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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 17-én megtartott 
nyílt testületi üléséről 
 
Helye:       Velence Kastély 
 
Jelen vannak:   Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Cserny Vilmos    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
   Martinovszky József   képviselő (később érkezett) 
   Serhók György   képviselő 
  Dr. Sirák Andrásné   képviselő (később érkezett) 
  Szávai Jánosné   képviselő 
  Uj Roland Gyula   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
valamint Filler Erna pénzügyi osztályvezető, Molnár Ferencné pénzügyi előadó, Heinczné 
Horváth Edina igazgatási osztályvezető, Serhókné Varjas Edit óvodavezető, Czuppon István 
iskolaigazgató, Csizmadia Attila Fidesz-Mpsz Velencei Alapszervezet elnöke, Martinovszkyné 
Tóth Veronika Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket és a Testület tagjait. 
Megállapítja, a Testület 6 fővel határozatképes. Martinovszky József képviselőtársa jelezte, 
később érkezik. Javasolja, az „Egyebek” napirendek végére vegyék fel 3.g.) napirendként a 
Zaj és rezgésvédelemről szóló rendelet hatályon kívül helyezését. 
Kéri, aki a meghívóban szereplő kiküldött napirendi pontokat a kiegészítéssel együtt 
elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
190/2011.(X.17.) 
h a t á r o z a t a 

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./ 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
3./ Egyebek: 

a.) SZMSZ módosítása – rendelet tervezet 
b.) ELMIB ZRt. – szerződésfelmondás – új megbízásra szerződéskötés 
c.) Velencei Mentőállomás támogatási kérelme 
d.) Szolgáltatói szerződés – tervezet (IS-Project Consulting Kft.) 
e.) 2012. évi belső ellenőrzési terv 
f.) Kistérségi LEADER pályázathoz önkormányzati önrész vállalása 
g.) Zaj és rezgésvédelemről szóló rendelet hatályon kívül helyezése 

 
Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A két ülés közötti munkáról az alábbi tájékoztatást adja: 
 

- Szeptember 19-én volt a soros testületi ülés. Ezt követően keresték meg az 
Önkormányzatot a MÁV illetékesei egyeztetés céljából. Már többször kérték és most is 
megerősítették, hogy a velencei és velencefürdői vasúti megállóhelyek üzemeltetését 
szíveskedjen az Önkormányzat átvenni. Elmondta számukra, hogy az 
Önkormányzatnak nincs szándékában az üzemeltetést átvenni, ez nem hatás-, és nem 
feladatkörük. Kérték a MÁV illetékeseit, oldják meg az üzemeltetést. Erről emlékeztető 
készült.  

- Az Idősek Világnapján és a Babák Rózsakertje ünnepségen ott voltak a 
Képviselőtársai is. Megköszöni az előkészítésben, szervezésben közreműködő 
kollegáknak, pedagógusoknak és minden segítőnek a munkáját.  

 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő megérkezett az ülésre. 
 
 

- Tájékoztatásul elmondja, lezajlott a „Beszélgessünk Velencéről” fórum, amely egyre 
inkább betölti a funkcióját, szóba kerül mindaz a közérdekű téma, ami a velencei 
lakosokat foglalkoztatja. 15-20 fő között vannak átlagban jelen. Téma volt a 
„Velencei-tó Kapuja”, a vasútfejlesztés, a horgászkikötők állapota, illetve az 
idegenforgalom élénkítésére rendezvényszervezés. 

- A Civilház átadására sor került, amelynek igénybevételére több jelentkező van, a 
Nyugdíjas Klubon kívül civilszervezetek használhatják a termet és női torna is van. 
Lehetőség nyílt arra is, hogy a Szimpózium Alkotó Műhely képei is kiállításra 
kerüljenek. 

- A rendkívüli testületi ülésről nem kíván külön szólni, hiszen a tájékoztatóban benne 
van a sajtóanyag, hátoldalán a három határozat kivonata. A Fejér Megyei Hírlapban 
is megjelent, mert sajtótájékoztatót tartottak. Továbbá a helyi újságban a határozatok 
szó szerint ismertetésre kerülnek.  

- A testületi ülést követően a VÁTI-val egyeztetést folytattak, ahová elvitték a három 
határozatot. Abban állapodtak meg a VÁTI képviselőivel, ahogy a felszámolóval a 
leltár szerinti elszámolás megtörténik, akkor az NFÜ-vel egyeztetnek a további 
teendőkről. Az Önkormányzat kérése azt volt, amelyet a VÁTI is támogatott, segítsék 
az Önkormányzatot a közbeszerzési törvénynek megfelelő, gyorsított eljárású, nyílt 
közbeszerzés meghirdetésében annak érdekében, hogy minél előbb zavartalanul 
folytatódhasson a beruházás. Ennek az egyeztetésnek volt a része az állagmegóvási és 
útfelújítási munka, amit szintén velük kell egyeztetni, mert a projekt része és szeretné 
az Önkormányzat télre megcsináltatni.  

- A vasút szintbeni átjárásával kapcsolatosan tájékoztatásul kiosztásra került egy 
anyag. Ez a meglévő gyalogos aluljáró lezárása miatti szintbeni átjárást tartalmazza. 
Ezzel kapcsolatban voltak kemény vitáik, végül az Önkormányzat az út kezelőjeként 
nem adta meg a hozzájárulását, de minden egyéb hatóság hozzájárult, ezért nincs 
akadálya a szintbeni átjárás biztosításának. Úgy gondolja, az átjárás fokozott 
veszéllyel fog járni. Jegyzőkönyvben felhívták a figyelmét a kivitelezőnek a fokozott 
balesetveszélyre és az erkölcsi felelősségre. Tájékoztatni fogják erről az Iskolákat is.  

- Megkapták az értesítést, hogy hamarosan megkezdődik a velencefürdői vasúti 
felüljáró bontása. Az Önkormányzat úgy adta meg a hozzájárulást ehhez, hogy csak 
akkor kezdődhet meg a bontás, ha előtte valamilyen átjárást biztosítanak az 
embereknek.  
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- A Zöldliget Iskola igazgatója megkereste az Önkormányzatot azzal, hogy nagyon 
veszélyesnek ítélik meg a szintbeni vasúti átjárást az úszásoktatáshoz Hozzájárult 
ahhoz, hogy amíg a biztonságos aluljáró nem épül meg, addig a Liget iskolarészbe 
járó gyermekek nem járnak át úszásoktatásra. A Zöld iskolarészből a gyermekek 
továbbra is igénybe veszik az úszásoktatást. A felelősséget sem az Önkormányzat, sem 
az Iskola pedagógusai nem vállalhatják fel.  

 
Kéri a Képviselő-testületet, aki tudomásul veszi a két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatót, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a tájékoztatót 
tudomásul vette. 
 
 
 
Napirend: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
   (Előterjesztés 1. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek a napirendi ponttal 
kapcsolatban kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
191/2011.(X.17.) 
h a t á r o z a t a 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 171/2011.(IX.19.), 
176/2011.(IX.19.), 177/2011.(IX.19.), 178/2011.(IX.19.), 179/2011.(IX.19.), 
180/2011.(IX.19.), 181/2011.(IX.19.), 182/2011.(IX.19.), 184/2011.(IX.19.) határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  értelem szerint 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 2.) 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
   (Előterjesztés 2. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek a napirendi ponttal 
kapcsolatban kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2011.(X.25.) 
önkormányzati rendelete 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Rendelet a 3-as számú mellékletben. 

 
* * * 

 
 
 
 
Napirend: 3.) Egyebek 

a.) SZMSZ módosítása – rendelet tervezet 
   (Előterjesztés 4. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Szóbeli kiegészítés megtételére átadja a szót a Jegyző 
úrnak. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az SZMSZ felülvizsgálata a Kormányhivatal szóbeli 
jelzése alapján kezdődött el. Ez két fordulóban történt meg. Először személyes egyeztetés 
történt, ahol a Kormányhivatal jelezte, milyen változtatásokat látnak célszerűnek. Ebben két 
témakör szerepelt, az egyik a népi kezdeményezés kötelező létszámának elírása, illetve a nyílt 
ülésekkel kapcsolatos hangfelvételek. A Kormányhivatal kérésének megfelelően ezek 
módosítva lettek. Ezen túlmenően az SZMSZ-t mélységében átvizsgálta a Kormányhivatal és 
az összes olyan elemet kivette, amely az új szerkesztéssel került bele. Úgy ítélte meg a 
Kormányhivatal, hogy ez más törvényeknek, de legfőképpen az önkormányzati törvénynek a 
beidézése, amit az új jogalkotásról szóló szabály nem tesz lehetővé. Ezért mindent, ami 
hasonlóképpen vagy teljesen azonosan fogalmazódott meg, azokat kihúzatta. Kiosztásra került 
az SZMSZ javított példánya. Ebben egyértelműen látszik, az eredeti SZMSZ-hez képest az első 
egyeztetésen milyen kívánalmakat teljesített az Önkormányzat. Amikor ez elkészült, akkor 
ismételt egyeztetést kértek a Kormányhivataltól. Újabb javaslatok születtek, ezt tételesen a 
kiosztott anyag első lapja tartalmazza. Miután ezeket a javításokat az Ügyrendi, 
Szavazatszámláló, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság 
megtárgyalta és jóváhagyta, átvezetésre kerültek. A kiküldött anyag mindkét kontrollt 
tartalmazó javításoknak megfelelő szöveg, egyetlen egy kivétellel, a 22. § /1/ bekezdése a 
kérésnek megfelelően javításra került, amely így fog szólni: „A testületi ülésre szóló meghívó 
személyes átvétellel, illetve lakás szerinti postaládába való elhelyezéssel történik.”  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Örvendetes, hogy egyre jobb lesz a Szervezeti és Működési 
Szabályzat. Kérdezi, hogy a 2. számú mellékletben a civil szervezeteket nem kell-e felsorolni? 
Itt szerepelnek a politikai pártok is, de abban maradtak, nincs Velencén jelenleg más párt és 
ami van, az benne van. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ekkor felmerült az, hogy ha a nevesítik őket, akkor 
akik kimaradnak, reklamálhatnak. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Azért a civil szervezeteket fel lehetne sorolni. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A civil szervezetek állandóan változnak, a pártok és az 
egyházak nem. Nem mindegy, hogy mellékletben vagy függelékben szerepelnek.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A mellékletben a viszonylag stabil elemeket kell 
behelyezni, mert a melléklet osztja a rendelet sorsát. A függelék az, amelyik könnyen 
változtatható. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, akkor a függelékbe kerüljenek bele a civil 
szervezetek. Semmi akadálya annak, hogy kapjanak egy meghívót és tudják, mikor van 
testületi ülés. Nem lenne jó, ha mindig módosítani kellene az SZMSZ-t, amikor egy civil 
szervezet átalakul vagy megszűnik. Ha erre nincs kötelező előírás, akkor függelékbe 
kerüljenek bele.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Úgy gondolja, ennek utána kell nézni. Javasolja, most fogadják 
el így, ahogy van azzal a kitétellel, hogy ha szükséges, a civil szervezetek felsorolásra 
kerülnek. A testületi ülések 15.00 órakor kezdődnek. Joggal mondja az, aki el szeretne jönni, 
de dolgozik, hogy 15.00 órakor még nem tud odaérni. Javasolja, a testületi ülések időpontját 
16.00 órára tegyék át, régen 17.00 órakor kezdődött. Ezt módosító javaslatként vetette fel. 
 
 
Martinovszky József képviselő megérkezett az ülésre. 
 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Az SZMSZ 20. § (10) bekezdésében szerepel, hogy a zárt ülésen 
tárgyalt előterjesztés anyagát az ülés végén a jegyzőkönyvezetőnek át kell adni. Kérdezi, ebbe 
beletartozik a határozati javaslat is?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Igen. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Az utolsó zárt ülésen előterjesztést nem kaptak, csak határozati 
javaslatot és az került beszedésre. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ott volt egy olyan indítvány, ami módosította a 
határozati javaslatot. Mindig csak a meghozott döntés a nyilvános. Ha a zárt ülés anyaga a 
határozati javaslat, az is előterjesztésnek minősül. Ezt elfogadta és jóváhagyta a 
Kormányhivatal is.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A legutóbbi testületi ülésen azt mondta a Polgármester 
asszony, nem tud arról, hogy törvényességi észrevétel zajlana. Kérdezi, hogyan van ez, mert a 
Hivatal tudott róla? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Önkormányzat a Kernya Gábor úr leveléről nem 
tudott, ezt a szeptember 19-i testületi ülésen kapták kézhez. Ezt a levelet az Önkormányzat 
nem is kapta volna meg. Az Önkormányzat törvényességi észrevételt sem kapott írásban. Azt 
már elmondta, hogy a Jegyző úrék egyeztettek a Kormányhivatallal, erről tudott. Véleménye 
szerint nagy különbség van az írásbeli törvényességi észrevétel és a Hivatal apparátusa által 
a felettes szakmai szervezet képviselőjével folytatott egyeztetés között. Ez hangsúlyában és 
súlyában is két különböző dolog.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ebben a dologban Dr. Sirák András képviselő úr 
pontatlan volt, mert a Kernya úrnak címzett levelet lobogtatva kérdezte, hogyan lehet az, hogy 
megkapta az Önkormányzat ezt a törvényesség észrevételt és nem tud róla a Képviselő-
testület, valamint nem történt a mai napig semmi. Erre születtek meg a válaszok, miszerint az 
Önkormányzat írásos értesítést nem kapott, a levélről nem tud semmit. A Kormányhivataltól 
telefonon kaptak észrevételt és ennek alapján tették meg a szükséges lépéseket.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A későbbiekben sem kívánják terhelni a Képviselő-
testület azzal, amikor az Önkormányzat vagy bármely intézményének dolgozója a szakmai 
illetékesével egyeztet. Időnként előzetes véleményt kérnek, ezért jó a Kormányhivatal, mert 
lehetőség van előzetes konzultációra. De ez nem egyenlő azzal, amikor az Önkormányzatnak 
ténylegesen dönteni, vagy intézkednie kell.  
 
Serhók György képviselő: Kérdezi, mi az oka annak, hogy némely Képviselő kap a 
Kormányhivataltól ilyen jellegű jelzést, észrevételt, a többi pedig nem. Esetleg megkeresés 
alapján történt ez a dolog, mert őt is meglepte az a levél, amit a Képviselőtársa felmutatott és 
nem volt róla tudomásuk. Nem kaptak erről értesítést. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ennek az az oka, hogy a bejelentők közérdekű 
bejelentésként teszik meg az észrevételüket a Kormányhivatal felé és kérik vagy nem az 
adatvédelmüket, de a Kormányhivatal általában úgy dönt, nem adja ki. Mivel a 
Kormányhivatal nem élt törvényességi felszólalással az Önkormányzat felé, ezért csak a 
bejelentőnek ment vissza a válasz.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ha jól emlékszik, Dr. Sirák András képviselő úr a 
testületi ülésen is elmondta, a levelet a bejelentőtől kapta meg, nem a Kormányhivatalból. 
Ebből adódóan az Önkormányzat sem ismerhette a levelet. Kérdezi, van-e még az SZMSZ-el 
kapcsolatban érdemi hozzászólás? 
Egy módosító indítvány hangzott el a testületi ülés időpontjára vonatkozóan. Meg fogja 
szavaztatni, de az a javaslata, maradjanak a 20 éve megszokott időpontnál, a 15.00 óránál. 
Úgy gondolja, a testületi ülésnek a legfőbb feladata, hogy dolgozni tudjanak a Képviselők, 
kellő megalapozottsággal és ne késő éjszaka. A napirendek tárgyalása után mire elérnek oda, 
hogy közérdekű témában szót kaphat a lakosság, addigra 16.00 vagy 17.00 óra van. A civil 
szervezeteket pedig a függelékbe javasolja beletenni. Lezárja a napirend felett a vitát. Ennek 
megfelelően egy módosító indítvány hangzott el, valamint két pontosítás, az egyik a civil 
szervezetekkel kapcsolatban, a másik pedig a 22. § (1) bekezdésének szövegpontosítása. A 
szavazás előtt hozzászólásként elmondja, nagyon nyugodt lesz a későbbiekben is, ha csak 
mindig ilyen észrevételei lesznek a Kormányhivatalnak. 
 
Kéri, aki egyetért azzal a módosító indítvánnyal, hogy a testületi ülések 16.00 órakor 
kezdődjenek, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 1 igen, 5 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a 
módosító indítvány nem támogatta. 
 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a mellékletben csak a pártok, a függelékben pedig a civil 
szervezetek kerüljenek felsorolásra, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. 
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Kéri, aki a módosításokkal együtt a Szervezeti és Működési Szabályzat rendeletét elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2011.(X.25.) 

önkormányzati rendelete 
Velence Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 
Rendelet az 5-ös számú mellékletben. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 3.) Egyebek 

b.) ELMIB ZRt. – szerződésfelmondása – új megbízásra szerződéskötés 
   (Előterjesztés 6. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi a Jegyző urat, kíván-e kiegészítést tenni? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az Önkormányzat korábban a közvilágítás 
korszerűsítése kapcsán került jogviszonyba az ELMIB Zrt-vel, amely ennek keretében az 
áramszolgáltatási feladatokat is ellátta. Nem tudni milyen indokok alapján, de most ebből 
kivonul és így az Önkormányzat maga kell az energiapiacon a beszerzést, vásárlást megoldja. 
Ehhez viszont a Hivatalnál eléggé felkészült kollega nincs. Közismert, hogy Dr. Burián Antal 
úr látta el az ilyen jellegű feladatokat az Önkormányzatnál, akivel felmondásra került az 
átalánydíjas szerződés azzal, hogy esetenkénti feladatok során kerül megbízásra. Ennek 
alapján Dr. Burián Antal úr a megbízást 111.000,- Ft+ÁFA díjért vállalja. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság tárgyalta és elfogadta az ajánlatot.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Vállalkozási szerződés megkötéséről kell dönteni. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Serhók György képviselő: Javasolja az elfogadást, azért is, mert mint ismert, az elmúlt 
években háromszoros összegből jött ki ez az energetikusi tevékenység, tehát most egyharmad 
részére leszorítódik. Ez azt is jelenti, hogy több munka hárul a belső pénzügyi osztályra.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a Vállalkozási szerződést elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
192/2011.(X.17.) 
h a t á r o z a t a 

„REFLEX” Kft-vel történ ő szerződéskötésről 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vállalkozói szerződést köt Velence város 
intézményeinek villamos energia ellátását biztosító szolgáltató kiválasztási és szerződés 
előkészítési munkáira a „REFLEX” Mérnöki, Informatikai Szolgáltató Kft-vel (8000 
Székesfehérvár, Vágsellyei u. 21.). 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztéshez csatolt Vállalkozási szerződést 
nevében eljárva írja alá. A munkadíj forrása az energia beszerzés megtakarítás.  
 

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

 
* * * 

 
 
Napirend: 3.) Egyebek 

c.) Velencei Mentőállomás támogatási kérelme 
   (Előterjesztés 7. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Itt a Mentőállomás számára póló vásárlásáról fog a 
Testület dönteni és nem a támogatásáról. Azért hangsúlyozza ezt ki, mert a támogatást, mint 
olyant, pályáztatni kell, de 10 db póló megvásárlására van jogosítványa az 
Önkormányzatnak. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel 
kapcsolatban? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, a címerhasználatról ki rendelkezik? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A rendeletben a Polgármester. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Általában nem szokott ezzel kapcsolatban rendelkezni, 
hanem a Képviselő-testület dönt róla. Javasolja, fogadja el a Képviselő-testület a címer 
használatát.  
Kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
193/2011.(X.17.) 
h a t á r o z a t a 

munkapóló vásárlásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Velencei 
Mentőállomásának dolgozói számára 10 db Velence címerével ellátott munkapólót vásárol. 
Felhatalmazza a Hivatalt és a Polgármestert a vétel lebonyolítására. A vásárlás forrása a 
működési megtakarítás. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2011. november 30. 

 
* * * 
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Napirend: 3.) Egyebek 

d.) Szolgáltatási szerződés – tervezet (IS-Project Consulting Kft.) 
   (Előterjesztés 8. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztésben minden leírásra került. Kérdezi, 
van-e valakinek kérdése, észrevétele? A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság támogatja. 
Kéri, aki a szerződés megkötését elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
194/2011.(X.17.) 
h a t á r o z a t a 

IS-Project Consulting Kft-vel történő szerződéskötésről 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatal telepített informatikai rendszer 
felülvizsgálatára megbízza az IS-Project Consulting Kft-t az előterjesztésben szereplő 
szerződés-tervezet szerint.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést nevében eljárva írja alá.  
 

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

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 3.) Egyebek 

e.) 2012. évi belső ellenőrzési terv 
   (Előterjesztés 9. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
napirenddel kapcsolatban? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Nem érti, itt miért csak a Velencei-tó Kapujáról van szó? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Csak az van írva az előterjesztésben, hogy „kiemelve a 
Velencei-tó Kapuja projektet”. 
 
Serhók György képviselő: Amikor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén az 
előterjesztést megkapták, akkor a Bizottságnak volt az a kérése, hogy ez kerüljön bele.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

195/2011.(X.17.) 
h a t á r o z a t a 

a 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és intézményei 
2012. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztésben foglaltak szerint megállapítja. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
Határidő:  értelem szerint 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 3.) Egyebek 

f.) Kistérségi LEADER –pályázathoz önkormányzati önrész vállalása 
   (Előterjesztés 10. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése vagy észrevétele? 
Kéri, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
196/2011.(X.19.) 
h a t á r o z a t a 

előkészítő tanulmány önrészének vállalásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VKTKT Társulási Tanács közös döntése 
alapján vállalja a Velencei-tó, mint regionálisan kiemelt térség cselekvési stratégia előkészítő 
tanulmány bekerülési költségének Velencére eső önrészét, bruttó 39.537,- Ft összegben. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átutalásról a működési megtakarítás terhére 
intézkedjen. 
 

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

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 3.) Egyebek 

g) Zaj- és rezgésvédelemről szóló rendelet hatályon kívül helyezése 
   (Előterjesztés 11. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az anyag kiosztásra került. Átadja a szót a Jegyző úrnak 
a kiegészítés megtételére. 
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Azért kérte és javasolta, hogy ma kerüljön 
napirendre a rendelet hatályon kívül helyezése, mert a pénteki postával érkezett a 
Kormányhivatal határidős felhívása, ennek alapján november 10. napjáig a törvénysértést 
meg kell szüntetni. Teljesen új anyagot kell készíteni és november 21-e a következő testületi 
ülés időpontja. Magát a törvénysértést meg lehet szüntetni azzal, hogy a rendelet 
hatályvesztéséről dönt a Testület. A Kormányhivatal észrevételei között szerepel egy olyan 
felvetés, hogy a Környezetvédelmi Hatósággal történő egyeztetés nyoma nem lelhető fel sehol 
és ezt az Önkormányzat sem tudja bizonyítani. Ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy 
tartalmi kérdésekben milyen felvétései vannak a Kormányhivatalnak, mert olyan eljárási 
hiányosság keletkezett, ami miatt önmagában törvénysértő a rendelet. Javasolja a rendelet 
visszavonását és kéri a Testületet, hatalmazza fel a Hivatalt az új rendelet elkészítésére.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Most egy törvényességi felhívást kapott az 
Önkormányzat. Az új ÖTV-t olvasva látható, hogy ha elfogadja azt a Parlament, akkor újra 
módosítani kell majd a helyi rendeletet, mert olyan pontosításokat fog eszközölni, ami azt 
jelenti, vissza fogják emelni a régi szabályozást. Az Önkormányzatnak az a dolga, hogy a 
mindenkor érvényes jogszabályok alapján szabályozzon. Javasolja, vonják vissza november 
10-vel a rendeletüket, és ha a Hivatal előkészítette a Kormányhivatallal történő szakmai 
egyeztetés után az rendeletet, akkor újratárgyalják.  
Kéri, aki a rendelet hatályon kívül helyezésével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2011.(X.25.) 

önkormányzati rendelete 
a zaj- és rezgésvédelemről szóló 30/2003.(XII.08.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 
 
Rendelet a 12-es számú mellékletben. 

 
* * * 

 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Képviselő-testület a napirendek végére ért. Kérdezi, 
van-e valakinek közérdekű témában hozzászólása? 
 
Benkő Istvánné képviselő: Jelzi, a Tél utcában jobb oldalt az első háznál valamilyen 
bekötések voltak és van egy igen mély gödör. Nagyon balesetveszélyes. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Felhívja a figyelmet, hogy október 23-án 10.00 órakor 
kerül megrendezésre az ünnepség. Október 28-án 16.00 órakor a temetőben a keresztnél 
találkoznak és most lesz az első alkalom, hogy utána a Civilházhoz is elmennek.  
 
Benkő Istvánné képviselő: Október 29-én 13.00 órára a Virágos Velencéért Egyesület tagjai 
és a nyugdíjasok vonulnak ki temetőt takarítani. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ma kint járt a temetőben és nagyon szépen rendben van 
most is. 
Megállapítja, több napirendi hozzászólás nem volt, megköszöni a részvételt és a nyílt ülést 
15.45 órakor bezárja.  
 
 
 

K.m.f. 

 
 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 


