: Nem ez volt a február 27-i jegyzőkönyvben, hanem kártérítési
keresetet nyújtanak be. Erről döntött a Képviselő-testület. Konkrétan ez volt leírva.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Át fogják újra olvasni a Kernya úr által említett
jegyzőkönyvet. Kérdezi, van-e valakinek még kérdése, észrevétele? Megállapítja, több
napirendi hozzászólás nem volt, a nyílt ülést 18.00 órakor bezárta.

K.m.f.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző
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