JEGYZŐKÖNYV

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott
rendkívüli nyílt testületi üléséről
Helye:

Polgármesteri Hivatal (2481 Velence, Tópart út 26.)

Jelen vannak:

Oláhné Surányi Ágnes
Cserny Vilmos
Benkő Istvánné
Martinovszky József
Serhók György
Szávai Jánosné
Uj Roland Gyula
dr. Papp Gyula Gábor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
címzetes főjegyző

valamint Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető.

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel
határozatképes. Kéri, aki a meghívóban szereplő napirendeket elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
Megállapítja, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
147/2011.(VII.28.)
határozata
a napirendi pontok elfogadásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel rendkívüli nyílt
ülést tart:
1./ Civilház pótmunkáinak közbeszerzési ajánlati felhívása
2./ Hatósági feladatok megszűnésével és más szervezeti átalakításokkal kapcsolatos kérdések
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***
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Napirend:

1.) Civilház pótmunkáinak közbeszerzési ajánlati felhívása
(Előterjesztés 1. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kiküldésre került az előterjesztés, melyben a határozati
javaslat is szerepel. Az előző testületi ülésen beszéltek már arról, hogy a Civilház felújítási
munkái során a megereszkedett födémszerkezet miatt pótmunkákat kell kiírni. Ezt
közbeszerzési eljárás keretében kell megtenni.
Cserny Vilmos alpolgármester: Olyan nagy a pótmunka összege?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Igen. Amikor a válaszfalak ki lettek bontva, akkor
megereszkedett a fafödém. A tervező és a statikus csak a feltáró munkák után tudott véleményt
mondani. A feltárási és helyreállítási munkák szükségessége és költségelőirányzata
tekintetében a Képviselő-testület az előző ülésén már döntött. A pontosított műszaki tartalom
alapján vannak elemek, amiket ki kell cserélni, a hézagokat ki kell tölteni, valamint a
megsüllyedt gerendákat a kapcsolódó szomszédos gerendákhoz pánttal alul-fölül
megcsavarozzák, hogy valamennyire kiegyenlítődjön a behajlás. Mivel a mennyezet
nádszövetes borítása is leverésre került, így a hőszigetelése is csökkent a helyiségnek, ezt
pótolni kell. Közbeszerzési eljárást kell lefolytatni a pótmunkákra. Az ajánlati felhívás
rendelkezésre áll, megtekinthető.
Szávai Jánosné képviselő: Kérdezi, a régi elemek fagerendák, és most betongerendákkal
kapcsolják, vagy fával.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Fával. A kivitelező oldalsó kitámasztást is kíván
építeni, 60-80 cm-ként a gerendaközbe keretet helyeznek be, ami a távot is tartja, és alul-fölül
be lehet deszkázni. Továbbá salakos föld van a tetején, azt vissza fogják teríteni, mert az is
egyfajta szigetelést jelent, egyben járhatóvá teszik a padlást.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A hátsó része az épületnek továbbra is érintetlen marad,
csak a födémszerkezete épül meg. Az első két lakás helyisége kerül helyreállításra közösségi
célra, ezt tartalmazza a pályázat is. Csupán a födém lesz meg a teljes épületen.
Cserny Vilmos alpolgármester: Véleménye szerint úgy kell a válaszfalakat bontani, akár
aládúcolva, hogy ne ereszkedjen meg a födém. A rossz gerendákat pedig ki kell cserélni.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A válaszfalak közismerten nem teherhordók, de
ennél az épületnél azzá váltak, ez csak a kibontáskor derült ki. Ez a probléma most le fog
rendeződni.
Serhók György képviselő: A csatornák kijavításra kerülnek? Ha igen, nem fog beázni az
épület.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Húsz vagy harminc méter csatornacsere szerepel a
kiírásban, a többi pedig javítás. Úgy néz ki, a beázást és a süllyedést sikerült megszüntetni és
lehetőség szerint jó minőségű lesz.
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy tűnik, tudják tartani a határidőt is. Augusztus 8-ára
várható a döntéshozatal, ez az előterjesztésben leírásra került, ezért is fontos a mai döntés.
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
148/2011.(VII.28.)
határozata
Civilház pótmunkáinak közbeszerzési ajánlati felhívásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Vállalkozási szerződés –
Civilház födém megerősítés” tárgyú, hirdetmény közzététele nélkül indítandó tárgyalásos
közbeszerzési eljárásában a Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Döntőbizottság részére
készített tájékoztatót, az eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját, és azt
jóváhagyja az előterjesztés szerinti tartalommal. A Testület jelen határozatával az eljárás
lefolytatását elrendeli és felkéri Polgármesterét, hogy az eljárás dokumentumait a
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság részére, valamint a Lőrinci Építő és
Fővállalkozó Kft, mint ajánlattételre felkért szervezet részére küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***

Napirend:

2.) Hatósági feladatok megszűnésével és más szervezeti átalakításokkal
kapcsolatos kérdések
(Előterjesztés 2. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri a napirenddel kapcsolatos anyag kiosztását.
Tájékoztatásul elmondja, az Önkormányzat mindent elkövetett azért, hogy az okmányiroda ne
kerüljön megszűntetésre.
Martinovszky József képviselő: A megszűntetést azért nem érti, mert ez teljes önkormányzati
finanszírozással működő okmányiroda volt, a lakosságot szolgálta az ügyintézések könnyebbé
tételével.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: 4 fő köztisztviselőnek szűnik meg a jogviszonya, 3 fő
az okmányiroda részéről, akikből 1 fő a helyettesítést végezte. Átszervezés kapcsán a pénzügyi
és adóigazgatási feladatok elkülönítése megszűnik, egységes pénzügyi és gazdálkodási osztály
szervezeti keretén belül valósul meg a feladatellátás, ezáltal egy szakelőadó munkahely
megszűnik.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja,
kézfeltartással jelezze.

3

Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
149/2011.(VII.28.)
határozata
a Polgármesteri Hivatal átszervezéséről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul véve a velencei kihelyezett
okmányiroda működésére vonatkozó szerződés lejártát, és a pénzügyi és gazdálkodási
osztály átszervezését, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a Hivatal szervezetében 4 fő
létszámcsökkentését rendeli el.
Felkéri a Jegyzőt, hogy munkáltatói jogkörében eljárva a létszámcsökkentést elrendelő
határozat végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző
2011. július 31.
***

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapítja, több napirendi hozzászólás nem volt, a
rendkívüli nyílt ülést 14.00 órakor bezárja.

K.m.f.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző
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