
 1 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 8-án 
megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről 
 
Helye:       Polgármesteri Hivatal (2481 Velence, Tópart út 26.) 
 
Jelen vannak:   Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Cserny Vilmos    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
   Martinovszky József   képviselő 
  Szávai Jánosné   képviselő 
  Uj Roland Gyula   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
valamint Szelei Andrea aljegyző, Filler Erna pénzügyi osztályvezető, Heinczné Horváth Edina 
igazgatási osztályvezető, Török Ágnes Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
intézményvezetője, Czuppon István iskolaigazgató, Csizmadia Attila, FIDESZ képviseletében. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket, bejelenti Serhók György, Dr. 
Sirák András és Dr. Sirák Andrásné képviselők jelezték távollétüket. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Kéri, aki a meghívóban szereplő napirendeket 
elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
150/2011.(VIII.08.) 

h a t á r o z a t a 
a napirendi pontok elfogadásáról 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel rendkívüli nyílt 
ülést tart: 
1./ Velence komposztáló telep használati joga 
2./ Velencei-tó Kapuja kivitelezési munkáihoz kapcsolódó kiegészítő építési beruházások 

feladataira ajánlattételi felhívás 
3./ Civilház közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala 
4./ Munkavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
 
 
 



 2 

 
Napirend: 1.) Velence komposztáló telep használati joga 
   (Előterjesztés 1. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kiküldésre került az anyag, amelyben szerepel a 
határozati javaslat is. A régi hulladéklerakó telep területéről van szó. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi, a képződő komposzt a terület rekultivációjára kerül 
felhasználásra? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A rekultiváció más kérdés. A zöldhulladék 
komposztálása történne a rekultivált területen. A beruházás megvalósításához szükséges a 
terület földhasználati jogának rendezése. Az üzemeltetés megvalósulása még nem ismert.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Jelzi, a 168 önkormányzattal megalakult 
Hulladékgazdálkodási Társulásnak van még egy feladata, a DRV Velencei 
Üzemvezetőségének területén a hulladékudvar megvalósulása. A tulajdonosi jogosítványokat 
ott is rendezni kell. Ezek a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükségesek. 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi, a 168 önkormányzat településeinek zöldhulladékát 
kívánják itt feldolgozni? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem. A 168 önkormányzat településeinek több 
komposztálóhelye is lesz. Valamikor a VHG Kft. végzett zöldhulladék aprítást a szeméttelep 
területén, de ezt csak melléküzemágként csinálta. Ha teljesen ki lesz építve a komposztáló 
telep, akkor lehet majd meghatározni a fogadás feltételeit is. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Amikor beléptek ebbe a Társulásba, az volt a távlati cél, 
hogy a hulladékszállítás költségeit csökkenthessék.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Nyilván a komposztálás nem jelen környezetterhelést. 
Legkritikusabb lehet a beszállítás, hogy mekkora területről van szó és milyen járművel végzik 
azt. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Levélben meg fogják kérni, hogy a felmerült kérdésekre, 
- amikor ezek előkészítése történik -, adjanak választ. Az egyeztetések során oda kellett 
figyelni arra, hogy a Támogatási Szerződésben a VHG Kft. kerüljön megjelölésre 
beszállítóként. A VHG Kft., mint szolgáltató cég szerepel, ez szolgálja a későbbiekben az 
állampolgárok érdekét.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Olyan szolgáltató cég a VHG Kft., aki tagja a 
konzorciumnak és aki majd végzi a szállítást is. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

151/2011.(VIII.08.) 
h a t á r o z a t a 

komposztáló telep földhasználati jogáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a velencei 032/5 hrsz-ú földterület 
tulajdonosa, zöldhulladék komposztáló telep megépítése és üzemeltetése céljából 
földhasználati jogot létesít a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás számára a határozat mellékletét képező megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően. A határozat mellékletét képező megállapodást elfogadja és felhatalmazza a 
Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2011. augusztus 31. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 2.) Velencei-tó Kapuja kivitelezési munkáihoz kapcsolódó kiegészítő építési 
       beruházások feladataira ajánlattételi felhívás 
   (Előterjesztés 2. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kiküldésre került az ajánlati felhívás, valamint a 
közbeszerzési tanácsadó, Dr. Némethi Péter ügyvéd levele. Átadja a szót a Jegyző úrnak. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A közbeszerzési tanácsadó levelében a zárójelben 
lévő rész azt jelzi, milyen műszaki dokumentációkat kell még beszerezni. A Testületnek nem 
kell állást foglalnia ebben. Javasolja, az ajánlattételi felhívásban ne a Polgármester 
szerepeljen a kapcsolattartási pontnál. A II.2.1) pont „Teljes mennyiség” 3. része tartalmazza 
azt, ami az eredeti dokumentációban nem szerepelt.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Miért ivóvíz minőségű vízzel kívánják megoldani a terület 
gyepének locsolását? A B mellékletben szerepel 2 db 40-60 méter közötti mélységű kút fúrása. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Általában locsoláshoz csak az első vízadó réteg 
eléréséig szoktak kutat fúrni, ez nem vízjogi engedély köteles. Ha az első vízadó réteget 
meghaladó rétegben történik a fúrás, az vízjogi engedély köteles. Vezetékes ivóvízzel locsolni 
nagyon drága lenne, ezért olyan kutat kell fúrni, melynek megfelelő a hozama és ebből 
megoldani a locsolást. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A II.2.1.) pont 3. része tartalmazza azt, ami a kikötő 
építésnél kimaradt. 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: A közbeszerzésből maradt ki, vagy a tervekből? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Részben a közbeszerzésből maradt ki. A hajókikötő 
rész önálló tervdokumentáció volt, amit elfelejtettek összefésülni a nagy tervdokumentációval. 
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Az elektromos rész kapcsolódása a kikötőnél kimaradt, mert nem volt kellőképpen feltárva, 
van-e ott összekötő vezeték. Továbbá szerepel benne a kút árammal való ellátása is.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Az elektromos dolgoknál plusz feladatok lesznek, vagy csak 
módosulnak? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Plusz feladatok is lesznek és módosítások is 
történnek.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: A felhívásban szerepel „Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül”. 
Itt nincs konkrét összeg megadva.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A tervező és a műszaki ellenőr a becsült értéket meg 
fogja adni.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: A plusz munkák is beleférnek a tervezett összegbe? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Igen. Van annyi tartalék a Támogatási 
Szerződésben, hogy megfelelő indokolással be lehet ezeket a költségeket emelni. Ezek 
ténylegesen szükséges munkálatok. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, fogadják el az ajánlattételi felhívást azzal, 
hogy a kapcsolattartónál ne a Polgármester szerepeljen, valamint a műszaki tartalom 
pontosítására kérjék fel a Hivatal műszaki osztályát.  
Kéri, aki elfogadja az ajánlattételi felhívást, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
152/2011.(VIII.08.) 

h a t á r o z a t a 
„Velencei-tó Kapuja” kiegészítő munkáiról 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Velencei-tó Kapuja” projektben 
felmerülő kiegészítő munkák megvalósítását szolgáló ajánlattételi felhívást, fő tartalmi 
elemeinek betartása mellett elfogadja.  
Felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattételi felhívás kibocsátására, illetve a 
közbeszerzési eljárás lefolytatására. Felhatalmazza továbbá, hogy az ajánlati felhíváshoz 
kapcsolódó kisebb változtatások, mint például a kapcsolattartó neve, valamint a műszaki 
tartalomnál szükséges kiegészítések tekintetében, a szükséges kiegészítéseket és 
változtatásokat tegye meg.  
Tudomásul veszi, hogy a kiegészítő munkák – melynek becsült értéke cca. 12.000.000,- Ft+ 
ÁFA -, a Támogatási Szerződés módosításával a támogatási körbe beemelhetőek. Ezen 
munkák megvalósítására az eredetileg tervezett fejlesztési tartalék, mint forrás, biztosított. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2011. október 10. 

 
* * * 
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Napirend: 3.) Civilház közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala 
   (Előterjesztés 3. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri az anyag kiosztását. Kérdezi a Jegyző urat, kíván-e 
kiegészítést tenni. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az előző testületi ülésen már jelezték, hogy amikor 
az eredeti tervnek megfelelően a válaszfal kibontása megtörtént, a födémgerendák behajoltak. 
A statikus és a tervező úgy döntöttek, csak a feltárás után mondanak véleményt. A bontás és 
helyreállítás során keletkező pótmunkák elvégzésére került kiírásra a közbeszerzési eljárás. 
 
Uj Roland Gyula képviselő: Mint a Bíráló Bizottság elnöke kijelenti, a Bíráló Bizottság 
rendben elvégezte a munkáját. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A pótmunkákra előzetesen 3.000.000,- Ft + ÁFA 
előirányzatot biztosítottak. A tárgyalások során a műszaki tartalom tisztázása után 
2.014.235,- Ft + ÁFA vállalási árban sikerült megállapodni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A munkák során a határidőt tudják tartani. Kérdezi, 
van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki az ajánlatok elbírálásáról készült összegzést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
153/2011.(VIII.08.) 

h a t á r o z a t a 
Civilház födém megerősítése közbeszerzési eljárás döntéséről 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés – Civilház 
födém megerősítése” közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva a 
pályázat nyertesének a Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft-t (1193 Budapest, Derkovits Gy. u. 
82.) nevezi meg. Az ajánlati árat 2.014.235,- Ft+ÁFA összegben fogadja el. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat nyertesével a szerződést nevében eljárva 
írja alá. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2011. augusztus 18. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Munkavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása 
   (Előterjesztés 4. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Képviselő-testület korábbi döntése értelmében az 
Önkormányzat és intézményei munkavédelmi feladatainak ellátására vállalkozási szerződést 
kívántak kötni a MUBISZ Bt-vel. A Bt. képviselője, Fejes István visszalépett a szerződés 
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megkötésétől. A Hivatal több szakemberrel felvette a kapcsolatot. Kérdezi Heinczné Horváth 
Edinát, van-e valamilyen fejlemény ezügyben? 
 
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető: Nincs. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, a zavartalan munkavégzés érdekében 
hatalmazzák fel a Hivatalt arra, hogy az előző vállalkozási szerződéssel azonos tartalmú 
szerződést megköthesse az új munkavédelmi szakemberrel. Természetesen erről a Képviselő-
testületnek a következő ülésen tájékoztatást adnak.  
 
Czuppon István iskolaigazgató: Kéri, minél előbb kerüljön megkötésre az új munkavédelmi 
szakemberrel a szerződés, mivel minden tanév megkezdése előtt a pedagógusok munkavédelmi 
oktatásban részesülnek. Az idei évben ezt az oktatást augusztus 23-ára tervezték. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Felkéri az igazgatási osztályvezetőt, sürgősen 
állapodjanak meg egy munkavédelmi szakemberrel, mivel ilyen halaszthatatlan feladatok is 
vannak.  
Kéri, aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
154/2011.(VIII.08.) 

h a t á r o z a t a 
munkavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásról 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a munkavédelemmel kapcsolatos feladatok 
ellátásának biztosítása érdekében felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 
138/2011.(VII.18.) számú határozatban foglalt feltételek szerint a munkavédelmi 
szakemberrel a szerződést kösse meg. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2011. augusztus 31. 

 
* * * 

 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapítja, több napirendi hozzászólás nem volt, a 
rendkívüli nyílt ülést 14.40 órakor bezárja.  
 
 

K.m.f. 

 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 


