JEGYZŐKÖNYV

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-én
megtartott nyílt testületi üléséről
Helye:

Velence Kastély
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Oláhné Surányi Ágnes
Cserny Vilmos
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Martinovszky József
Serhók György
Dr. Sirák András
Dr. Sirák Andrásné
Szávai Jánosné
Uj Roland Gyula
dr. Papp Gyula Gábor
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képviselő
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(később érkezett)
képviselő
képviselő
képviselő
címzetes főjegyző

valamint Filler Erna pénzügyi osztályvezető, Molnár Ferencné pénzügyi ügyintéző, Heinczné
Horváth Edina igazgatási osztályvezető, Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető, Czuppon István
iskolaigazgató, Szabó Gábor TDM Egyesület elnöke, Csizmadia Attila FIDESZ-MPSZ
Velencei Alapszervezet elnöke, dr. Sági János rendőrkapitány, Stefán Lajos rendőrzászlós,
továbbá 1 fő velencei lakos.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, a Képviselőtestület 8 fővel határozatképes. Kéri, aki a meghívóban szereplő kiküldött napirendi pontokat
elfogadja azzal, hogy a zárt ülésre soron kívül javasolja a kötvénykibocsájtással kapcsolatos
napirendet, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
208/2011.(XI.21.)
határozata
a napirendi pontok elfogadásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel nyílt ülést tart:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ III. negyedéves pénzügyi beszámoló
3./ 2012. évi költségvetési koncepció
4./ 2012. évi szemétszállítási díj megállapítása (levételre javasolt)
5./ Egyebek
a.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
b.) Ifi-strandi 1367/22/A hrsz-ú ingatlan vételre felajánlása
c.) Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának módosítása
d.) Szándéknyilatkozat – helyiség bérletre (Balatoni u. 65.)
e.) Velencefürdői-strand üzemeltetésére ajánlat
f.) Takarékossági intézkedés
g.) EFOTT megrendezésére szándéknyilatkozat
h.) 174/2011.(IX.19.) határozat visszavonása
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Zárt ülés: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása
Kötvénykibocsájtás
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti Gárdony Rendőrkapitányát és javasolja,
mielőtt megkezdik a napirendek szerinti munkát, adják át neki a szót.
Dr. Sági János rendőrkapitány: Kérte a Polgármester asszonyt, hogy pár percet biztosítson
számára, mert Juhász Krisztián munkatársuk mellett megüresedett helyre megtörtént az arra
alkalmas munkatárs kiválasztása. Bemutatja Stefán Lajos zászlós urat. A zászlós úr
személyében a második körzeti megbízott státusz is betöltésre kerül, ehhez kéri a Képviselőtestület támogatását. A zászlós úr be fog mutatkozni és a telefonszámát is megadja. Szeretne
pár statisztikai adatot ismertetni a Rendőrség munkájával kapcsolatban. Turisztikai
szempontból sajnos nem sikerült Velencén olyan nyári időszakot zárni, mint amilyen tervben
volt. Miután kevesebben látogattak ide, így kevesebb bűncselekményt is követtek el. A
bűncselekmények számánál – levéve azokat a tavalyi adatokat, amelyek eltorzították más
irányba a helyzetet -, elmondható, ugyanúgy alakultak. A struktúrájuk kedvezőbb lett.
Kevesebb lopást követtek el, a lopások száma 132-ről 102-re csökkent. A betörések száma 57ről 49-re csökkent. Ezek az adatok azért is jók, mert a strandlopásokhoz és a turisztikai
szezonhoz ezeknek a számoknak kevesebb köze van. A gépkocsi lopások száma jelentősen
csökkent. Rablás az idei évben nem történt és nem történt olyan bűncselekmény, amely
irritálta volna a közvéleményt. A tavalyi betöréses lopás elkövetői előzetes letartóztatásban
vannak. Kéri a Képviselő-testület támogatását abban, hogy ez év december 31-én a
Főkapitányság bérlőkijelölési joga a szolgálati lakásra lejár. A Főkapitány urat kérte,
találják meg azt a megoldást, hogy a szolgálati lakás továbbra is úgymond rendőrkézben
maradhasson. Valószínűleg december 31-ig meg tudnák beszélni, milyen kondíciókkal lehetne
folytatni a bérletet, de a szerződést pénzügyileg a Főkapitányság nem tudja teljesíteni ebben a
hátralévő másfél hónapban. Kéri a Testületet, támogassák azt, hogy továbbra is rendőr
lakhasson a jelenlegi szolgálati lakásban. Mindenképpen olyan kollegát szeretne a szolgálati
lakásba, aki aktív hivatásos állományú rendőr. Átadja a szót Stefán Lajos zászlós úrnak.
Stefán Lajos rendőrzászlós: Elmondja, 32 éves, jelen pillanatban Agárdon lakik. Szándékában
áll itt letelepedni. Szándékában áll továbbá a Polgármesteri Hivatallal, a Polgárőrséggel, és
a Családsegítő Szolgálattal szorosabb együttműködő kapcsolatot kialakítani. Közli a
telefonszámát: 06 20/5008 010.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni a bemutatkozást és a tájékoztatást.
Eredményes és jó munkát kíván az új kollegának, aki számíthat az Önkormányzat és
intézményei támogatására is. Mindig nagyon jó kapcsolata volt az Önkormányzatnak a
Rendőrséggel. Megköszöni a Rendőrkapitány úr és a Rendőrzászlós úr részvételét. Javasolja,
a napirendnek megfelelően folytassák a munkát.
A két ülés közötti munkáról az alábbi tájékoztatást adja:
-

Megköszöni az október 23-i ünnepi rendezvény szervezését és programját. Nagyon
színvonalas műsort adott a Speciális Szakiskola.
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-

-

-

-

Köszöni a Halottak Napi megemlékezésnek is a szervezését. Bár ezen kevesen vettek
részt, úgy érzi, a kellő megemlékezést mindenki részére megadták.
Ebben az időszakban egy alkalommal került megrendezésre a „Beszélgessünk
Velencéről” program. Minden hónapban 1-2 emberrel többen vesznek részt ezen a
fórumon és olyan kérdések vetődnek fel, amelyek foglalkoztatják az embereket,
ténylegesen kulturált beszélgetéssé alakult. Két téma volt hangsúlyos, ezek a
„Velencei-tó Kapuja”, illetve a vasútfejlesztés. A velencefürdői lakosok részéről
felmerült a csónakkikötők dolga.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrzést
folytat. Egy tematika szerint a megyei városokon kívül a város kategóriába tartozó
összes önkormányzatnak a pénzügyi helyzetét értékelik, elsősorban a pénzügyi
egyensúlyra ható tényezőket és ezeknek a folyamatait mutatják be. Összesen 304
városi önkormányzat pénzügyi helyzetét ellenőrzik, ebből 63-nál folyik helyszíni
ellenőrzés, ezek között van Velence is.
November 10-én rendkívüli nyílt és zárt ülést tartott a Testület. A zárt ülésen több
témával foglalkoztak. A Képviselő-testület a „Velencei-tó Kapuja” projekt
folytatásához szükséges hiányzó forrás pótlását vagyonértékesítéssel kívánja
megoldani és e célra kijelölt két területet. Határozatot hoztak arra, hogy ezeknek az
ingatlanoknak a felértékelésére három ingatlanforgalmi szakértőtől kérnek ajánlatot.
Ez majd visszakerül a Testület elé. Szerződést kötöttek az ajánlatokat elbírálva a
Cash-Computer Bt-vel, pénzügyi tanácsadói tevékenységre. A „Velencei-tó Kapuja”
projekt megvalósításához elsősorban vagyonértékesítéssel, másrészt pedig banki
műveletek útján kíván az Önkormányzat pénzforrást teremteni. Ennek az
előkészítésével bízták meg a céget.
Továbbá megbízták egy elvi vízjogi engedélyezési dokumentáció elkészítésével az
Aquifer Kft-t, az esetleges többlet termálvíz igény felhasználására vonatkozóan.
November 11-én az NFÜ-vel és a VÁTI-val a „Velencei-tó Kapuja” beruházás
folytatásával kapcsolatos egyeztetést folytattak. Előzetesen elküldte az Önkormányzat
a közbeszerzés megvalósításához a közbeszerzési törvénynek megfelelő ütemtervet,
valamint azokat a határozatokat, amelyekkel a Képviselő-testület rendelkezik. A
megbeszélésnek az emlékeztetőjét ma kapták meg véleményezésre, ennek az átnézése
folyamatban van.(Ezért nem került ma kiosztásra.) Az egyeztetésnek a végeredménye
az volt, ami leírásra is került, hogy az NFÜ is az egyetlen megoldásnak a projekt
folytatását tartja, ehhez a pénzügyi forrást az Önkormányzatnak kell biztosítania,
többletforrásra nem számíthat.

Dr. Sirák András képviselő megérkezett az ülésre.

-

Várhatóan az NFÜ és a VÁTI is becsatlakozik a büntetőfeljelentésbe, amit a
kivitelezővel szemben tett az Önkormányzat. A Támogatási Szerződés egy éves
hosszabbításával is egyetértenek. Abban maradtak, amikor pontosan látja az
Önkormányzat a következő ütemet, akkor ismételten – vélhetőleg még ebben az évben
– újabb egyeztetésre leülnek. Két sürgető elem az Önkormányzat számára az
állagmegóvás, amire statikusi vizsgálatot kértek, de nem tudják még az eredményét, a
másik pedig az útjavítás. Ezek a munkák részei a projektnek, de nem lehet a projektből
kivéve és a közbeszerzési eljárást megkerülve megvalósítani őket. Csak az járható,
hogy zúzalék visszapótlásával biztosítják a balesetmentes közlekedést. Ez az egyetlen
törvényesen járható út.
A fakivágásról szóló hatósági határozattal kapcsolatban az Ügyészség óvást nyújtott
be. A Jegyző az óvással nem értett egyet, mivel a törvénysértés tényét az Ügyészség
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-

-

sem állapította meg. Ezen véleményét megküldte a Kormányhivatalhoz, aki a
kifogással nem értett egyet. A Jegyző úr még nem döntött arról, hogyan fog
továbblépni.
Ismerteti Tímár Béla úr hozzá írt levelét: „Tisztelt Polgármester Asszony!
Megváltozott munkakörülményeim a továbbiakban nem teszik lehetővé, hogy a
Pénzügyi Bizottságban külsősként segítsem munkájukat. Kérem, hogy a fentiek miatt a
továbbiakban ettől a tevékenységtől mentsenek fel. További munkájukhoz mind Önnek,
mind munkatársainak jó egészséget és sok sikert kívánok. Üdvözlettel: Tímár Béla”. A
szabályok szerint ezt ismertetnie kell és a későbbiekben pedig intézkedni fog a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság kiegészítéséről.
A múlt héten az I. számú Nyugdíjas Klub 20 éves évfordulójára került sor. Erre az
alapítók is meghívást kaptak és egy részük jelen is volt. Megköszönték mindazoknak a
munkáját, akik az alapítástól kezdve segítették azt, valamint az Önkormányzat
támogatását.

Kéri a Képviselő-testületet, aki tudomásul veszi a két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatót,
kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 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 kérdése, véleménye a lejárt
határidejű határozatokkal kapcsolatban?
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
209/2011.(XI.21.)
határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 93/2011. (V. 16.),
133/2011. (VII. 18.), 135/2011. (VII. 18.), 145/2011. (VII. 18.), 146/2011. (VII. 18.),
150/2011. (VII. 18.), 151/2011. (VIII. 8.), 152/2011. (VIII. 8.), 153/2011. (VIII. 8.), 154/2011.
(VIII. 8.), 155/2011. (VIII. 8.), 156/2011. (VIII. 8.), 157/2011. (IX. 19.), 158/2011. (IX. 19.),
159/2011. (IX. 19.), 160/2011. (IX. 19.), 161/2011. (IX. 19.), 163/2011. (IX. 19.), 164/2011.
(IX. 19.), 165/2011. (IX. 19.), 166/2011. (IX. 19.), 167/2011. (IX. 19.), 168/2011. (IX. 19.),
169/2011. (IX. 19.), 170/2011. (IX. 19.), 172/2011. (IX. 19.), 174/2011. (IX. 19.) határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
értelem szerint
***
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Napirend:

2.) III. negyedéves pénzügyi beszámoló
(Előterjesztés 2. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a
pénzügyi beszámolóval kapcsolatban?
Kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
210/2011.(XI.21.)
a 2011. évi III. negyedéves pénzügyi beszámoló elfogadásáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi III.
negyedéves pénzügyi beszámolóját elfogadta.
Felelős:
Határidő:

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

Napirend:

3.) 2012. évi költségvetési koncepció
(Előterjesztés 3. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a
koncepcióval kapcsolatban?
Martinovszky József képviselő: Lehet többet tudni a jövő évről Kormány szinten?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem, csak annyit, ami le van írva.
Dr. Sirák András képviselő: A határozati javaslat négyes pontja szerint az Önkormányzat
kötvénykibocsátást, továbbá vagyonértékesítést jelöl meg forrásként arra a projektre, amiben
már így is sok veszteség benne van. Nincs arról meggyőződve, ez a szerencsés választás, hogy
egy hitelre újabb hiteleket felvenni. Javasolja, a „Velencei-tó Kapuja” építkezésre ne
vegyenek fel semmiféle újabb hitelt, olyant, ami a lakosságot terhelni fogja. Nem saját
magukat, hanem a lakosságot kell nézni. A lakosság így is nagyon meg van terhelve, a
gyógyszereiket sem tudják kiváltani. A lakosság el van szegényedve, nem szabad
kötvénykibocsátással sújtani. Akár melyik bankot nézik, mindegyik keményen visszaköveteli
azt a pénzt, amit az Önkormányzatnak adnak most. Javasolja, a 4-es pont kerüljön ki a
költségvetési koncepcióból.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Hasonló véleményen van. Az újságból arról lehet értesülni, ez
a Képviselő-testület semmit nem hibázott, de ez a Testület döntött afelől, hogy a „Velencei-tó
Kapuja” hogyan, miből valósuljon meg. Posch Ede leírta, 900 millió forint kintlévőség van
emiatt.
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ennyi követelése van az Önkormányzatnak, nem
kintlévősége.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: El kellene gondolkodni azon, a Testület valóban nem hibázotte? Ha ezt helyre kell hozni, akkor más módját, mint a kötvénykibocsátást válassza ennek a
helyzetnek a kezelésére. Semmiképpen nem tartja helyesnek, hogy a lakosságon vasalják be
azt, amit a Testület rosszul választott, rosszul döntött. A vagyonértékesítést szintén nem tartja
helyesnek. A Velencei Híradó előző számaiban leírásra került, jól áll Velence, semmi gond
nincs emiatt, ugyanakkor Posch Ede leírta, hogy „…a több tételből álló teljes követelés
meghaladja a 900 millió forintot”. Véleménye szerint a felszámolás alatt álló cégtől egy fillért
nem fog kapni az Önkormányzat.
Martinovszky József képviselő: A velencei Önkormányzat döntött három beruházásról. A
„Velence-tó Kapuja” megépítéséről pont azért, mert pénzt szerettek volna előteremteni az
előző kettő beruházás, az Iskola és a Szakorvosi Rendelőintézet fenntartásához. Negyven éve
dolgozik az építőiparban és el lehet mondani, most hetente tucatjával mennek tönkre az
építőipari cégek. Nem tudja, hányszor lehet olyant olvasni az újságban, az önkormányzat
tehet arról, hogy bedőlt egy-egy építőipari vállalkozás. Velencén ez úgy van, a Képviselőtestület döntött rosszul, mert bedőlt egy építőipari vállalkozás. Elmondható, jól döntöttek a
beruházással kapcsolatban, maximum rossz beruházót fogtak ki, aki az Önkormányzatnak
veszteséget okozott. Kb. 500 millió forintra van ahhoz szükség, hogy megépüljön a „Velenceitó Kapuja”. De 900 millió forint kell ahhoz, hogy ledózerolják az épületet és füvesítsék a
partot. Véleménye szerint csak az előrelépés lehetséges, mert ez az olcsóbb megoldás. Úgy
gondolja, ha banki művelettel vagy területértékesítéssel meg tudják oldani a beruházás
folytatását, akkor az Önkormányzat ezen csak nyerhet, mert 1,5 milliárd forintot adott az
Állam Velencének. Kéri, vegyék figyelembe azt is, mennyit kapnak, annak ellenére, hogy most
veszteség érte az Önkormányzatot. A legnagyobb veszteség az lenne, ha most félbehagynák a
beruházást.
Cserny Vilmos alpolgármester: Dr. Sirák András képviselőtársa elmondta, tapasztalta a
rendelőben, mennyire elszegényedett a lakosság. Ez nem vitatható, de véleménye szerint
ennek nincs köze a „Velencei-tó Kapuja” beruházáshoz, mert ezt az egész országban el lehet
mondani sok emberről, akiket nem a velencei Képviselő-testület döntése hozott rossz anyagi
helyzetbe. Dr. Sirák Andrásné pedig felvetette a Képviselő-testület elhibázott döntését.
Kérdezi, mire értette ezt Képviselőtársa? Szavaiból úgy veszi ki, hogy a kivitelező
kiválasztásában hibázott a Testület. Ebben nem hibázhattak, mert volt egy közbeszerzési
eljárás, amelynek a szabályrendszere szerint a pályázók közül egy bizonyos szakmai szempont
szerint ez a cég tette a legkedvezőbb ajánlatot. Ha más eredményt hoztak volna ki, akkor már
rég beperelték volna az Önkormányzatot, hogy nem a közbeszerzés szabályai szerint jártak el
az ügyben. Meg voltak adva a szakértő által összeállított értékelési szempontok, és szakértők
javasolták, mi legyen a közbeszerzés eredménye. A Testületnek az volt a feladata és
kötelessége, hogy jelölje ki a közbeszerzési eljárás során a legkedvezőbbnek tűnő ajánlatot. A
kötvénykibocsátás során valóban a svájci frank kapcsán komoly fizetési problémák merülnek
fel az egész országban. De nem Velencén, hanem több megyei jogú városban is. Az Állam
átvállalja a megyei jogú városok kötvénykibocsátással kapcsolatos több százmilliárdos
adósságát. Erre sem lehet azt mondani, hogy Velence hibázott, sajnálatos módon így alakult
az európai gazdasági helyzet. Jó lenne tudni, mi lehet itt a megoldás. Azt nem tudja elfogadni,
hogy a visszabontás lenne a megoldás, mert az legalább ennyi pénzbe kerül. Annak a
költségét honnan teremtenék elő? Más lehetőség nincs, vagy banki művelet, vagy meglévő
vagyoningatlan értékesítése. Mivel vagyonból vagyon lesz, így elmondható, ez nem a
települést elszegényítő intézkedés. A veszteség az eredeti állapot visszaállítása lenne. A
költségvetési koncepcióval kapcsolatban az 1. Fejezetben az szerepel, hogy a „… központi
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költségvetési kapcsolatokból származó források a 2010-es évi szinten várhatóak.” Ez a szint
mint jelent? Nominál értéken, várhatóan annyit kapnak, mint 2010-ben, vagy a
költségvetésnek a százalékos arányát annyiban fogja fedezni a központi támogatás. Az utolsó
mondat pedig,” … helyi adóbevételi arány az előterjesztés készítésének időpontjában 96,8
%”. Ez minek a százaléka?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Annyira egyszerű az anyag 1. Fejezetének
megfogalmazása, mint amennyire a kormányzati tájékoztatás volt. Csak ennyit tudnak.
Feltételezi, ilyenkor mindig nominál értékről van szó, sehol nincs inflációkövetés. Az adónál
pedig azt kívánta jelezni, hogy az adóbevételei az Önkormányzatnak elég jó szinten vannak a
tervhez képest.
Cserny Vilmos alpolgármester: Akkor ez a 2011. évi teljesülés?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Igen, a 2011. évi költségvetési bevétel, amire 244
millió forint adó lett betervezve, és amikor az anyag készült, akkor 96,8 %-os volt. Ma már
megvan a 100 %. Az Önkormányzat működésénél az adóbevétel mindig stabil pont volt. Igen
jó adófizetési morállal rendelkezik az összes érintett a településen. Ha ebbe beleszól a
Kormányzat, akkor annak a következményeit nem tudja prognosztizálni.
Cserny Vilmos alpolgármester: A Testület elhibázott döntésével kapcsolatban elmondja, kéri
a Polgármester asszonyt, sorolja fel egy oldalon, a „Velencei-tó Kapuja” projekt az ötlet
megszületésétől kezdve addig, amíg támogatott projekt lett, hány szakmai szervezet,
intézmény, állami hivatal aláírását bírja. Volt olyan, hogy „Velence Déli-kanyar”, „Velence
Korzó”, ahol nem találták kivitelezhetőnek vagy gazdaságosnak az ötletet. Véleménye szerint
10-15 intézmény és szervezet írta alá a „Velencei-tó Kapuja” beruházás megvalósítását. Meg
lehetett volna tagadni ennek a támogatását azoknak, akik erre hivatottak, és ebben
szakemberek voltak. Mindenki aláírta és támogatta.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, a kötvénykibocsátásnak mi lenne a fedezete és melyik
banktól? A vagyonértékesítéssel kapcsolatban a rendkívüli testületi ülés meghívójában nem is
jelölték a zárt ülést, pedig már előtte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is tárgyalta,
tehát tudni lehetett, hogy zárt ülés lesz. A vagyonértékesítésnél megjelölt ingatlan az az
ingatlan, amire jelzálogot jegyzett be az OTP a folyószámla hitelkeret megemelésekor. Ezt az
ingatlant el lehet adni?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Igen, de ez már a zárt ülésen is elhangzott. A zárt
ülésnek pontosan az a lényege, hogy akkor lehet tartani, amikor a Képviselő-testület erről
dönt.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: De az SZMSZ-ben benne van, jelölni kell, hogy zárt ülésről lesz
szó.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Amikor tudják, akkor igen, de most a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság a testületi ülés előtt fél órával tartotta az ülését.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Jelzi, arra nem kapott meghívót.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság zárt ülésére
nem is fog meghívót kapni. Minden bizottságnak módjában áll zárt ülést tartani, ahová csak a
választott tagjai kapnak meghívót.
7

Dr. Sirák Andrásné képviselő: Ilyenkor képviselő nem mehet be?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Aki nem választott tagja a Bizottságnak, az nem. Dr.
Sirák András és Dr. Sirák Andrásné képviselőtársai hozzászólásában elhangzottakat szeretné
pontosítani, 900 millió forintos követelése van az Önkormányzatnak és nem tartozása. Igen
nagy különbség.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kintlévőséget mondott.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Arról van szó, hogy az előleg el nem számolt részével
szemben az Önkormányzat 900 millió forintos követelést állított be, hiszen különböző
garanciális elemek szerepeltek a szerződésben. Úgy gondolja, a Képviselőtársai pontosan
válaszoltak arra, hogy európai uniós nyílt közbeszerzési eljárásnak a folyamán a Képviselőtestület helyesen és szabályosan döntött. Aki más megoldásokat vet fel, az játszik a lakosság
vagyonával és helyzetével. Ezt nem a lakosságnak kell megfizetnie, mert közvetlenül az
Önkormányzatot terhelő kifizetés lesz. A kötvénnyel kapcsolatosan, hogy melyik banktól és mi
a fedezet, erről önállóan kell majd dönteni, még nem tud választ adni. A koncepciónak csak
azt a szándékot kell tartalmaznia, hogy milyen forrásokból lehet elvileg és módszerében is
előteremteni a kötelezettség vállaláshoz szükséges fedezetet. Senkinek nem öröm, hogy ilyen
helyzetbe hozta az Önkormányzatot a kivitelező, mert sok gondot okoz. De szintén sok gondot
okoznak azok a felelőtlen kijelentések, amelyek félrevezetik az állampolgárokat, ahelyett, hogy
segítenének a megoldásban, csak hergelik őket. Nyilván ez csak néhány emberre jellemző, de
elég nagy kárt okoznak. Úgy gondolja, mindenki felelni fog, aki kárt okoz, és reméli a
rendőrségi vizsgálatot követően az a kivitelező is, akinek köszönhető a jelenlegi helyzet. A
legokosabb megoldás az lenne mindenki számára, ha tudomásul venné, hogy ez a beruházás
megvalósul, és igyekeznének a legkisebb problémát okozni a közreműködésükkel mindazoknak
az állampolgároknak, akik már itt nyáron strandolni szeretnének. Azt kéri, hogy a Képviselőtestület két tagja is legyen ebben segítségükre.
Cserny Vilmos alpolgármester: A Parlamentben is téma volt és dr. Fónagy András úr azt
mondta, ez a település környezetében élőknek fontos beruházás és minden erővel támogatják,
hogy megvalósuljon.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Valamint megtalálják azt, és kellő rendőrségi erővel
eljárnak azzal a kivitelezővel szemben, aki ezt a helyzetet előidézte. Ez is benne volt az
elmondottakban. Lezárja a vitát. Dr. Sirák András képviselőtársát kérdezi, módosító
indítvány-e a javaslata?
Dr. Sirák András képviselő: Igen, a módosító indítványa az, hogy a 4-es pontot vegyék ki a
koncepcióból. Gondolkodjon el a Testület azon, hogyan lehet a legkisebb veszteséggel ezt a
projektet megvalósítani. Azzal egyetért, hogy a visszabontás sokba kerülne és nem is biztos,
hogy jó lenne. Valami járható, reális alternatívát szeretne. Valami újratervezésre gondol, ami
nem ilyen nagymértékű. Próbálják meg ezt további veszteség nélkül megvalósítani. Alapvető
baj, hogy a Polgármester asszonynak van egy terve, ami csak úgy jó. Nem biztos, hogy így
van. Amikor elbuktak 500 milliót, majd 400 milliót, meglépett egy kivitelező, a kivitelező
kiválasztásával nagyon balul jártak el, mert áron aluli kivitelezőt fogadtak meg. Az összes
többi kivitelező 100 millióval fölé tervezett ennek. Ez feltűnően alacsony ajánlat volt, sokkal
olcsóbb a többinél.
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Képviselő úr hozzászólásából az derült ki, ha nem ez
az épület kerülne megvalósításra és át lenne tervezve, akkor mindez a probléma nem lenne
probléma, de nyilvánvalóan a kivitelező akkor is csak kivitelező lenne. Az okfejtése igen hibás,
nem az Önkormányzat és nem személy szerint ő ragaszkodik az épülethez. Minden alkalommal
elmondta, amire engedély van, amire támogatási szerződést kötöttek, az valósítható meg.
Ugyanezt erősítette meg az NFÜ-vel való egyeztetés is, hiszen bármi más új engedélyezési
eljárást igényelne, további időt venne igénybe nem csak az áttervezése, hanem az
eljárásrendje, a pénzügyi többletköltségéről nem beszélve, ami már ebbe a támogatási
projektbe nem férne bele. Az NFÜ-nél is elfogadták, hogy ezt a projektet kívánja az
Önkormányzat befejezni, hiszen ez az egyetlen, törvényesen járható út. Hangoztatni sok
mindent lehet, csak nem felel meg a valóságnak és főleg nem a realitásnak. Ez nem egy áron
aluli beruházás volt. A probléma az, hogy a kivitelező a kifizetett előleggel törvénytelen
módon „meglépett”.
Dr. Sirák András képviselő: Az Önkormányzat nem biztosította azt, hogy a kivitelező ne
tudjon meglépni, sem bankgaranciát nem kért, csak odaadták neki az előleget.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ez az állítás sem fedi a valóságot, ha minden így lenne,
akkor az Önkormányzat nem tudna a 150 millió forintos előleghez képest 900 millió forintos
követelést beterjeszteni. A tényadatok teljesen mások, félrevezet embereket és ez elég
elszomorító képviselő-testületi tag létére. Azt is tudnia kell, hogy az előleg adása kötelező volt
egy Kormányrendelet kapcsán, és minden olyan biztosíték - amire lehetősége volt az akkori
Képviselő-testületnek -, a szakértők által a szerződésbe betervezésre került. Az irányító
Támogató Szerv részéről pedig jóváhagyásra került. Igen nagy azoknak a szervezeteknek,
hatóságoknak a száma, akiknek az aláírása és pecsétje rajta van ezeken az elképzeléseken.
Kéri, aki Dr. Sirák András képviselőtársa módosító indítványát elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 2 igen, 7 nem szavazattal a módosító indítványt nem
támogatta.
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
211/2011.(XI.21.)
határozata
a 2012. évi költségvetési koncepció elfogadásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette és megvitatta az Önkormányzat
2012. évi gazdálkodási lehetőségeit. Az előzetes számítások alapján megállapítja, hogy a
2011. évben képződő bevételek elégségesek a működési, felhalmozási kiadások fedezetére.
Erre tekintettel elrendeli, hogy a 2012. évi költségvetés előkészítésekor az alábbiakban
megfogalmazott irányelveknek megfelelően kell eljárni:
1./ Az Önkormányzat és intézményei alapvető működésére fedezetet kell biztosítani.
Ennek érdekében törekedni kell a működési bevételek és a működési kiadások folyamatos
összhangjának megteremtésére, fenntartására.
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2./ A felhalmozási és tőkejellegű bevételek növelése érdekében törekedni kell a gazdaságos
értékesítésekre, hasznosításokra. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek csak felújításokra és
fejlesztésekre fordíthatók. Elsőbbséget élveznek azok a felújítások és beruházások, amelyek
működési költségcsökkentést eredményeznek.
3./ Biztosítani kell a pénzügyi mérleg bevételi és kiadási oldalának egyezőségét, ennek
érdekében:
 Törekedni kell minél nagyobb mértékű pótlólagos forrás bevonására az Önkormányzat
gazdálkodásába.
 Az intézményrendszer működésénél és valamennyi feladat végrehajtása során,
törekedni kell a megtakarításokra.
4./ A 2012. évi fejlesztések forrására az Önkormányzat kötvénykibocsátást, továbbá
vagyonértékesítés alapú forrást jelöl meg.
5./ Az intézményi költségvetések készítésekor a kiadások tervezésénél az alábbiak szerint kell
eljárni:
A tervezés alapja a szintrehozásokkal és a szerkezeti változásokkal korrigált 2011. évi
módosított előirányzat. A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok
előirányzatainak tervezése – a törvényi előírások alapján – a kötelező automatizmusok
figyelembevételével.
A működési kiadások meghatározásánál az inflációs hatások ellentételezéseként a Kormány
által megadott mértékű növekedést és a módosított adómértékek növekedését lehet elismerni a
közüzemi szolgáltatások tekintetében.
6./ Általános tartalékot kell képezni az esetleges forráskiesések, többletigények, az előre nem
látható események, károk fedezetének biztosítására.
7./ Az Önkormányzat és intézményei kezdeményezzék a pályázatok adta lehetőségeket,
különösen ami költségmegtakarítást eredményez, illetve óvodai férőhely bővítést eredményez.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző
folyamatos
***

Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kéri, kerüljön bele a jegyzőkönyvben név szerint, hogy ő maga
és Dr. Sirák András képviselő szavaztak ellene.

Napirend:

4.) 2012. évi szemétszállítási díj megállapítása (levételre javasolt)
(Előterjesztés 4. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A VHG Kft. ügyvezetőjének kérésére a napirendet
levételre javasolta. Amikor megszületnek a szükséges törvényi módosítások, akkor ismét
napirendre tűzik.
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Napirend:

5.) Egyebek
a.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
(Előterjesztés 5. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Jelzi, még nem ismerik a jövő évi költségvetésüket, de
örömmel támogatják a továbbtanuló fiatalokat. Reméli, továbbra is fennáll majd ennek a
feltétele. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Cserny Vilmos alpolgármester: Ha jól emlékszik, akkor a teljes összeg csökkent, ennél már
adtak többet is. Kérdezi, minek tudható be, hogy a pályázók között nem tesznek különbséget?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ez majd a zárt ülés témája lesz. Most a forrás
biztosításáról van szó.
Kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
212/2011.(XI.21.)
határozata
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretösszegének
megállapításáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés terhére az idei
évben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 1.175.000,- Ft
támogatást biztosít.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2012. február 29.
***

Napirend:

5.) Egyebek
b.) Ifi-strandi 1367/22/A hrsz-ú ingatlan vételre felajánlása
(Előterjesztés 6. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye?
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, hol van a határozat?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata
szerepel az előterjesztésben. Polgármesterként javasolja, fogadják el a Bizottság javaslatát,
aki az ajánlatot tárgyalta és forrás hiányában a vételt nem támogatja. Kérdezi, szavazhatnak,
vagy van még valakinek kérdése, észrevétele?
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Dr. Sirák András képviselő: Nem lehet egy ilyen mellett úgy elmenni, hogy ne gondoljanak
arra, még 30 körüli az ugyanilyen helyzetben lévő ember. Próbálják meg végiggondolni,
ezeknek az embereknek hogyan lehet segíteni. Lehet, nem a legjobb megoldás a
visszavásárlás. Ezeknek az embereknek próbáljanak meg segíteni. Ezek az emberek nem
jókedvükből adják el, próbálnak pénzhez jutni. Kéri, próbáljanak meg ezeknek az embereknek
az érdekében valami jóvátételi koncepciót kidolgozni. Nem megoldás a visszavásárlás, mert
nem tudnak vele mit kezdeni, de valami módon meg kellene próbálni ezeknek az embereknek a
sorsán javítani.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság sem jó
szívvel hozta meg ezt a döntést. A legtöbb, amit pillanatnyilag tehetnek, a projektfolytatást
úgy megtervezni, hogy a jövő nyár mindenképpen bevételt jelentő üzemként legyen számukra
biztosított. Ha bármilyen más irányba indulna el a Képviselő-testület, akkor súlyosbodna a
helyzet, hiszen még egy nyár esne ki. Akár a teljes bontás, akár az átdolgozás is azt jelentené,
hogy a 2012-es nyári idényben a strand nem működne.
Serhók György képviselő: Véleménye szerint is a vállalkozókat mindenképpen támogatni kell,
de úgy érzi, van egy kis félreértés. Az ingatlan az Önkormányzaté, a pavilon felépítmény a
pavilontulajdonosoké, akik közül most egy értékesíteni szeretné a pavilonját, ami
önkormányzati ingatlanterületen van. Minden évben van egy-két pavilontulajdonos, aki el
kívánja adni a tulajdonát. Véleménye szerint következetesnek kell maradniuk, mert ezeket a
pavilonrendszereket még nem üzemeltették egyszer sem, ezért javasolták, most se vegyék meg
a vállalkozótól a pavilont.
Dr. Sirák András képviselő: Véleménye szerint sem a legjobb ötlet a pavilon megvétele, de az
elutasító levélben érdemes valami olyasmit írni, hogy az Önkormányzat töpreng rajta, milyen
módon tudnák a bevételkiesésüket kompenzálni.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A tények érdekében elmondja, nincsen 30 körüli
pavilon, csak 11 db van. Sem jóvátétel, sem töprengés nem feladata az Önkormányzatnak,
sokkal inkább a cselekvés, amit már meg is tettek. Földhasználati díjat kellett volna fizetniük a
pavilontulajdonosoknak és az Önkormányzat időszakosan mindig úgy dönt, hogy tovább adja
a fizetési haladékot. Ennyi a lehetőségük. Ha egy korábbi testületi ülés tájékoztatásul
kiküldött anyagát előveszik, akkor láthatják benne azt az ügyvédi levelet is, amit minden
pavilontulajdonosnak elküldtek, amely szerint ha kár érte őket, akkor a károkozó felé
törvényesen élhetnek igényükkel. A károkozó nem az Önkormányzat. A segítséget megadták
azzal, hogy elmondták, mi a lehetőségük. Véleménye szerint is az elmúlt évek gyakorlata
szerint járjanak el, ennek a következetességnek nincs semmi köze a „Velencei-tó Kapuja”
beruházáshoz.
Kéri, aki a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatával egyetért, kézfeltartással
jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
213/2011.(XI.21.)
határozata
pavilonegység vételi felajánlásának elutasításáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ifi-strandon lévő 1367/22/A hrsz-on
feltüntetett strandcikk és ajándéküzletként működő pavilonegység vételére nem tesz ajánlatot.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***

Napirend:

5.) Egyebek
c.) Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Polgármesteri
Hivatal Alapító Okiratának módosítása
(Előterjesztés 7. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kéri, aki az Alapító Okirat módosítással egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
214/2011.(XI.21.)
határozata
Humán Családsegítő Alapító Okiratának módosításáról
1.) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 1. napi hatállyal a
”HUMÁN” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okirat felhatalmazó
rendelkezését az alábbi szövegrésszel hagyja jóvá:
„ Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. §.-a (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az
államháztartásról szóló módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 87. §. És 88. §.-a alapján,
figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 292/2009.(XII.19.)
kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseire, a „HUMÁN” Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Alapító okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá:”
2.) Az Alapító Okirat 6. pontját az alábbi szövegrésszel hagyja jóvá:
„6. Alaptevékenység:
Szakágazati besorolás:
889900
Máshová nem sorolható egyéb szoc. ellátás
2011. január 1.-től hatályos szakfeladat rend
889922 1 Házi segítségnyújtás
889924 1 Családsegítés
889921 1 Szociális étkeztetés (Velence város területén)
889201 1 Gyermekjóléti Szolgáltatás
889923 1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. „
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3.) Az Alapító Okirat 10. pontját az alábbi szövegrésszel hagyja jóvá:
„10. Típus szerinti besorolás:
Feladatellátás jellege szerint:

Önállóan működő. Éves költségvetési beszámolója az
önkormányzat költségvetésében és költségvetési
beszámolójában szerepel. A költségvetés
elkészítésénél az intézmény vezetője javaslattételi
joggal rendelkezik.

Az intézmény önálló bankszámlával nem rendelkezik.
4.) Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a „HUMÁN” Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 8 napon
belül a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére megküldje és a módosítás
törzskönyvi átvezetését kérje.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2011. december 1.
***

dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A Hivatal Alapító Okiratának 6. pontját szükséges
kiegészíteni a népszámlálással kapcsolatos tevékenységi körrel.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az Alapító Okirat 6. pontjának kiegészítésével
egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
215/2011.(XI.21.)
határozata
Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
1.) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 1. napi hatállyal a
Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat 6. pont szakfeladat felsorolását az alábbiak szerinti
kiegészítéssel hagyja jóvá:
„ 841173 1 Statisztikai tevékenység”
2.) Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Polgármesteri Hivatal módosítással
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 8 napon belül a Magyar Államkincstár Fejér
Megyei Igazgatósága részére megküldje és a módosítás törzskönyvi átvezetését kérje.

Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2011. december 1.
***

14

Napirend:

5.) Egyebek
d.) Szándéknyilatkozat – helyiség bérletre (Balatoni u. 65.)
(Előterjesztés 8. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a
napirenddel kapcsolatban?
Martinovszky József képviselő: Úgy gondolja, ezzel megoldódik Velence város fogászati
problémája.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az előterjesztéssel egyetért, és bérlet
megkötését támogatja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
216/2011.(XI.21.)
határozata
helyiség bérletéről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Hivatal, hogy a volt ÉDÁSZ
épület szolgálati lakásrészének emeleti szintjére bérleti szerződés tervezetet készítsen,
fogorvosi magánrendelő kialakítására és használatára, a korábban meghatározott
feltételrendszer betartásával. Az elkészült, és a bérlő által elfogadott szerződés tervezetet kéri
előterjeszteni.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2012. február 29.
***

Dr. Sirák András képviselő: Jelzi, megoldatlan a fogászati ügyelet, amire TB támogatás is
lenne. Arra kérte a Doktornőt, hogy meg kellene szervezni a fogászati ügyeletet, akár ebben a
rendelőben. Ha lesz TB szerződés, akkor ez kiterjeszthető lehetne Martonvásár, Baracska
térségére, úgy, mint a Rendelőintézetnél. Kéri, erre buzdítsa az Önkormányzat is a Doktornőt.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja, ebbe beleérti Képviselőtársa a házi
alapellátásban résztvevő fogorvosokat is. Őket is buzdítani kellene ilyen feladatba való
becsatlakozásra.
Dr. Sirák András képviselő: Sok fiatal fogorvos van, akinek nincs állás, nincs fogászati
praxisa, azoknak jó lenne gyakorlatszerzésre is. Benne van, ha a helyi házi fogorvosok
csinálják, de több lehetőség is kínálkozik. Az kell, hogy ezt valaki összefogja és legyen egy
rendelő, amely az ellátásoknak megfelel.
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Napirend:

5.) Egyebek
e.) Velencefürdői-strand üzemeltetésére ajánlat
(Előterjesztés 9. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja a Képviselő-testület tagjainak, a napirend
kerüljön levételre, mert amikor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, azután
érkezett be még egy ajánlat. A gárdonyi szomszédos strand üzemeltetője is benyújtotta
üzemeltetési igényét. 2011. december 5-i testületi ülésre visszakerülne.
Kéri, aki a napirendi pont levételével egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
217/2011.(XI.21.)
határozata
napirend levételéről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Velenceifürdői-strand üzemeltetésére
ajánlat” napirendet a tárgyalandó napirendek közül levette.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***

Napirend:

5.) Egyebek
f.) Takarékossági intézkedés
(Előterjesztés 10. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A hivatali dolgozók között értendő a Polgármester és Jegyző
is? Rájuk is vonatkozik ez?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Igen.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Az egyéb intézményekre is vonatkozik?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Igen.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, mennyi volt eddig, tehát mennyiről mennyire
csökkent?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A kérdés feltevése azért nem pontos, mert a költségvetés
tartalmaz egy meghatározott mennyiségű, havonta juttatható cafetéria rendszert, illetve egy
évre jutó egyéb bérjellegű juttatást. Háromhavi cafetéria juttatásról, a bérnél pedig az
időarányos jutalomról van szó. A jutalomkeret fele nem kerül kiosztásra. Ez mindenkire
egyformán vonatkozik, az összes intézményre is.
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az előirányzott jutalomkeret fele.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Mikortól? A jövő évtől vagy mostantól?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ez az idei évre vonatkozik. A jövő évre a 2012-es
koncepció vonatkozik. Ez az idei évi megtakarítás.
Kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
218/2011.(XI.21.)
határozata
takarékossági intézkedésekről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-es év második felében az
Önkormányzat hibáján kívül realizálódott többletkiadások kompenzálására az alábbi
takarékossági intézkedéseket rendeli el:
•
•
•
•

dolgozók egészségügyi szűrővizsgálata
dolgozók bérjuttatás
dolgozók bérjuttatás járulékai
dolgozók 3 havi cafetéria juttatása

1.968 eFt
16.988 eFt
4.077 eFt
5.028 eFt
-------------28.061 eFt

Felhívja a Polgármestert és a pénzügyi vezetőt, hogy a 2011-es évre szóló költségvetési
rendeletben szereplő egészségügyi szűrővizsgálatot, a döntés időpontjában még ki nem fizetett
bérjuttatásokat és járulékait, valamint október-november-december hónapra a cafetéria
juttatás kifizetését ne eszközölje.
Felszólítja a pénzügyi osztályvezetőt, hogy a tervezett megtakarításoknak megfelelő
költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést készítse elő és nyújtsa be.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
Filler Erna pénzügyi osztályvezető
2012. február 29.
***

Napirend:

5.) Egyebek
g.) EFOTT megrendezésére szándéknyilatkozat
(Előterjesztés 11. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A szándéknyilatkozat szerepel az előterjesztésben. A
szerződés előkészítéséhez kéri a Képviselő-testület felhatalmazását és nyilván a Testület elé
kerül a megállapodás is. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
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Dr. Sirák András képviselő: Tájékoztatásul közli, két évvel ezelőtti EFOTT-ot három halottal
úszták meg.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Úgy gondolja, a rendezvénynek vannak olyan
kihatásai, amelyekre nem árt odafigyelni és megpróbálják megelőzni.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megfelelő garanciális elemeket az Önkormányzat
kérhet, de nyilván józanságot nem tudnak garantálni.
Serhók György képviselő: Sajnálatos esemény, amit a Főorvos úr említett. Hat évvel ezelőtt
hasonlóképpen gondolkodtak ezen, mert visszatetsző dolgok történtek meg. Igencsak
elgondolkodott akkor is a Képviselő-testület, hogy ide engedje-e azokat a fiatalokat. A
sajnálatos dolgok mellett sikeres volt a rendezvény, nem történtek randalírozások, de az idei
évben még jobban oda kell figyelni. A gazdasági és más jellegű haszna viszont meg van ennek.
Nem is a gazdasági, hanem az idegenforgalmi hasznát nézik ennek és a város megismerésének
jelentőségét.
Dr. Sirák András képviselő: Kéri, erre a rendezvényre – ami 4-5 napig szokott tartani –
fokozott rendőri, polgárőri és mentő jelenlétet biztosítsanak.
Uj Roland Gyula képviselő: A rendezvény területén belül 2 esetkocsi, 2 kiskocsi és
egészségügyi biztosítás kötelező a szervezőknek úgy, mint a diákszigeten.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az előzetes szerződés-tervezetben ezek már ki
vannak kötve. Nem csak területen belül, hanem területen kívüli jelenlétet is kér az
Önkormányzat. Jogszabály szerint minden bent lesz a szerződésben, valamint ami még
elvárható. De ez természetesen még bekerül a Testület elé, hogy lehessen módosítani,
korrigálni.
Cserny Vilmos alpolgármester: Véleménye szerint mivel az ország minden főiskolai, egyetemi
intézményeiből itt lesznek a hallgatók, ennek nagy marketing jelentősége van. Lehet, hogy
majd magánúton is visszatérnek ezek az emberek.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja, a települést és az Önkormányzatot érintő
előnyöket és hátrányokat mérlegelni kell. Elsősorban a marketing szempontú megközelítés
fontos Velence számára. Javasolja, támogassa a Képviselő-testület a rendezvény Velence
településén való megvalósítását, a szerződés-tervezet előkészítését és nyilván a szerződést
majd a Képviselő-testület fogja elfogadni.
Kéri, aki az előterjesztést és az összefoglalót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
219/2011.(XI.21.)
határozata
EFOTT megrendezésének támogatásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a 2012-es évben az
Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója (EFOTT) Velencén kerüljön
megrendezésre.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendezvényhez szükséges támogatásokra és a bérleti
szerződésre vonatkozó tervezetet készítse el és terjessze elő. Felhívja a figyelmet arra, hogy a
szerződés tervezet feltétlenül térjen ki azokra a fokozott biztonsági intézkedésekre, amely a
rendezőséget terheli, és biztosítsa a korábbi rendezvények tapasztalatai alapján megismert
negatív következmények elmaradását.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2012. február 29.
***

Napirend:

5.) Egyebek
h.) 174/2011.(IX.19.) határozat visszavonása
(Előterjesztés 12. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A kiküldött anyagban a határozatnak a dátuma tévesen
szerepel, kéri a jó anyag kiosztását. Tartalmilag semmi nem változik, csak az előző anyag
határozati javaslatában a 174/2011.(IX.19.) helyett 174/2011.(IX.21.) szerepelt tévesen.
Szeptember 19-én volt a testületi ülés, a számelírás miatt kellett kicserélni most a határozati
javaslatot. A határozatnak a visszavonását javasolja az előterjesztésben leírtak miatt.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A szeptember 19-i testületi ülésen az előterjesztő egy 1996-os
törvényre hivatkozott, hogy kötelező elkészíteni a Környezetvédelmi Programot. Most
visszavonják, de nem lesz Környezetvédelmi Programja az Önkormányzatnak, ami kötelező,
de megmarad vagy 200 ezer forint, amit kapott volna az elkészítő.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Átadja a szót a napirend előkészítőjének, Heinczné
Horváth Edina igazgatási osztályvezetőnek.
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető: Az Önkormányzatnak lesz
Környezetvédelmi Programja, csak be fog épülni a HÉSZ-be. Ha települési szinten egyedileg
kér az Önkormányzat ajánlatot ilyen programok készítésére, az 600 ezer forintnál kezdődik. A
Kistérségtől érkezett egy ajánlat, mely szerint, ha kistérségi szinten, a kistérségi települések
összefogva rendelik meg a települési Környezetvédelmi Programokat, akkor településenként
200 ezer forint összegért tudja megcsinálni azt a vállalkozó. Ehhez adta meg a Képviselőtestület a felhatalmazást. Mivel kistérségi szinten a többi település nem rendelte meg ezt a
munkát, illetve máshogyan oldották meg, így Velence egyedül maradt és 200 ezer forintért
nem csinálta volna meg a vállalkozó. Más lehetőségnek néztek utána. Mivel a HÉSZ most van
elfogadás alatt, így abba fog beépülni.
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A Kormányhivatal most úgy ítéli meg, hogy ha egy
határozatban született döntés nem teljesül, akkor azt vissza kell vonni, mert nincs mögötte
szerződés. Ezzel jogilag teljesen nem ért egyet, mert véleménye szerint erről be kellene
számolni, hogy nem sikerült és újra kellene valamilyen irányba elindulni. Most ezt a
határozatot vissza kell vonni, mert nem lehet teljesült szerződést mellétenni. Nyilván az új
megoldás a Testület elé fog kerülni.
Dr. Sirák András képviselő: Az a rossz ebben, hogy az előterjesztésben fél oldalt írtak és a
lényeg nem került leírásra.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Benne van.
Dr. Sirák András képviselő: Az a lényeg benne, hogy ennyi pénzért nem vállalta a vállalkozó.
Ez a lényeg.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem ez a lényeg.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az a döntés úgy született, hogy két alternatíva volt.
Az egyikben az egyedi megrendelésnek az árajánlatai szerepeltek, a kistérségi települések
pedig egy alacsonyabb áron közösen tudták volna megrendelni. A Képviselő-testület a
kedvezőbb ajánlatot támogatta, ebben hozott döntést. Miután a Kistérség többi résztvevője
ebből kivált, egyedül maradt Velence és így az eredeti feltételek szerint szerződéskötésre nem
volt lehetőség.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztés második bekezdésében pedig szerepel:
„A műszaki osztály egyeztetéseket folytat arról, hogy a HÉSZ készítésével egyidejűleg
elkészüljön a települési környezetvédelmi program”. Kéri, vonják vissza a határozatot és
amennyiben szükséges, az Önkormányzat beterjeszt egy másik megoldást.
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
220/2011.(XI.21.)
határozata
174/2011.(IX.19.) határozat visszavonásáról
Velence Város
visszavonja.

Önkormányzat

Felelős:
Határidő:

Képviselő-testülete

a

174/2011.(IX.19.)

határozatát

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A napirendek végére értek. Kérdezi, van-e valakinek
közérdekű bejelentése?
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Cserny Vilmos alpolgármester: A település nagyon sok utcájában a szennyvízaknák felett
elviselhetetlen bűz terjeng. Nem tudja, ez mitől van, meg kellene az üzemeltetőt kérdezni.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöni az észrevételt. Javasolja, hogy a továbbiakban
zárt ülésen folytassa a Testület a munkáját. Kéri, aki a zárt ülés tartásával egyetért,
kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
221/2011.(XI.21.)
határozata
zárt ülés elrendeléséről
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete személyiségi jogok védelmében,
valamint a gazdasági érdekekre tekintettel zárt ülést tart.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni a jelenlévők részvételét és a nyílt ülést
16.25 órakor bezárja.
K.m.f.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző
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