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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 + 1 fő, Czuppon István iskolaigazgató,
Török Ágnes Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője, Szabó
Gábor TDM Egyesület elnöke, Csiszár Balázs műszaki előadó, Ertl Antal Fehérvár Építész
Kft. ügyvezetője, Csizmadia Attila FIDESZ-KDNP Velencei Szervezetének elnöke.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a Testület tagjait és a megjelenteket.

Dr. Sirák András és Dr. Sirák Andrásné képviselők megérkeztek az ülésre.

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapítja, a Testület a jelenlévő 8 fővel
határozatképes. Szávai Jánosné képviselő asszony szabadságon van, jelezte a távollétét. A
kiküldött napirendi pontokhoz két napirend felvételét javasolja, az 5/c. napirendi pont után a
folyószámlahitellel kapcsolatos előterjesztés tárgyalását, valamint az Egyebek napirendek
végére meghatalmazás kiterjesztésének felvételét kéri.
Kéri, aki a meghívóban szereplő kiküldött napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
157/2011.(IX.19.)
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
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2./ Tájékoztató az I. félévi mérlegről
3./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás és keretösszeg
meghatározása
4./ HPV-oltás 2012. évi finanszírozása
5./ Egyebek:
a.) Településszerkezeti Terv felülvizsgálata (módosított Településszerkezeti Terv és
és Szabályozási Terv)
b.) Október 23-ai ünnepség előkészítése
c.) 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
d.) Folyószámla hitelszerződés megkötése
e.) Intézmények térítési díjának változása – rendelet tervezet
f.) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
g.) Zöldliget Általános Iskola előterjesztése – ellátandó óraszámokra, pedagógus
álláshelyekre
h.) ÁSZ-Üdülőre igénybejelentés
i.) IFI-strandi pavilontulajdonosok földhasználati díja
j.) Őrzés- és vagyonvédelmi árajánlatok
k.) Civilház tényleges használatához szükséges beszerzések
l.) Civilház szabályzata
m.) LEADER- pályázati anyaga
n.) Autó Néró BT fizetési késedelme
o.) Környezetvédelmi Program
p.) G-T Kft. bérleti díj hátralékára vonatkozó kérelme
q.) Ügyvédi meghatalmazás kiterjesztése
Zárt ülés: 1. Velence Rózsája Díj odaítélése
2. Egyebek
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A két ülés közötti munkáról az alábbi tájékoztatást adja:
- Elkészült a tókörüli kerékpárútnak a Pákozd-Sukoró-Velence szakasza. Ennek megvolt
az ünnepélyes átadása, az elszámolás és a projekt lezárása még folyamatban van.
- A vasútépítéssel kapcsolatban elmondja, a NIF-el és a kivitelező KÖZGÉP-el, már
kétszer egyeztetés történt. A közvetlen egyeztetés célja, hogy a jogos állampolgári
felvetéseket közvetlenül tudják továbbítani. A gyalogjárdára, vízelvezetésre,
falbontásra, pavilonsor mögötti kiszolgáló útra vonatkozó felvetéseket.
- Az elmúlt időszakban három rendkívüli testületi ülés volt. A július 7-i testületi ülésen a
Civilház pótmunkáinak közbeszerzési ajánlati kiírását fogadták el, az okmányiroda
megszűnésével kapcsolatos létszámcsökkentésről döntöttek. Az augusztus 8-i testületi
ülésen a velencei komposztáló telep használati jogáról tárgyaltak, a Civilház
közbeszerzési eljárását bírálták és a munkavédelemmel kapcsolatos szerződésről
döntöttek. A szeptember 13-i testületi ülésen a „Velencei-tó Kapuja” projekt aktuális
kérdéseiről tárgyaltak.
- Gárdony város Polgármesterével és Jegyzőjével többször egyeztettek, augusztus 10én, 23-án és szeptember 9-én. Elsősorban a termálvízkészlettel kapcsolatos
kérdésekről tárgyaltak.
- A nyári rendezvények rendben lezajlottak. A műsorok és rendezvények változó
látogatottságúk voltak, a leglátogatottabb a tűzijáték volt.
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A „Velencei-tó Kapuja” projekttel kapcsolatban az aktuális helyzetről kíván
tájékoztatást adni a jelenlévőknek. A VÁTI-val, mint Közreműködő Szervezettel
augusztus 24-én és szeptember 16-án tárgyaltak, mindig az aktuális kivitelezői
helyzettel összefüggésben. Tájékoztatta az Önkormányzat a VÁTI-t a munkák
folyamatáról, állásáról. Mindkét esetben megerősítést kaptak arra, hogy a VÁTI-nak
és az NFÜ-nek is ugyanaz az érdeke, mint az Önkormányzatnak, a projekt befejezése.
A szeptember 13-i zárt ülésen több határozatot hozott a testület:
o elfogadták a projekt időbeli áttekintéséről szóló beszámolót, megfogalmazták,
hogy a projekt befejezése a változatlan cél,
o tudomásul vette és jóváhagyta a Képviselő-testület a munkaterület
vagyonbiztosítására vonatkozó ideiglenes polgármesteri intézkedést,
o felhatalmazta a Testület a Polgármestert, hogy a projekttel kapcsolatban - a
későbbiekben szükségessé váló - további vagyonvédelmi jellegű biztosítási
feladatok ellátására kérjen be árajánlatot,
o felhatalmazta a Polgármestert a Képviselő-testület tájékozódása és korrekt
további döntéshozatala megalapozása érdekében bízzon meg szakértőt
kockázatelemzés elkészítésével bruttó 500 ezer forint költséghatárig a projekt
fejlesztési terhére,
o felhatalmazta a Testület a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a Tópart úton az
építési munka befejezésének és helyreállításának lehetőségét.
A szeptember 14-én tudomására jutott az Önkormányzatnak, hogy a Zala Megyei
Bíróság a K+K Bau-Profil Zrt. felszámolását jogerősen megindította. A közlönyben
megjelent közlést követően az Önkormányzat ügyvédjei felvették a felszámolóval a
kapcsolatot. Személyesen is egyeztetett a felszámolóval, aki holnap reggel jön
Velencére a további lépések megbeszélése céljából.
A tanév az iskolában és az óvodában is zavartalanul megkezdődött. Az óvodában
jelenleg 181 velencei gyermek van, december 31-ig 210 gyermek lesz. Az iskolában a
magántanulókkal együtt 412 gyermek van. Három első osztály indult. Teljes a
pedagógus létszám is és minden feltétel adott, a zavartalan tanévhez.
A tájékoztatásul kiküldött anyagok között szerepel az óvoda pályázatának a bírálata.
Forráshiány miatt elutasításra került a pályázat.
A TDM elnöksége rendszeresen ülésezik. A TDM pályázatban érintőképernyős
információs blokkok kihelyezését nyerték meg. Ezek akkor kerülnek kihelyezésre,
amikor az adatbázis feltöltése megtörténik. Az adatbázis az új velencei honlap
kétnyelvű idegenforgalmi anyaga lesz. Változott a belső munkaszervezeti
munkamegosztás. A Tourinform Iroda szakmai szervezése továbbra is Arday Ágnesnél
van, az Egyesülettel és pályázattal kapcsolatos dolgok pedig Szabó Gábornál. Az
irodában lévő munkatárs munkaviszonya megszűnt és várhatóan egy velencei
pályakezdő fiatallal fog a feladat ellátásra kerülni.
Szeptember 5-én lezajlott a „Beszélgessünk Velencéről” fóruma, ahol elsősorban a
vasútfejlesztéssel kapcsolatos kérdések vetődtek fel.
Három büfé tulajdonosát hívta meg egy beszélgetésre, gondolacserére, ahol az
Önkormányzat ügyvédje is jelen volt. Azért őket hívták meg, mert ez a három
büfétulajdonos nyújtott be kártérítési igényt az Önkormányzattal szemben.
Tájékoztatták őket arról, hogy az Önkormányzat milyen álláspontot képvisel. Mivel az
Önkormányzat nem követett el semmit, nem ide kell benyújtaniuk az igényüket, hanem
a káruk érvényesítésének a jogi útját meg kell, hogy keressék.

Kéri, aki a két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással
jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület a tájékoztatót 6 igen, 2 nem szavazattal tudomásul vette.
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Dr. Sirák András képviselő: Azért nem fogadta el a Polgármester asszony beszámolóját, mert
július 27-i keltezéssel kapott az Önkormányzat a Kormányhivataltól egy levelet, aminek az
ismertetése elmaradt. Több alapvető hiányosságra hívja fel a Kormányhivatal az
Önkormányzat figyelmét. Ezek között súlyosak is vannak, SZMSZ-ben rejlő hiba és egyebek.
Ebből a levélből átnyújt egy példányt a jegyzőkönyv számára (1. sz. melléklet). Kérdezi, miért
nem kaptak erről a Képviselők tájékoztatást?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöni a tájékoztatást, kéri a levél átadását a
jegyzőkönyv számára. Kérdezi a Jegyző urat, tud-e erről valamit?
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Törvényességi észrevételről van szó a Kormányhivatal
részéről.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az átadott levelet nem látta.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Utána fognak nézni, kaptak-e ebből a levélből. A
Hivatalhoz érkező észrevételekről nem szokott tájékoztatást adni a két ülés közötti munkáról
szóló tájékoztató során, hanem amit kér a Kormányhivatal, napirendre tűzik, és akkor kerül a
Képviselő-testület elé.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Tájékoztatásul elmondja, a Kormányhivatallal
egyeztettek, kb. 1,5 hete az SZMSZ-el kapcsolatban, szóbeli jelzés alapján. Igyekeznek
előkészíteni a szükséges anyagot a következő testületi ülésre.
Dr. Sirák András képviselő: Úgy gondolja, ebben vannak alapvető fontosságú dolgok.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Jelzi, a levelet nem az Önkormányzat kapta, hanem
Kernya Gábor úr, a „Sz-Épülő Velencét” Környezet- Kultúra Egyesület alelnöke. Nem kaptak
ebből a levélből másolatot, de az SZMSZ-el kapcsolatos szóbeli észrevételekről a Jegyző úr,
az Aljegyző asszony és személy szerint ő is tud. Amikor az SZMSZ-el kapcsolatos
előkészítésnek a végére érnek, akkor a Testület elé fog kerülni az anyag.

Napirend:

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(Előterjesztés 2. 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 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
158/2011.(IX.19.)
határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 25/2011. (II. 7.),
117/2011. (VI. 20.), 120/2011. (VI. 20.), 121/2011. (VI. 20.), 122/2011. (VI. 20.), 123/2011.
(VII. 18.), 124/2011. (VII. 18.), 125/2011. (VII. 18.), 126/2011. (VII. 18.), 127/2011. (VII.
18.), 128/2011. (VII. 18.), 129/2011. (VII. 18.), 130/2011. (VII. 18.), 131/2011. (VII. 18.),
132/2011. (VII. 18.), 134/2011. (VII. 18.), 137/2011. (VII. 18.), 138/2011. (VII. 18.),
139/2011. (VII. 18.), 140/2011. (VII. 18.), 141/2011. (VII. 18.), 142/2011. (VII. 18.),
143/2011. (VII. 18.), 144/2011. (VII. 18.), 147/2011. (VII. 28.), 148/2011. (VII. 28.),
149/2011. (VII. 28.) határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul
veszi.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
értelem szerint
***

Napirend:

2.) Tájékoztató az I. félévi mérlegről
(Előterjesztés 3. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek a napirendi ponttal
kapcsolatban kérdése, észrevétele?
Kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
159/2011.(IX.19.)
határozata
a 2011. I. félévi mérleg elfogadásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. I. félévi mérlegbeszámolót a
mellékleteivel együtt elfogadta.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
értelem szerint
* **
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Napirend:

3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás és
keretösszeg meghatározása

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Munkaterv szerint tárgyaltak volna a Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázatról. Nem került beterjesztésre anyag és javasolja a Testületnek, mindaddig
ne foglalkozzanak a pénzügyi részével, amíg a kormányzati intézkedéseket és a kellő
instrukciókat meg nem kapják. Nyilván az Önkormányzat szándéka nem változik, de most
érdemlegesen nem tudnak erről a kérdésről tárgyalni.
Kéri, aki a tájékoztatást tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
160/2011.(IX.19.)
határozata
Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíjpályázatról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához az Önkormányzat csatlakozni kíván.
A támogatás meghatározásával kapcsolatos döntését határozatlan időre elhalasztja.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
értelem szerint
* **

Napirend:

4.) HPV-oltás 2012. évi finanszírozása

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A HPV-oltás 2012. évi finanszírozásánál, amíg nem
látják, milyen lehetőséget kapnak az oltás finanszírozására, addig a Testület ne foglaljon
állást. Ezzel a döntéssel nem vesztik el a jogot, hogy a későbbiekben szabályozhassák.
Kéri, aki a tájékoztatást tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
161/2011.(IX.19.)
határozata
HPV oltás finanszírozásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete HPV oltás 2012. évi finanszírozásával
kapcsolatos döntését határozatlan időre elhalasztja.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
értelem szerint
* **
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Napirend:

5.) Egyebek
a.) Településszerkezeti Terv felülvizsgálata (módosított Településszerkezeti
Terv és Szabályozási Terv)
(Előterjesztés 4. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti az anyag készítőjét. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést tárgyalta és az ottani észrevételekkel a Kft.
kiegészítette az anyagot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a kiküldött anyaggal
kapcsolatban?
Uj Roland Gyula képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen elhangzott,
hogy a Fehérház mellett fel volt rajzolva egy építési terület és az maradjon benne. Most nem
látja.
Ertl Antal ügyvezető: Bent maradt az anyagban. A szövegben benne van, hogy vissza fog
kerülni, módosítani nem tudták, mert rövid volt az idő. Minden rajzi anyag az eredeti, amit
egy héttel ezelőtt bemutattak, csak a kért módosításokat kiegészítésként hozzáfűzték, ezután
kerül módosításra az anyag.
Serhók György képviselő: A bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az anyagot, ennek
megfelelő készült el.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Egy hosszú folyamat közbülső megállójához érkeztek,
ha elfogadják a Településszerkezeti Tervnek a felülvizsgálatát. Ezután lehet év végéig teljes
mélységig aktualizálni a Helyi Építési Szabályzatot.
Kéri, aki a kiküldött anyaggal egyetért, kézfeltartással jelezze:
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
162/2011.(IX.19.)
határozata
Településszerkezeti Terv felülvizsgálatáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velence Településszerkezeti Terv,
Szabályozási Terv és HÉSZ felülvizsgálata anyagát elfogadta a benyújtott tartalommal.
Felkéri a tervezőt, hogy a végleges jóváhagyásra a tervanyagot készítse elő.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2012. február 15.
* **

dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Jelzi, hogy még cca. két hét áll rendelkezésre a
szükséges módosításokra, amelyeket be lehet emelni az anyagba a végleges összeállítás előtt.
Természetesen, ha ezeknek olyan súlya van, akkor meg kell erősíteni testületi állásfoglalással.
Ertl Antal ügyvezető: Megvárták a mai testületi döntést és ezután folytatják az érdemi munkát.
Ha a következő két hétben érkezik valami módosítási javaslat, fogadni tudják.
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni a szakértők munkáját.

Napirend:

5.) Egyebek
b.) Október 23-ai ünnepség előkészítése

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mivel Szávai Jánosné szabadságon van, ezért felkérte az
ezzel kapcsolatos tájékoztatásra. A Bárczy Gusztáv utcai Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon vállalta a műsort és az Iskola igazgatója fogja az
ünnepi köszöntőt mondani. Évek óta az a gyakorlat, hogy a helyi képviselők, illetve az
intézmények vezetői tartják az ünnepi köszöntőt. Ezt azért is mondja, mert Csizmadia Attila, a
FIDESZ-KDNP Velencei Szervezetének elnöke azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz,
hogy szeretné az október 23-i ünnepi beszédet megtartani. Mivel Csizmadia Attila úr is volt
képviselő és mondott ünnepi beszédet is, így ismeri a helyi gyakorlatot. Kéri, továbbra is
maradjanak ennél.
Kéri, aki a tájékoztatást elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, Képviselő-testület a tájékoztatás 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
elfogadta.

Napirend:

5.) Egyebek
c.) 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
(Előterjesztés 5. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kéri, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2011.(IX.30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet a 6-os számú mellékletben.
***

Napirend:

5.) Egyebek
d.) Folyószámla hitelszerződés megkötése
(Előterjesztés 7. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Indítványozza, névszerinti szavazással döntsenek a
folyószámla hitelkeret módosításáról.
Kéri, aki a névszerinti szavazással egyetért, kézfeltartással jelezze.
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Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
163/2011.(IX.19.)
határozata
névszerinti szavazásról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyószámla hitelkeret módosítása
tárgyában döntését névszerinti szavazással kívánja meghozni.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Átadja a szót a napirenddel kapcsolatban a Jegyző
úrnak.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az előterjesztésből látható, november hónapban
lejár a folyószámla hitelszerződés. Erről korábban is kellő megalapozottsággal döntött a
Képviselő-testület és ez az éves likviditás során nagyon jó volt, tekintettel arra, hogy a lekötött
pénzeszközöket nem kellett indokolatlanul egy-egy éppen jelentkező kiadáshoz felhasználni.
Kamatveszteség ilyen értelemben nem történt. Az előterjesztésben javaslatot tettek nemcsak a
meghosszabbítására, hanem a megemelésére, mert az esetleges nagyobb kifizetések
tekintetébe az átmeneti likviditást könnyebb lesz biztosítani. Ehhez a bank a szerződéstervezetét megküldte. A különbözetre ingatlan fedezetet kért, amelynek beazonosításában az
előterjesztés utolsó két oldalán lévő térkép és tulajdoni lap másolat segít.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést támogatta és javasolja elfogadásra. Kérdezi, van-e valakinek kérdése,
észrevétele? Átadja a szót a Jegyző úrnak a szavazás lebonyolítására.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Névszerinti szavazást kér a Képviselő-testület
tagjaitól:
Oláhné Surányi Ágnes
Benkő Istvánné
Cserny Vilmos
Martinovszky József
Serhók György
Dr. Sirák András
Dr. Sirák Andrásné
Uj Roland Gyula

igen
igen
igen
igen
igen
nem
nem
igen

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapítja, a Képviselő-testület 6 igen, 2 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

9

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
164/2011.(IX.19.)
határozata
folyószámla hitelszerződés megkötéséről
1./ Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Banknál vezetett
folyószámlájára 170 millió Ft-os folyószámla hitelkeret szerződést kíván kötni egy éves
időtartamra.
A hitel célja: a folyamatos működés biztosítása, az állami támogatás kifizetési időpontjának
változása miatt.
A hitel kezdete: 2011. szeptember hónap
Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal:
• a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
• a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait
betervezi és jóváhagyja.
Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi
költségvetési bevételét, mindenkori helyi adóbevételének OTP Bank
Nyrt-re történő engedményezését, valamint a 4471/10 hrsz-ú ingatlanát,
mely forgalomképes ingatlan.
A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az
igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv.
88. § /2/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.
2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a Jegyzőnek, hogy az 1./ pont szerinti
feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat
képviseletében a Bankkal megkösse.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
Filler Erna pénzügyi osztályvezető
értelem szerint
***

Napirend:

5.) Egyebek
e.) Intézmények térítési díjának változása – rendelet tervezet
(Előterjesztés 8. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a
napirenddel kapcsolatban?
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, ki látja most el ezt a feladatot?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A JUNIOR Vendéglátóipari Zrt., aki megnyerte a
pályázatot.
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Dr. Sirák Andrásné képviselő: Az iskolai, óvodai és szociális étkeztetést is ők végzik?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Igen, ahogy a közbeszerzésben ki lett írva.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az intézményeknél kötelező jelleggel, a szociális
étkeztetés pedig igény szerint.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Az intézményi társulásban is, Nadapon, Sukorón?
Török Ágnes intézményvezető: A szociális étkeztetést minden település maga oldja meg.
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, nem lehetne ezt helyi vállalkozókkal megoldani?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nagyon jó lett volna, csak a közbeszerzési eljáráson el
kellett volna indulniuk és meg kellett volna nyerniük.
Dr. Sirák András képviselő: Véleménye szerint a helyi vállalkozóknak buzdítás kellene. 350
adag ételt megfőzni teljes napi igénybevételt jelentene 4-5 személyes konyhának és így 4-5
főnek munkája lenne. A konyha elindításához nyilván kellene egy kis beinvesztálás, de
buzdítani kellene a helyi vállalkozókat, ne féljenek elindulni.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, ne nyissanak olyan felett vitát, amivel
máskülönben egyetértenek, és amiről azonosan gondolkodnak, de tenni nem tudnak vele
semmit. Nyílt közbeszerzési eljáráson eldőlt pályázatról van szó és a helyi vállalkozókat hiába
buzdították, nem pályáztak.
Serhók György képviselő: Jogos, amit Dr. Sirák András képviselőtársa mond, de az előtte lévő
helyi vállalkozóval folyamatosan gondjaik voltak. Úgy érzi, megoldódtak ezek a gondok, most
sem minőségi, sem mennyiségi kifogások nem jelentkeznek. Jó lenne, ha helyi vállalkozó
lenne, de ez nem valósult meg.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A pályázóknak ahhoz, hogy a közbeszerzési
eljárások során esélyük legyen, igénybe kell vegyenek szakértőt, ami költséggel jár. Ha a
közbeszerzési törvény helyi beszerzéseinek lehetőségeit felszabadítaná a Parlament, akkor az
jó lenne.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a szociális étkeztetés térítési díjáról szóló
rendelet tervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2011.(IX.30.)
önkormányzati rendelete
a szociális étkeztetés térítési díjáról
Rendelet a 9-es számú mellékletben.
***
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az iskolai és óvodai élelmezés (napi) térítési
díj alkalmazásáról szóló rendelet tervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2011.(IX.30.)
önkormányzati rendelete
az iskolai és óvodai élelmezési (napi) térítési díj alkalmazásáról
Rendelet a 10-es számú mellékletben.
***

Napirend:

5.) Egyebek
f.) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet
módosítása
(Előterjesztés 11. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a
napirenddel kapcsolatban?
Martinovszky József képviselő: A Szociális Bizottság tárgyalta, egyhangúan elfogadásra
javasolta.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki rendelet módosítását elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2011.(IX.21.)
önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 8/2011.(III.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Rendelet a 12-es számú mellékletben.
***
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Napirend:

5.) Egyebek
g.) Zöldliget Általános Iskola előterjesztése – ellátandó óraszámokra,
pedagógus álláshelyekre
(Előterjesztés 13. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a
napirenddel kapcsolatban?
Kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
165/2011.(IX.19.)
határozata
Zöldliget Általános Iskola 2011/2012. tanévben ellátandó
óraszámok és pedagógus álláshelyek számának elfogadásáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldliget Magyar - Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2011/2012. tanévben ellátandó heti óraszámait, a
tanulócsoportok számát és a pedagógus álláshelyek számát elfogadja az előterjesztésben
foglaltak szerint.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
értelem szerint
***

Czuppon István iskolaigazgató: Tájékoztatásul elmondja, 77 elsős beiratkozott gyermekük
van. A nyár folyamán a többi településről 23 gyermek iratkozott át. 141 bejáró gyermek van
az iskolában. Segítséget kérne abban, hogy az Alba Volán felé jelezte, sok a bejáró gyerek
reggelente az iskolába, elsősorban Nadap településről. Nadapról jön egy busz, amelyre a
Zöld Iskolánál felszállnak a gyerekek és úgy jön a Liget Iskoláig, nagyon zsúfolt. A jelenlegi
busz nem elég, hiszen a Liget Iskolába 84 gyermek jön. Minden buszhoz, amely gyermekeket
szállít, küldenek ki pedagógust. Kéri a Polgármester asszony segítségét az Alba Volán felé. A
problémát szóban már jelezte feléjük, azt ígérték megpróbálnak segíteni. Azt kérte, legyen
csuklós busz vagy két busz közlekedjen Nadaptól lefelé. Még nem kapott visszajelzést.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, a problémás időpontokat adja meg a részére.

Napirend:

5.) Egyebek
h.) ÁSZ-Üdülőre igénybejelentés
(Előterjesztés 14. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Újsághírben olvasták, hogy ismételten napirendre tűzi a
Kormány az állami tulajdonban lévő ingatlanoknak az értékesítését vagy tulajdonba adását.
Kéri, hogy a 2009. évi határozatát a Képviselő-testület erősítse meg. Kérdezi, van-e valakinek
kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban?
Kéri, aki a 2009-es határozat megerősítésével egyetért, kézfeltartással jelezze.
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Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
166/2011.(IX.19.)
határozata
Velence 1111 hrsz-ú (volt ÁSZ-Üdülő)
önkormányzati hasznosításáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonában lévő 1111
hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó eljárás megindítása
mellett dönt. Az ingyenes tulajdon átruházásra irányuló kezdeményezéssel az MNV Zrt. Fejér
Megyei Területi Irodát kell megkeresni, egyben a tulajdoni lap szerinti vagyonkezelő
hozzájáruló nyilatkozatát kell kérni.
A segítendő feladat célja: idegenforgalmi és közösségi hasznosítás.
A Képviselő-testület felhatalmazza Oláhné Surányi Ágnes polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg az ingatlanok tulajdonának ingyenes önkormányzati tulajdonba
kerülése érdekében. Az Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlanok környezeti
állapotának felmérést, az ingatlanok vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott
követeléséről.
Jogszabályi hivatkozás: az Állami Vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény 36. §.
Felelős:
Határidő:

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

Napirend:

5.) Egyebek
i.) IFI-strandi pavilontulajdonosok földhasználati díja
(Előterjesztés 15. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztés szerint 2012. március 15-ére
módosítanák a befizetés határnapját. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, miért kell nekik földhasználati díjat fizetni, ha nem
tudják használni saját hibájukon kívüli objektív okok miatt?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A földhasználati díj nem a felépítmény használatával
függ össze, hanem azzal, hogy azon a földdarabon egy felépítmény áll. Az, hogy a felépítményt
használják, vagy egész évben zárva tartják, nem függ össze ezzel. Az pedig más kérdés, hogy
keletkezett-e káruk nekik.
Dr. Sirák András képviselő: A földhasználati díj nagyságrendileg mennyi éves szinten?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Egyenként nem tudja megmondani, de a 11
pavilontulajdonos cca. 6 millió forint földhasználati díjat fizet az Önkormányzatnak.
Dr. Sirák András képviselő: Akkor kb. 500 eFt pavilononként?
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: 300 ezer forinttól kezdődően, a földterület
nagyságától függően.
Dr. Sirák András képviselő: Ahhoz képest, hogy ezek az emberek saját hibájukon kívül
földönfutókká lettek másnak a hülyesége miatt, ahhoz a 300 ezer forintos földhasználati díj is
rendkívül sok. Figyelembe véve azt, hogy ezek helyi emberek és helyi adófizetők lennének, ha
tudnának dolgozni, de nem tudnak, mert a Testület lehetetlenné tette a dolgozásukat. Azzal a
módosító indítvánnyal él, hogy tekintsenek el teljes egészében a földhasználati díj
megfizetésétől.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Szavazásra fogja bocsátani a módosító indítványt, de
jogszabályellenes határozatot nem hozhatnak. Úgy gondolja, visszautasíthatja a Képviselőtestület, hogy a hibájukból váltak földönfutókká a pavilontulajdonosok, ez hangzatos, de nem
igaz. Továbbá nem tekinthetnek el véglegesen a bevételtől, mert az ÁHT nem teszi lehetővé az
önkormányzatok számára, hogy a bevételeitől ilyen módon eltekintsen. Jelen pillanatban
jogilag és etikailag az egyetlen megoldás, hogy a fizetési határidőket tolják mindaddig, amíg
dolgozni nem tudnak ezekben az épületekben, utána pedig egy másik külön jogi eljárásban
ezeket egyedileg kell mérlegelni.
Kéri, aki Dr. Sirák András képviselő úr módosító indítványával egyetért, kézfeltartással
jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testült 2 igen, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
módosító indítványt nem támogatta.
Kéri, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
167/2011.(IX.19.)
határozata
pavilontulajdonosok földhasználati díjának fizetési határnapjáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenleg munkaterületként igénybe vett Ifistrand területén lévő szolgáltatóegységek földhasználati díj megfizetésére vonatkozó
határnapot 2012. március 15-re módosítja.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***

Napirend:

5.) Egyebek
j.) Őrzés- és vagyonvédelmi árajánlatok
(Előterjesztés 16. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Már a két ülés közötti munkában is jelezte, hogy
felhatalmazást kapott az árajánlatok bekérésére, ami megtörtént. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és javasolja, hogy az ajánlatok közül az árban
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legkedvezőbb Alarmpolice-Security Kft-vel kössön a Képviselő-testület szerződést. Nyilván
ennek a költségét tovább hárítják a kivitelezőre. Kérdezi, van-e valakinek kérdése,
észrevétele?
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A benyújtott árajánlatok közül a Fejérvéd Kft-nél és az
Alarmpolice-Security Kft-nél is Horváth István az aláíró és 20,- Ft óradíj különbséggel
dolgoznak. Ez csak észrevétel, hogy a Horváth István két helyen ugyanaz a pályázó, csak másmás cég?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Igen. A magyar jogszabályok szerint ugyanaz a személy
két cégnek is lehet ügyvezetője.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, a tóparton lévő nagy reflektor mindig világítani fog?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Meg fogják kérdezni.
Kéri, aki a legkedvezőbb ajánlat elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
168/2011.(IX.19.)
határozata
építési terület vagyonvédelméről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Velencei-tó Kapuja” projekt építési
területe vagyonvédelmi jellegű biztosítási feladatainak ellátásával a legkedvezőbb
ajánlattevőt, az Alarmpolice - Security Kft-t (2481 Velence, Béke u. 3.) bízza meg 680,Ft/óra/fő+ÁFA díjért.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajánlattevővel a szerződést a nevében eljárva írja
alá.
Felelős:
Határidő:

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

Napirend:

5.) Egyebek
k.) Civilház tényleges használatához szükséges beszerzések
(Előterjesztés 17. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Civilháznak és a Közösségi Háznak egyforma
berendezése lesz. Ugyan attól a cégtől kértek árajánlatot is, hogy ne legyen különbség a két
berendezés között. Október 10-e az átadási ünnepség időpontja. Erre meghívót kapnak a
Képviselő-testület tagjai. A nyugdíjasok már megtekintették, örülnek neki, és vannak már
jelentkezők foglalkozások megtartására, ugyanazokkal a szabályokkal, mint a Közösségi
Háznál. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kéri, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
169/2011.(IX.19.)
határozata
Civilház használatához szükséges beszerzésekről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Civilház használatához szükséges
beszerzéseket az előterjesztésben foglaltak alapján 678.779,- Ft+ ÁFA összegben elfogadja,
melynek forrásául a fejlesztési tartalékot jelöli meg.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2011. október 10.
***

Napirend:

5.) Egyebek
l.) Civilház szabályzata
(Előterjesztés 18. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ugyan olyan lesz a Szabályzat, mint a Közösségi
Háznál. A használati díjra és a működési rendre külön-külön határozati javaslat készült.
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kéri, aki a használati díjra vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
170/2011.(IX.19.)
határozata
Civilház használati díjáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Civilház használati díját 2011. évre
vonatkozóan, 2011. október 1. napjától bruttó 1200,- Ft/óra összegben állapítja meg.
A Civilház termeinek alkalmankénti bérleti díja 2011. október 1. napjától 10.000,Ft+ÁFA/óra összegben kerül meghatározásra.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
Filler Erna pénzügyi osztályvezető
2011. október 1.
***

Kéri, aki a működési rendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
171/2011.(IX.19.)
határozata
Civilház működési rendjéről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Civilház (2481 Velence, Fő utca 64.)
Működési rendjét az alábbi tartalommal fogadja el:
a.) A Civilház a kulturális, szabadidős programoknak teret adó épület, melyben
pártpolitikai tevékenység nem szervezhető/folytatható.
b.) A Civilházat minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti szolgáltatásait,
amennyiben a működési rendet elfogadja és betartja.
c.) A Civilház használata térítésköteles, melynek összegét a Képviselő-testület minden év
március 31-ig egyedi határozatban rögzít. A teremhasználati díjat állandó
rendezvények esetében 30 nappal előre történő befizetéssel kell teljesíteni, míg az
alkalmi rendezvények esetében a megállapodás aláírásakor történő befizetés az
irányadó. A Működési rend elfogadását és betartását az érintettek a használat előtt
írásban kijelentik.
d.) A térítésmentes használat lehetőségét azonos feltételekkel biztosítja az Önkormányzat.
Az ingyenes használat külön megállapodásban kerül rögzítésre, melyet képviselőtestületi jóváhagyás előz meg.
e.) Az épületben térítésmentesen kap helyet a II. számú Nyugdíjas Klub.
f.) Az intézmény közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és
felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend
megóvása minden látogató kötelessége.
g.) A Civilházban tartandó foglalkozásokon vendéglátóipari tevékenység nem folytatható.
h.) A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért az intézmény nem vállal felelősséget.
i.) A Civilház nyitását-zárását a gondnoki teendőkkel megbízott személy végzi,
kulcsátadásra nem kerül sor.
j.) A Civilházban foglalkozás, rendezvény a gondnoki teendőkkel megbízott személlyel
történő előzetes egyeztetés nyomán, írásbeli megállapodással történhet.
k.) Az épületben szemetelni tilos.
l.) Dohányozni csak a dohányzásra kijelölt helyen –udvar- szabad.
m.) Ittas személyek a Civilházat nem látogathatják! A rendezvény alatt ittassá vált személy
a rendező/szervező felszólítására köteles elhagyni az intézményt!
n.) 14 éven aluliak 20 óra után csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak az intézményben.
o.) Az épületben csak az érintett csoport tagjai tartózkodhatnak. Gyermekek részére
szervezett rendezvényen szülő - kísérőként - részt vehet!
p.) A Civilház elektromos és gépészeti berendezéseit csak az Önkormányzat munkatársa
illetve az Önkormányzat által megbízott szakember kezelheti.
q.) A rendbontókkal szemben a gondnoki teendőkkel megbízott személy vagy a rendezvény
szervezője jogosult intézkedni.
r.) A Működési rend betartása minden látogató számára kötelező.
s.) Jelen működési rendtől eltérő, egyedi esetekben külön egyeztetés szükséges.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott „Működési rendet”
aláírja és 2011. október 01. napjával hatályba helyezze, valamint ez alapján a Házirend
elkészítésre és kifüggesztésre kerüljön.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2011. október 1.
***
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Napirend:

5.) Egyebek
m.) LEADER-pályázati anyaga
(Előterjesztés 19. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A határozati javaslatban leírtakon kívül elmondja, hogy
nettó 250 ezer forint pályázható, tehát az önrész az ÁFA erejéig tart.
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
172/2011.(IX.19.)
határozata
LEADER pályázat által igénybe vehető támogatásról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29.) VM. rendeletben
foglaltak alapján kérelmet nyújt be a 2011. szeptember 30-án megnyíló LEADER pályázat
által igénybe vehető nettó 250.000,- Ft támogatásra a Velencei Nyári Zenés Esték
megvalósításához. A Képviselő-testület vállalja, hogy az elnyert összeg ÁFA-ját saját
költségvetéséből biztosítja. Az önrész forrása a működési megtakarítás.
Célterület megnevezése: Helyi programok megvalósításának támogatása
Jogcíme: Rendezvény/kis értékű
Azonosítója: 1 020 364
Felelős:
Határidő:

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

Napirend:

5.) Egyebek
n.) Autó Néró BT fizetési késedelme
(Előterjesztés 20. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az előterjesztés utolsó bekezdésében szerepel a
szerződés jogi útra való terelése. Egyeztetett az Ügyvéd úrral, aki nem tartja célravezetőnek a
felmondást és a fizetési meghagyás benyújtását sem, hanem a felszámolási eljárás
kezdeményezését javasolta, ami belefér az előterjesztés jogi útra való terelése
megfogalmazásba.
Cserny Vilmos alpolgármester: Szerepel az előterjesztésben, hogy az utolsó felszólítási
határidő 2011. szeptember 10-én lejárt és nem reagált rá.
Kéri, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
19

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
173/2011.(IX.19.)
határozata
Autó Néró BT fizetési késedelméről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Autó Néró Beach Park Üzemeltető Zrt.
bérleti díj hátralékának behajtása érekében felkéri dr. Tóth Károly meghatalmazott ügyvédet
a szükséges jogi lépések megtételére.
Felelős:
Határidő:

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

Napirend:

5.) Egyebek
o.) Környezetvédelmi Program
(Előterjesztés 21. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A legkedvezőbb ajánlatot, a Kistérséggel együttes
megvalósítást javasolja elfogadni. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
174/2011.(IX.19.)
határozata
Környezetvédelmi Program megrendeléséről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete eleget téve a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 46. § (1) bekezdésében foglaltaknak,
támogatja Petrovics Zsolt okleveles környezetgazdálkodási mérnök kistérségre vonatkozó
220.000,- Ft+ÁFA/település ajánlatát.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést a nevében eljárva
kösse meg.
Felelős:
Határidő:

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

Dr. Sirák András képviselő: Kéri pontosítsák, akkor a Petrovics Zsolt négy településre
vonatkozó árajánlata került elfogadásra?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Igen.
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Napirend:

5.) Egyebek
p.) G-T Kft. bérleti díj hátralékára vonatkozó kérelme
(Előterjesztés 22. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel
kapcsolatban?
Kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
175/2011.(IX.19.)
határozata
G-T Kft. bérleti díj hátralékáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velence Északi-strand üzemeltetését
ellátó G-T Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft. részére a kimutatott bérleti díjhátralék
megfizetésére havi egyenlő részletekben történő törlesztéssel 2011. december 15-ig biztosít
haladékot.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2011. december 15.
***

Napirend:

5.) Egyebek
q.) Ügyvédi meghatalmazás kiterjesztése

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: 2010. július 26-án döntött arról a Képviselő-testület,
hogy jogi képviseletre felkérték a Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Irodát. 2011. február 7-i
ülésen meghatalmazták Őket arra, hogy a hatósági eljárásban képviseljék az
Önkormányzatot. Most arra tesz javaslatot, hogy ezt a jogosítványukat terjesszék ki a polgári
perben történő önkormányzati képviseletre is. A MÁV-hulladéknak az elhelyezéséről és a
helyreállítási kötelezettséggel kapcsolatos ügyről van szó, amit az Önkormányzat
megfellebbezett. A meghatalmazás kiterjesztése vált indokolttá. Az Ügyvédi Iroda nyilván
környezetvédelmi szakértőket is be fog vonni az ügyben. Ennek a támogatását kéri a Testület
részéről. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Erre az egy ügyre kérnék fel az Ügyvédi Irodát?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Igen.
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, mennyibe kerül ez az Önkormányzatnak és mi várható
tőle?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ugyanannyiba kerül, mint az általános megbízás, a
szerződésben nettó 30.000,- Ft óradíjért vállalták a megbízást. Hogy mit várnak tőlük, annak
megfogalmazására átadja a Jegyző úrnak a szót.
21

dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem mindegy, hogy a Hatóság milyen munkákat
kíván elvégeztetni az Önkormányzattal. A Hatóságnak jogilag is lekövethető álláspontja az,
hogy ő az Önkormányzattal van jogviszonyban, mert az Önkormányzat területére történt a
befogadás és a beszállítás. Nem zárja ki azt az egyébként uniós irányelvet is és helyi
törvényekben nevesített szabályt, hogy akinek a tevékenységi körében előáll az anyag és nem
kellő megalapozottsággal és engedélyeztetés során helyezi el, akkor az ő felelőssége is
egyértelmű. Csak ezt nem a Környezetvédelmi Hatóság fogja megtenni, hanem az
Önkormányzatnak kell polgári peres eljárásban követelnie. Úgy gondolja, minden jó érv és
adat az Önkormányzat kezében van, hogy az eljárás eredményes legyen. Lehet, hogy peren
kívüli megegyezés is várható.
Dr. Sirák András képviselő: Mekkora nagyságrendű az, amit az Önkormányzatnak ki kellene
fizetnie, ha nem nyernék meg a pert?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ezt még nem lehet tudni, mert a közigazgatási
eljárás sem zárult le, további pontosítások szükségesek. Ha a Bíróság várhatóan megállapítja,
konkrétabban kell az Önkormányzatnak a kötelezettségét megállapítani, akkor ezután tudják
továbbhárítani a felelősséget.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki egyetért az ügyvédi meghatalmazás
kiterjesztésével, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
176/2011.(IX.19.)
határozata
Ügyvédi meghatalmazás kiterjesztéséről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Evezős út melletti önkormányzati terület
szabálytalan feltöltése tárgyában közigazgatási per képviseletre felkért Szentmiklósi & Társa
Ügyvédi Iroda (1036 Budapest, Kolosy tér 5-6.) megbízását az ügy teljes vitelére, így a
polgárjogi követelések érvényesítésére is kiterjeszti.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A napirendek végére értek. Kérdezi, van-e valakinek
közérdekű bejelentése?
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Megjegyzi, 17.00 – 18.00 óra között van lehetőség közérdekű
bejelentésre.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Már nem így van, az új SZMSZ szerint a napirendek
végén van a közérdekű bejelentés.
Cserny Vilmos alpolgármester: Régebben adódott olyan zavar, hogy hamarabb végeztek a
napirendek tárgyalásával és várni kellett 17.00 óráig. Ezért módosították az SZMSZ-t.
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Dr. Sirák Andrásné képviselő: A legutóbbi zárt testületi ülésen és már előtte is több ülésen is
a Polgármester asszony mindenféle törvényi előírás nélkül titoktartási nyilatkozatot irat alá a
Képviselőkkel, ami ellen saját maga és Dr. Sirák András képviselő tiltakoztak és nem írták
alá. Ezek után a Polgármester asszony el akarta küldeni őket a testületi ülésről, aminek
szintén nincs törvényi alapja. Nem mentek el és szeretné, ha ez benne lenne a jegyzőkönyvben.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nyilván ez a zárt ülés jegyzőkönyvében is benne lesz,
hogy titoktartási nyilatkozat aláírását kérte, sőt most is fogja kezdeményezni a titoktartási
nyilatkozat aláírását. A zárt ülésen megkérdezte a Jegyző urat, részt vehet-e az a testületi
ülésen, aki nem írta alá a titoktartási nyilatkozatot. A Jegyző úr válasza egyértelmű volt,
elmondta, hogy a testületi munkából nem lehet senkit sem kizárni. Így is folytatták tovább a
munkát.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Egyrészt azért nem írták alá, mert nincs törvényi alapja,
másrészt hivatkoztak arra, hogy megesküdtek rá, ahogy megesküdött a Hivatal dolgozója és a
Jegyző is, Ők sem írnak alá külön titoktartást. A zárt ülésen felvetődött, hogy a Heti
Válaszban megjelent a Velencei-tó Kapujáról egy tájékoztatás. Kérdezte a Polgármester
asszonyt, hogy ez hiteles-e, amit ő nem cáfolt. Azóta újabb száma is megjelent az újságnak,
tehát ezek szerint elfogadható a Heti Válaszban megjelentek. A Velencei-tó Kapujáról a
lakosság és a Képviselők nagyon gyér felvilágosítást kaptak, ezt nem találja helyesnek a
Polgármester asszony részéről.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A zárt ülésen is elmondta, a lakosság tájékoztatása
teljesen jogos elvárás, ami meg is fog történni abban a pillanatban a Képviselő-testület által,
amikor olyan hiteles és időszerű információk lesznek a birtokában. A Heti Válaszban
megjelenő cikk nagyon sok eleme nem a valóságnak megfelelő, amikor itt lesz ideje, akkor
erre választ fognak adni.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Volt itt egy történelmi jelentőségű ünnep, Molla Szadik
sírjának felújítása, amelyen az Önkormányzat részéről sem a Polgármester, sem az
Alpolgármester nem volt jelen. A Velencei Híradó sem írt róla. Benkő Istvánné képviselő volt
ott.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Teljesen egyetért azzal, hogy ez az ünnepi alkalmak
közé tartozott. Úgy gondolja, az Önkormányzatukat igen sértő megoldás volt, hogy nem
kapott meghívást az ünnepre. Amikor tudomást szereztek róla, írásban kérte a Pápai-Szabó
György lelkész urat, hogy biztosítson az Önkormányzat képviseletében Benkő Istvánné
számára szót. A mai napon kaptam meg a választ a Pápai-Szabó úrtól, aki megírta, hogy az
ünnepséget nem ő szervezte, ezért szót sem tudott adni és a meghívásról sem rendelkezhetett.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Meghívás ugyanúgy volt, meg a legutóbbi zárt testületi ülésre.
Nyílt ülésnek volt meghirdetve a választópolgárok felé a honlapon. Ugyanígy szerinte a Molla
Szadik rendezvényre is e-mailben mehetett neki a megyei újság.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Azt, hogy a meghívón szerepeljen a zárt ülés
kezdeményezése, ő kérte. A szabály szerint nyílt ülést lehet csak összehívni és számtalanszor
előfordult, hogy erre többen is eljöttek. Úgy gondolja, teljesen törvényes és jogszerű, ráadásul
méltányos, ha jelzi a Polgármester, hogy olyan témákat kíván napirendre vetetni, amelyek
csak zárt ülésen tárgyalhatók, de zárt ülést meghirdetni pedig nem lehet.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Jelzi, Velencén a Katona Temetőben 1,5 m-es az akácfa a
katona síron.
Benkő Istvánné képviselő: Már levágták.
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Dr. Sirák Andrásné képviselő: Ma délután még ott volt.
Cserny Vilmos alpolgármester: A terület le van kaszálva, de a síron valóban van egy akác
csihatag.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöni a jelzést, rendbe fogják tenni.
Cserny Vilmos alpolgármester: A Molla Szadik sírjával kapcsolatban elmondja, az
Önkormányzat volt az, aki először ezt a sírt látogathatóvá tette. Miután lezajlott ez az
ünnepség – amiről szintén nem tudott – elment megtekinteni a sírkőnek a felújítását és az
emléktáblát. Sértőnek találja, hogy az Önkormányzatnak ebben az ügyben vállalt szerepéről
sehol nem esik szó. Fontosnak tartja, hogy talán ennek kapcsán országos nyilvánosságot kap,
de nem nevezné történelmű jelentőségűnek ezt a táblaállítást.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Nem a táblaállítás a történelmi jelentőségű, hanem az, hogy itt
van Molla Szadik sírja.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Teljesen értik egymást. Kérni fogja a Lelkész urat, hogy
módosítsák a táblát.
A nyílt ülés napirendi pontjainak a végére értek, kéri a Képviselő-testület tagjait, zárt ülésen
folytassák a munkát a személyiségi jogok védelme érdekében, valamint gazdasági érdekekre
tekintettel.
Kéri, aki a zárt ülés megtartásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
177/2011.(IX.19.)
határozata
zárt ülés elrendeléséről
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete személyiségi jogok védelmében,
valamint gazdasági érdekekre tekintettel zárt ülést tart.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
* **

Oláhné Surányi Ánges polgármester: Megállapítja, több napirendi hozzászólás nem volt, a
nyílt ülést 16.10 órakor bezárja.
K.m.f.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző
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