JEGYZŐKÖNYV

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 5-én
megtartott nyílt testületi üléséről
Helye:

Velence Kastély

Jelen vannak:

Oláhné Surányi Ágnes
Cserny Vilmos
Benkő Istvánné
Martinovszky József
Dr. Sirák András
Dr. Sirák Andrásné
Szávai Jánosné
Uj Roland Gyula
dr. Papp Gyula Gábor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
(később érkezett)
képviselő
(később érkezett)
képviselő
képviselő
címzetes főjegyző

valamint Szelei Andrea aljegyző, Molnár Ferencné pénzügyi ügyintéző, Heinczné Horváth
Edina igazgatási osztályvezető, Török Ágnes Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményvezetője, Czuppon István iskolaigazgató, Lukács Sándorné a Velencei-tavi Rózsa I.
számú Nyugdíjas Klub vezetője, továbbá 6 fő velencei lakos.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, a Képviselőtestület 6 fővel határozatképes. Serhók György képviselő jelezte, nem tud a mai testületi
ülésen részt venni. Kéri, a meghívóban kiküldött napirendi pontokat fogadják el egy
kiegészítéssel, a zárt ülésre javasolja bírósági kereset benyújtása napirend felvételét, amely
szóbeli előterjesztés lesz.
Kéri, aki a meghívóban szereplő nyílt és zárt ülés napirendi pontjait a kiegészítéssel együtt
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
225/2011.(XII.05.)
határozata
a napirendi pontok elfogadásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel nyílt ülést tart:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ 2011. évi költségvetési rendelet módosítása (Levételre javasolt!)
3./ Beszámoló a Bizottságok 2011. évi munkájáról, valamint az Alpolgármester tevékenységéről
4./ A Képviselő-testület 2012. évi munkaterve
5./ Egyebek
a.) Állattartásról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
b.) Anyakönyvi események engedélyezéséről, díjazásáról szóló rendelet módosítása
c.) A piaci, vásározói tevékenység folytatásáról szóló rendelet módosítása
d.) Ingatlanforgalmi szakértők ajánlatai (585/26 és 4471/10 hrsz-ú területekre)
e.) Támogatási szerződés módosítási kérelem
f.) Pavilontulajdonosok kérelme
g.) Területfoglalási engedély meghosszabbítási kérelme (Tóbíró közi Pampuska büfé)
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h.)
i.)
j.)
k.)

Tervezői ajánlati felhívás módosítása
Bizottsági tag megválasztása
Közösségi Háznál parkoló kialakítása
Hulladéksziget áthelyezésére vonatkozó kérelem

Zárt ülés: - Rendkívüli támogatások
- Tehetséggondozói programmal kapcsolatos előterjesztés
- Hatósági engedélykérelem és álláspont kialakítása kapcsolódó témában
- Bírósági kereset benyújtása
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A két ülés közötti munkáról nem kíván tájékoztatást
adni, mert csak két hét telt el a két testületi ülés időpontja között.

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 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
226/2011.(XII.05.)
határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 118/2011. (VI. 20.),
183/2011. (IX. 19.), 185/2011. (X. 11.), 186/2011. (X. 11.), 187/2011. (X. 11.), 188/2011. (X.
11.), 189/2011. (X. 11.), 190/2011. (X. 17.), 191/2011. (X. 17.), 192/2011. (X. 17.), 193/2011.
(X. 17.), 194/2011. (X. 17.), 195/2011. (X. 17.), 196/2011. (X. 17.), 197/2011. (XI. 10.),
202/2011. (XI. 10.), 203/2011. (XI. 10.), 206/2011. (XI. 10.) határozatok végrehajtásáról
szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
értelem szerint
***
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Napirend:

2.) 2011. évi költségvetési rendelet módosítása

Levételre került.

***

Napirend:

3.) Beszámoló a Bizottságok 2011. évi munkájáról, valamint az Alpolgármester
tevékenységéről
(Előterjesztés 2. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az írásos beszámolókat a Testület tagjai megkapták.
Kérdezi, van-e valakinek kérdése vagy észrevétele bármelyikkel kapcsolatban?
Cserny Vilmos alpolgármester: Kiegészítésül elmondja, hogy Galambos György elődje a
VHG Kft-nél, illetve a vízműtársulatoknál megtartotta a feladatkörét, ezért a beszámolójában
csak a „Borút” szerepel. Ha valakit irritál a „hervadhatatlan érdem”, akkor közli, nem
hagyhatta ki a „virágzó” mellett ezt a szófordulatot.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Amennyiben nincs több kérdés vagy észrevétel, kéri,
egyenként szavazzanak a beszámolók tudomásulvételéről.
Kéri, aki tudomásul veszi a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság beszámolóját a
tevékenységéről, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a beszámolót tudomásul vette.
Kéri, aki tudomásul veszi a Szociális Bizottság beszámolóját a tevékenységéről,
kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a beszámolót tudomásul vette.
Kéri, aki tudomásul veszi az Ügyrendi, Szavazatszámláló, Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság beszámolóját a tevékenységéről, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a beszámolót tudomásul vette.
Kéri, aki tudomásul veszi a Szerkesztő Bizottság beszámolóját a tevékenységéről,
kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a beszámolót tudomásul vette.
Kéri, aki tudomásul veszi az Alpolgármester beszámolóját a tevékenységéről, kézfeltartással
jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a beszámolót tudomásul vette.

***

Napirend:

4.) Képviselő-testület 2012. évi Munkaterve
(Előterjesztés 3. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen
elhangzott módosítások átvezetésre kerültek. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
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Kéri, aki elfogadja a Munkatervet, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
227/2011.(XII.05.)
határozata
2012. évi munkaterv elfogadásáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi Munkatervet az alábbiak
szerint elfogadja:
VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2012. ÉVI MUNKATERVE

Február 06.
1.)

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2.)

2012. évi költségvetés (első olvasat)
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3.)

2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

4.)

Egyebek

Tájékoztatásul:
- Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról
- A Velencéért Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának beszámolója
a 2011. II. félévi pénzforgalom ellenőrzéséről

Február 27.
1.)

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2.)

2012. évi költségvetés jóváhagyása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3.)

Egyebek
- Felkérés ünnepi beszédek megtartására
- Március 15-i ünnepség előkészítése

Tájékoztatásul:
- Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról
Zárt ülés: Velencéért Emlékérem odaítélése
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Március 19.
1.)

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2.)

Rendőrkapitány beszámolója az éves munkáról
Előadó: Dr. Sági János rendőrkapitány

3.)

Városi Könyvtár 2011. évi tevékenységéről tájékoztatás
Előadó: Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető

4.)

A helyi önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervének elkészítése
Előadó: dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző

5.)

Egyebek:
- Majális előkészítése
- A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatása

Tájékoztatásul:
- Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról
Április 16.
1.)

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2.)

2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3.)

2011. évi pénzügyi beszámoló (zárszámadó rendelet),
a település vagyoni helyzetének bemutatása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

4.)

2011. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentés
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

5.)

Egyebek:
- Nyári szezonra való felkészülés komplex áttekintése

Tájékoztatásul:
- Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról
Zárt ülés: Kamatmentes önkormányzati kölcsön elbírálása

Május 14.
1.)

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
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2.)

Civil szervezetek szöveges beszámolója az előző évi tevékenységükről
Előadó: Civil szervezetek vezetői

3.)

Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás a 2011-es évről
Előadó: Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető
Török Ágnes intézményvezető

4.)

Egyebek

Tájékoztatásul:
- Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról

Június 18. (Kihelyezett ülés: Liget Iskola, Kis út 1.)
1.)

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2.)

Beszámoló a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
2011/2012-es tanévéről
Előadó: Czuppon István iskolaigazgató

3.)

Velence Plus Kft. beszámolója a 2011. évi gazdálkodásáról
Előadó: Joó Mátyás ügyvezető igazgató

4.)

Tájékoztató a VHG. Kft. 2011. évi gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Attila ügyvezető igazgató

5.)

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
beszámolója a 2011. évi gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Ferencz Péter ügyvezető

6.)

Egyebek

Tájékoztatásul:
- Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról

Július 16. (Kihelyezett ülés: Meseliget Óvoda, Fő út 79.)
1.)

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2.)

2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3.)

Meseliget Óvoda éves munkájának értékelése
Előadó: Serhókné Varjas Edit óvodavezető

4.)

Egyebek:
- Augusztus 20-ai ünnepség előkészítése
6

Tájékoztatásul:
- Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról
- A Velencéért Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának beszámolója az I. félévi
pénzforgalom ellenőrzéséről

Szeptember 17.
1.)

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2.)

2012. I. félévi beszámoló elfogadása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3.)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
csatlakozás és keretösszeg meghatározás
Előadó: Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető

4.)

Egyebek:
- Október 23-i ünnepség előkészítése

Tájékoztatásul:
- Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról
Zárt ülés: Velence Rózsája Díj odaítélése
Díszpolgári cím odaítélése
Velencéért Oklevél odaítélése

Október 15.
1.)

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2.)

2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3.)

Egyebek

Tájékoztatásul:
- Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról

November 19.
1.)

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2.)

III. negyedévi beszámoló elfogadása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
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3.)

2013. évi költségvetési koncepció
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

4.)

2013. évi szemétszállítási díj megállapítása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Tájékoztatásul:
Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról
Zárt ülés: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat bírálata

December 10.
1.)

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2.)

2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3.)

Beszámoló a Bizottságok 2012. évi munkájáról, valamint
az Alpolgármester tevékenységéről,
a felkért témafelelősök munkájáról tájékoztató
Előadók: bizottsági elnökök, Cserny Vilmos alpolgármester és a témafelelősök

4.)

Képviselő-testület 2013. évi Munkaterve

5.)

Egyebek

Tájékoztatásul:
- Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról

Közmeghallgatás 2012. február 27.
Témája: - 2012. évi költségvetés
Lakossági fórum 2012. április 16.
Témája: - 2011. évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni helyzetének bemutatása
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
értelem szerint
***
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Napirend:

5.) Egyebek
a.) Állattartásról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
(Előterjesztés 4. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztésben leírásra került a hatályon kívül
helyezés indoka.

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

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a
napirenddel kapcsolatban?
Kéri, aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2011.(XII.14.)
önkormányzati rendelete
az állattartásról szóló 18/2004.(V.31.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Rendelet az 5-ös számú mellékletben.
***

Napirend:

5.) Egyebek
b.) Anyakönyvi események engedélyezéséről, díjazásáról szóló rendelet
módosítása
(Előterjesztés 6. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése észrevétele?
Kéri, aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2011.(XII.14.)
önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjak mértékéről szóló 17/2011.(V.23.) önkormányzati rendel módosításáról
Rendelet a 7-es számú mellékletben.
***
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Napirend:

5.) Egyebek
c.) A piaci, vásározói tevékenység folytatásáról szóló rendelet módosítása
(Előterjesztés 8. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi Szelei Andrea aljegyzőt, kíván-e kiegészítést
tenni?
Szelei Andrea aljegyző: Nem.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Itt a
legnagyobb gond és ebben kéri majd a Testület tagjainak a segítségét, hogy kellene egy olyan
őstermelőt találni, aki felvállalná és összefogná a Közösségi Ház udvarán tervezett piaci
tevékenységet.
Kéri, aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2011.(XII.14.)
önkormányzati rendelete
a piaci, vásározói tevékenység folytatásáról szóló 5/2011.(V.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Rendelet a 9-es számú mellékletben.
***

Napirend:

5.) Egyebek
d.) Ingatlanforgalmi szakértők ajánlatai (585/26 és 4471/10 hrsz-ú
területekre)
(Előterjesztés 10. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztésben egy ajánlat szerepel. Két döntést fog
kérni. Az egyik az ajánlatnak az elfogadása, a másik pedig egy felhatalmazás az előterjesztés
utolsó bekezdése alapján, miszerint az értékbecslési ajánlatokat a Képviselő-testület a
benyújtott ajánlat viszonylatában – max. 20 % eltéréssel – tekintse elfogadhatónak. Az a
fontos, hogy legalább három igazságügyi ingatlanszakértői vélemény álljon az Önkormányzat
rendelkezésére. Amikor ezek megérkeznek, akkor beterjesztésre kerül a Testület elé. Kérdezi,
van-e valakinek kérdése, véleménye?
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Még mindig nem érti, amin jelzálog van, azt hogy lehet eladni,
illetve akkor hova lesz a jelzálog? A folyószámlahitel kapcsán erre a területre jelzálog van
bejegyezve.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ha sor kerül az értékesítésre, akkor ezt a jelzálogot
meg kell szüntetni. Egyeztetni kell a bankkal és másik ingatlanra kell áttenni. Most felesleges
lenne levenni a jelzálogjogot, ez majd egy későbbi döntés kérdése lesz.
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Egyenlőre ott tartanak ebben a folyamatban, hogy
ingatlanszakértő felkéréséről, illetve több ajánlat bekéréséről kell dönteni.
Kéri, aki Szabó Bakos György és Heinrich Péter szakértők közös ajánlatával egyetért,
kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
228/2011.(XII.05.)
határozata
szakértői értékbecslés elfogadásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 585/26 és a 4471/10 helyrajzi számú
földterület értékesítését megalapozó szakértői értékbecslésre Heinrich Péter szakértő
ajánlatát elfogadja és azt összességében 160.000,- Ft+ÁFA értékben megrendeli.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésnek megfelelő intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

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

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Arra kéri a Képviselő-testület felhatalmazását, hogy
kettő értékbecslési ajánlatot kérhessenek be, és ezeket az ajánlatokat el lehessen fogadni,
amennyiben plusz, mínusz 20 %-kal nagyobb eltérés nem lesz az előbb elfogadott ajánlattól.
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
229/2011.(XII.05.)
határozata
ingatlanforgalmi szakértői vélemény beszerzéséről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a velencei 585/26 és 4471/10 helyrajzi
számú ingatlanok értékesítéséhez további, lehetőség szerint két ingatlanforgalmi szakértői
véleményt kíván beszerezni.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy nevében eljárva kérjen árajánlatokat és megfelelő
ajánlat esetén a munkát rendelje meg, amennyiben az ajánlatban foglalt díj nettó 160.000,Ft-ot alapul véve 20 %-os értéknél nagyobb eltérést nem tartalmaz.
Felelős:
Határidő:

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

5.) Egyebek
e.) Támogatási szerződés módosítási kérelem
(Előterjesztés 11. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az anyagot azért küldte ki fejlappal együtt, hogy
lehessen látni, a projektmenedzser a formanyomtatványt szöveg szerint is elküldte. Már
döntöttek a támogatási idő meghosszabbításának kérelméről, de ez az a formanyomtatvány,
amit ki kell tölteni. Ami nem került kitöltésre, az azt jelenti, hogy nincs, viszont akkor is meg
kell tartani a kötelező táblázati formát. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? A
Közreműködő Szervezet egyetértésével készült a kérelem.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, mi a határozati javaslat és ki fogalmazza meg? Akkor
most miről döntenek? Utólag lesz kitöltve?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A határozati javaslat a kitöltött kérelem jóváhagyása.
Az előbb elmondta, hogy ami nincs kitöltve, az nem is lesz kitöltve, de meg kell tartani a
formanyomtatványon kitöltetlenül ezeket a rublikákat. Elvileg már döntött a folytatásról a
Testület, de ez a pontos formai kérelem, amit el kell fogadni.
Dr. Sirák András képviselő: Formailag kérdezi, melyik év november 31-e?
Dr. Sirák Andrásné képviselő: November 31-e nincs.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöni az észrevételt.
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, ki a kedvezményezett?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Önkormányzat. A kérelem végén a dátum nem 2011.
november 31-e lesz, mert a mai napi dátum fog odakerülni.
Kéri, aki a pontosítással együtt elfogadja a kiküldött módosítási kérelmet, kézfeltartással
jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
230/2011.(XII.05.)
határozata
szerződésmódosítási kérelemről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Velencei-tó Kapuja” projekt
megvalósítását szolgáló Támogatási Szerződés 10-es számú szerződésmódosítási kérelmét az
előterjesztésben szereplő formanyomtatványnak megfelelő tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az abban foglaltak szerint a szerződésmódosítást
kezdeményezze, illetve a szakmailag kitisztázott és javasolt szerződéstervezetet jóváhagyásra
terjessze elő.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2012. február 29.
***
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Dr. Sirák András képviselő: Kéri, kerüljön bele a jegyzőkönyvben név szerint, hogy ő maga és
Dr. Sirák Andrásné képviselő szavaztak „nem”-el.

Napirend:

5.) Egyebek
f.) Pavilontulajdonosok kérelme
(Előterjesztés 12. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztés tartalmazza a pavilontulajdonosok
kérelmére a választ. Mivel a Képviselőknek címezte Rubi László és Csik Attila vállalkozó a
levelét, ezért került be a Képviselő-testület elé. Máskülönben nem kerülne be, mert a
válaszlevelet már egyszer megfogalmazta a Testület, az Ügyvédi Iroda javaslatára. Kérdezi,
van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kéri, aki az előterjesztésnek a második és harmadik bekezdését a teljes szövegszerűségével és
tartalmával, mint határozatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
231/2011.(XII.05.)
határozata
pavilontulajdonosok kérelméről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Rubi László és Csik Attila vállalkozóknak a
kár megtérítésére vonatkozó beadványát - a meghatalmazott jogi képviselő, valamint a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egybehangzó javaslata alapján – elutasítja,
tekintettel arra, hogy a beadványban foglaltak a „Velencei-tó Kapuja” projekt kivitelezőjének
magatartására vezethetők vissza.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***

Napirend:

5.) Egyebek
g.) Területfoglalási engedély meghosszabbítási kérelme
(Tóbíró közi Pampuska büfé)
(Előterjesztés 13. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztésben leírásra került a javaslat, ami a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen is elhangzott. Kérdezi, van-e valakinek
kérdése, észrevétele?
Kéri, aki egyetért az előterjesztésben leírtakkal, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
232/2011.(XII.05.)
határozata
területfoglalási engedély meghosszabbításáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a velencei 1046 helyrajzi számú
közterületre korábban ideiglenes jelleggel felépített vendéglátóegység fennmaradásához
(közterület foglalásához) tulajdonosként településfejlesztési (településképi) szempontból 2013.
december 31-ig hozzájárul.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***

Napirend:

5.) Egyebek
h.) Tervezői ajánlati felhívás módosítása
(Előterjesztés 14. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztésben kiküldésre került az Artonic Kft.
levele és az Ügyvédi-, és Közbeszerzési Tanácsadói Iroda válasza. Kérdezi, van-e valakinek
kérdése, észrevétele?
Kéri, aki egyetért az eredeti ajánlati felhívás módosításával, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
233/2011.(XII.05.)
határozata
ajánlati felhívás módosításáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Velencei-tó Kapuja” projekt
folytatásának tervezési munkáihoz kibocsátott ajánlati felhívás teljesítési biztosítékára
vonatkozóan a vállalási ár 5 %-át előzetes letétbe helyező kikötését törli az ajánlati
felhívásból, tekintettel arra, hogy az ajánlati felhívás címzettje generáltervezőként jár el és az
idő rövidségére tekintettel ellehetetlenül szabályszerű részvételre a közbeszerzési eljárásban.
A felhívás módosítását a közbeszerzési tanácsadó jogi iroda jogszerű megoldásként értékeli.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajánlati felhívás fenti módosítását és annak
következtében szükségessé váló változtatásokat nevében eljárva végeztesse el.
Felelős:
Határidő:

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

5.) Egyebek
i.) Bizottsági tag megválasztása

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen a
Bizottság tagjai megkapták a Polgármester Csizmadia Attila úrral folytatott levelezését.
Csizmadia Attila úr vállalja a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági tagságot és ennek a
feladatnak eleget tud tenni. A mai nap Csizmadia Attila úr küldött egy e-mailt, melyet
felolvas: „Tisztelt Polgármester Asszony! Sajnálattal kell jeleznem, de a legjobb szándékom
ellenére sem tudok ma részt venni a testületi ülésen munkahelyi elfoglaltságom miatt. Kérem
megértését, a legnagyobb igyekezetem ellenére sem tudok megoldást találni a helyzetre.
Üdvözlettel: Csizmadia Attila”. Akkor tudnak dönteni a bizottsági tagságról, ha jelen van az
is, akiről szó van. A leendő bizottsági tag szóban jelzi, hogy elvállalja a tagságot, valamint
esküt kell tennie. A későbbiekben is Csizmadia Attila úr személyére fog javaslatot tenni, de
indítványozza, addig ne tárgyalják érdemben a tagságát, amíg nincs jelen. Majd a következő
soros testületi ülésen döntenek, ha jelen lesz a Csizmadia úr. Javasolja, most kerüljön
levételre a napirend. Jelzi, hogy ma Csizmadia Attila úr bizottsági tagságára tett volna
javaslatot, de a személyes jelenléte nélkül nem lehet dönteni.
Kéri, aki egyetért a napirend levéltelével, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
234/2011.(XII.05.)
határozata
napirend levélteléről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
új tagjának választására vonatkozó testületi eljárást leveszi a napirendről a jelölt
távolmaradása miatt.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***

Napirend:

5.) Egyebek
j.) Közösségi Háznál parkoló kialakítása
(Előterjesztés 15. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 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
235/2011.(XII.05.)
határozata
parkoló kialakításáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosként hozzájárul, hogy a velencei
1800 helyrajzi számú közút közterülethez a velencei 1851/2 helyrajzi számú, önkormányzati
tulajdonú földterületből a parkoló által kimetszett cca. 2 m-es sáv hozzájegyzése
megtörténjen.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a területrendezéshez szükséges tulajdonosi
nyilatkozatokat nevében eljárva tegye meg.
Felelős:
Határidő:

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

Napirend:

5.) Egyebek
k.) Hulladéksziget áthelyezésére vonatkozó kérelem
(Előterjesztés 16. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság két
kiegészítéssel javasolta ennek elfogadását, melyet az előterjesztés utolsó bekezdése tartalmaz.
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kéri, aki a kiegészítésekkel együtt elfogadja a hulladéksziget áthelyezését, kézfeltartással
jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
236/2011.(XII.05.)
határozata
hulladéksziget áthelyezéséről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kszelmanné Bálint Mercédesz 2481
Velence, Hársfa utca 1/A. szám alatti lakos kérésére hozzájárul, hogy a velencei 1800
helyrajzi számú közterületen, az előterjesztéshez mellékelt helyszínrajzi elhelyezésének
megfelelően a szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas tárolóedények hulladékgyűjtő szigetét
saját költségén kialakítja oly módon, hogy három oldalról kiépített esztétikus takarását is
biztosítani kell a tárolóedényeknek. A kialakítás költségét meghaladóan 10 évig köteles a
hulladékgyűjtő sziget, valamint a takaró fal gondozását, karbantartását, javítását saját
költségén elvégezni.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
Csiszár Balázs műszaki ügyintéző
2012. június 30.
***
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A nyílt ülés napirendjeinek végére értek. Kérdezi, van-e
valakinek közérdekű bejelentése?
Brájer György velencei lakos: Két ügyben kér felszólalási lehetőséget. Kéri, hogy a
jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza a felszólalását.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Látja, le van írva, amit el kíván mondani, kéri adja át a
jegyzőkönyv számára.
Brájer György velencei lakos: Közli, felolvassa, a hangszalag úgyis rögzíti. „Tisztelt
Képviselők! L. Simon László, körzetünk országgyűlési képviselője a „Velencei-tó Kapuja”
építkezése kapcsán történt, eddigi mintegy 550 millió forintnyi kifizetések és a szerződéskötés
körüli anomáliák miatt feljelentést tett. Az ügyek kivizsgálására a Veszprém Megyei
Rendőrkapitányságot jelölték ki. A nyomozás elindult. A Sz-Épülő Velence honlapján a minap
egy Önöknek címzett levél jelent meg, melyben összegezve olvashatók az Önök által hozott
határozatok úgymond eredményei, melyek a Polgármester előterjesztései alapján általában
két ellenvetés figyelembevétele nélkül születtek. A cikkíró logikus végkövetkeztetése szerint
Velence városa pénzügyi összeomláshoz érkezett, az okokat felsorolta. Annak dacára, hogy a
Polgármester a döntésekért büntetőjogilag elmarasztalható, mégis a fő felelősök Önök
lesznek, mert szavazataikkal tették lehetővé az esztelen pénzpocsékolást. A kilábalás
kormányzati segítség nélkül elképzelhetetlen. A jelenlegi Polgármester és Képviselő-testület
azzal nem számolhat. Nem azért, mert Önök és a Polgármester közismerten bigott balosok,
hanem mert működésükkel a tönk szélére sodorták a várost. A kilábalás lehetőségét valóban
Önök megteremthetnék - ha Velence sorsa a szívügyük lenne - azonnali lemondásukkal és egy
jó ügy szellemében, a város érdekében tenni akaró Testület és Polgármester megválasztásával
bizonyítsák be és azonnal mondjanak le. Ez az első. A második, csak tájékoztató jelleggel
közlöm, Csizmadia Attila nem lakik Velencén, nem dolgozik Velencén, éppen ezért nem értem,
hogy kaphat bármilyen megbízást a Képviselő-testületben”. Megköszöni a hozzászólás
lehetőségét.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni a hozzászólást. Tájékoztatásul elmondja,
mindenki választható Magyarországon bármelyik településen. Erre már Velence Képviselőtestületében is volt példa, hiszen sokáig budapesti lakosok is voltak a Testület tagjai. Ez nem
kizáró ok. A rövid és velős felolvasását a Brájer úrnak egy gondolattal kiegészíti. Nagyon
reméli, azt is el akarta ítélni a Brájer úr, aki az állami és önkormányzati pénzeket nem arra
használta, amire kapta.
Brájer György velencei lakos: Természetesen.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mert ezt kifelejtette a felolvasásából. Továbbá Velence
városa nincs a pénzügyi összeomlás szélén. A többi megjegyzésére elmondja, örül annak,
hogy hangfelvétel készül, mert így ezt visszautasíthatja mindannyiuk nevében és a hangfelvétel
alapján módja lesz a későbbiekben visszatérni erre. Köszöni a hozzászólást. Kérdezi, van-e
még valakinek közérdekű bejelentése?
Czuppon István iskolaigazgató: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2011. november 23án egy második osztályos tanuló szüleinek a háza leégett. Nagyon példás szülői
kezdeményezésre sikerült lakhatást találni a család részére. Az iskolai Alapítvány 100 ezer
forinttal támogatta a családot. Szintén szülői kezdeményezésre (szombaton) december 10-én
15.00 órakor a Liget Iskolarészben jótékonysági koncertet szerveznek. Erre szeretettel vár
mindenkit.
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, kik lesznek a jótékonysági koncert fellépői?
Czuppon István iskolaigazgató: Javarészt az Iskola tanulói és vannak külsősök is. Mága
Zoltán elvállalta a védnökséget, de nem tud jelen lenni.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, a másik két leégett ház gyermekei nem az
Iskola tanulói?
Czuppon István iskolaigazgató: Nem tudja, kikről van szó.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi az igazgatási osztályvezetőt, nem a velencei
Iskolába járnak?
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető: Az egyik érintett gyermek óvodás, az
iskolás gyermekek pedig már középiskolások.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöni a tájékoztatást és kéri, aki tud, vegyen részt a
jótékonysági koncerten.
Dr. Sirák András képviselő: A két tűzeset kapcsán négy lakás semmisült meg, két hét alatt.
Mind a két esetben hosszabb ideig a helyszínen tartózkodott. Sok mindent látott, és
megfogalmazódott benne néhány kérdés. A Nadapi úton lévő tűz esetében három, nem kis
pénzbe kerülő nádtetős társasház áll egymás mellett még mindig. Négy volt összesen
nádtetővel, tűzcsap pedig sehol. A fehérvári vízszállító kocsi 6,8 m3 vizet tud egyszerre hozni.
Ez nem volt elég, 8 tűzoltó gépjármű vett részt az oltásban. Még az érdi vízszállítót is ki kellett
rendelni. A két autó folyamatosan hordta a vizet, a benzinkútnál tudtak vizet vételezni. A
tűzeset után a Tűzoltóparancsnokkal egy értékelést tartottak. A Parancsnok úr azt mondta,
nincs rá jogszabály, hogy kötelező lenne tűzcsapot csinálni. Úgy gondolja, jó lenne, ha az
Önkormányzat kikötné például a nádtetős társasházaknál ennek a szükségességét. Nagyértékű
házakról van szó. Egy tűzcsap felszerelése 300-500 ezer forint között van. Jó lett volna, ha a
műszaki engedélyezésben kikötik, hogy ehhez a három házhoz egy tűzcsap kiépüljön. Nincs
erre jogszabály, csak a józanész. A tűzcsapok helyéről, ahonnan a tűzoltók tudnak vizet
vételezni, nincs egyértelmű térképe a tűzoltóknak. Vannak szokásjogok, pl. a saroktól három
méterre szokott lenni. A Vízműnek állítólag van. Kéri a Jegyző úrtól, hogy szerezzenek be egy
tűzcsap térképet, aminek 1-1 példányát a Rendőrkapitányságra, az Orvosi Ügyeletre és a
Mentőállomásra helyezzék el. Ez csak adminisztratív dolog, költsége nincs. Kéri, a jövő év
eleji testületi ülésre hozzák ezt vissza, nézzék meg, hol vannak a tűzcsapok. A Hivatal
szerezzen egy térképet a jelenleg érvényes tűzcsapokról Velence területére.
Uj Roland Gyula képviselő: Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai megkeresték, hogy
szeretnének a Mentősökkel együtt dolgozni, műszaki mentésben segédkezni. Esetleg meg lehet
őket bízni a tűzcsapok ellenőrzésével.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ennek meg vannak a szabályai. Átadja a szót a Jegyző
úrnak válaszadásra.
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Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Meglepődve hallja, hogy a Tűzoltóparancsnoknak
nem volt olyan térképe, pedig kellett volna lennie. A velencei Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek
biztos, hogy volt ilyen térképe. A Tűzoltóságnak és a Vízmű üzemeltetőnek kötelessége lenne
folyamatosan ezeket vizsgálni, üzemképességükről meggyőződni. De van egy helyzet, ami úgy
látszik nincs kellően koordinálva. A másik felvetéssel kapcsolatban elmondja, a
Tűzoltóparancsnok úr azt nagyon jól tudja, hogy vannak szabályok a tűzcsap elhelyezésére, és
ők ezt el is rendelik, ha kell. Ma már az építési előírások olyan tűzvédelmi távolságokat
tartalmaznak, hogy ezeket a tűzcsapokat csak nagyobb távolságokra, illetve komolyabb
objektumokhoz teszik ki. A helyi előírás azt eredményezhetné, hogy törvénysértő lenne, nem is
hagynák jóvá.
Dr. Sirák András képviselő: Még mindig van három nádtetős ház egymás mellett, ami 9 vagy
12 lakás.
Cserny Vilmos alpolgármester: Nem szakértő, de a tűzcsapot tűzi vízvezetékre kell rátenni,
sima ivóvíz hálózati vezeték ezt nem tudja kiszolgálni. A három nádtetős háznál nem a tűzcsap
felszerelése a gond, hanem a vezeték kiépítése.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Emlékezete szerint, amikor ezeknek az épületeknek
az engedélyezése folyamatban volt, a tűzoltóság kérte is, de az érintett jogszabály adott
műszaki tartalom mellett ezt nem tette kötelezővé.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, hogy hívják fel erre a DRV ZRt-nek a
figyelmét, mert ők és a Tűzoltók kötelessége a működtetés és jogosultak az ellenőrzésre. A két
tűzesetre hivatkozva keressék meg levélben a DRV ZRt, Velencét érintő tűzcsapok
elhelyezkedése tekintetében. Ez legyen megtalálható az Önkormányzatnál és a Képviselőtársa
által felsorolt helyeken. Meg kell kérni a DRV ZRt-t, hogy a meglévő tűzcsapoknak a
működőképességét is ellenőrizzék le. Úgy emlékszik rá – bár lehet, hogy ez a jogszabály már
nem él -, van ennek egy kötelező rendszeressége is, és a DRV ZRt-nek a tűzcsapok
működőképességéről meg kell győződni.
Dr. Sirák András képviselő: Kéri, erről kapjon valamilyen visszajelzést a Testület.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Igen, a választ tájékoztatásul ki fogják küldeni.
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, ha felmerül egy ilyen helyzet, hogy leég a ház és nem
tudják hova menjenek aludni, akkor van-e erre valamilyen önkormányzati intézkedési terv?
Mert legtöbbször ez hétvégén történik és nem tudni, kit kell keresni. A Nadapi úton történt
tűzesetnél Ódor Zoltán megjelent és felajánlotta, hogy az első néhány napra ingyen szállást és
étkezést biztosít a panziójában a bajbajutottaknak. Nem kell részére köszönőlevél, mert beszélt
az Ódor úrral, aki számára ez természetes. De jóleső érzés, hogy ilyen is van.
Cserny Vilmos alpolgármester: A Velencei Híradóban meg lehetne írni.
Dr. Sirák András képviselő: Tehát kérdezi, az Önkormányzatnak van-e rövid és hosszú távú
intézkedési terve?
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Igen, van. Az Önkormányzatnak nyilván azokra a
katasztrófa helyzetekre szükséges ilyen terv, amely több embert érint és nem egy családot. De
ez nem mond ellent annak, ha olyan élethelyzet van, hogy nincs más, aki segíteni tudjon,
akkor az Önkormányzat tud a koordinálásban segíteni. Ez meg is történt, erről szó kerül majd
a zárt ülésen. A Szociális Bizottság is tárgyalt erről. Javasolja, a segítő közreműködések
jelenjenek meg a Velencei Híradóba, mert példaértékű az állampolgárok összefogása és
segítőkészsége, az intézményeket is beleértve. Nyilván a családoknak nem tudják megoldani a
problémáját, de ami tőlük telik, megteszik.
Cserny Vilmos alpolgármester: A Brájer úr hozzászólására szeretne reagálni, mivel
elsősorban a Képviselő-testületnek irányozta a kérdéseit. Brájer úr elmondta, hogy Velence a
pénzügyi összeomlás határán van. Kérdezi tőle, szerinte Esztergom Város Önkormányzata hol
van, amikor nem kapnak a gyermekek enni és nincs fűtés a Hivatalban?
Brájer György velencei lakos: Az Alpolgármester úr szavaira elmondja, Velencén él, őt
Velence sorsa érdekli és minden más település törődjön a maga dolgával.
Benkő Istvánné képviselő: Az Országos Mentőszolgálattól kaptak levelet, támogassák a
mentősöket. Több ember is megkereste őt, hogy nagyon szívesen támogatná a
Mentőszolgálatot, de nem az országosat, hanem a helyit. Kérdezi, hol lehet csekket
beszerezni?
Uj Roland Gyula képviselő: A Velencéért Közalapítványnak, célzott támogatásként a Velencei
Mentőállomás javára lehet befizetni.
Benkő Istvánné képviselő: Csekket hol lehet kapni?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tudnak mindenkinek csekket adni.
Uj Roland Gyula képviselő: Az a baj a mentőalapítványokkal, hogy ha például valaki befizet
egy összeget az Országos Mentőszolgálat Alapítványának, akkor annak töredéke sem jut le ide
Velencére.
Dr. Sirák András képviselő: Az jó gyakorlat volt, hogy tegyenek ki ilyen csekkeket a
rendelőkbe, mert valóban kérdezik az emberek. Legyen a mentőautóban is. Akkor biztosan
tudják, ez ide fog felhasználódni.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Olyan csekkeket kellene kitenni, amelyeknek a
megjegyzés rovatában szerepel, hogy a „Velencei Mentőállomás javára”.
Dr. Sirák András képviselő: Az Országos Mentőszolgálat Alapítványa közös társaság.
Egyetért Uj Roland Gyula képviselőtársa által elmondottakkal.
Cserny Vilmos alpolgármester: Javasolja, a mentőautóba ne helyezzenek el csekkek, mert nem
szerencsés dolog összekapcsolni a szolgáltatást a csekkosztással.
Uj Roland Gyula képviselő: Ha tőlük megkérdezik, hogyan tudják őket támogatni, akkor
elmondja, hogy vagy a rendelőkben vagy a Hivatalban kapható csekk az összeg befizetéséhez.

20

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Gyógyszertárakban is lehet elhelyezni.
Galambos Mihály velencei lakos: Kérdezi, hogy a Képviselőknek írt levél hogyan jut el
hozzájuk, mert az által írt levél nem jutott el a Képviselő-testület tagjaihoz?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A szemétszállítással kapcsolatban érkezett levél a
Galambos úrtól. Ezt a levelet átküldte a VHG Kft. ügyvezetőjének azzal, hogy mérlegelje a
benne foglaltakat, és ha tudja, építse bele a 2012. évi szemétszállítási díj előkészítő anyagába.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen elmondta, a VHG Kft. előterjesztésével
együtt mindenki kézhez kapja a Galambos úr levelét is. Az előző testületi ülésen levették
napirendről a szemétszállítás kérdését, érdemben nem is történt előterjesztés. Abban
maradtak, hogy jövő évben, amikor megszületnek a törvények, jogszabályok, akkor tűzi a
Testület napirendre. Erről eddig nem tájékoztatta a Galambos urat. Minden Képviselő meg
fogja kapni a levelét, az aktuális előterjesztéssel együtt, de a VHG Kft. ügyvezetője már
megkapta, hiszen ő az érdemben illetékes.
Galambos Mihály velencei lakos: Két levelet írt a Képviselő-testületnek. A levelét a
Képviselők nem kapták meg. Kérdezi, kinek van joga visszatartani a személyekhez küldött
levelet? Arra kíváncsi, hogyan működik ez a velencei Önkormányzatnál? Ha küld egy levelet
a Képviselő-testületnek – név nélkül, mert a Testületnek szól -, akkor ezt valaki
visszatarthatja, vagy pedig automatikusan továbbítani kell? Csernyi Vilmos alpolgármester
úrtól és Szávai Jánosné képviselő asszonytól azt a tájékoztatást kapta, hogy a levelét
továbbküldte a Jegyző úr a VHG Kft-nek. Ismeri a VHG Kft. címét, ha nekik szeretett volna
írni, akkor oda küldi a levelét. Nem tudja, hogyan került a Jegyző úr képbe, mert a
Testületnek írta a levelet. A Jegyző úr jogvégzett ember, kérdezi tőle, érte-e személyét
jogsérelem?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Jelzi a Galambos úrnak, a Polgármester vezeti a
testületi ülést és ő fog szót adni a Jegyző úrnak is.
Galambos Mihály velencei lakos: Kérdezi a Testület tagjait, megkapták-e a levelét?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Átadja a szót a Jegyző úrnak.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A jogvégzettsége tudatában, de nyilván nem
felkészülten minden gondolatra elmondja, a Képviselő-testület elé azok a beadványok
kerülnek – nem amelyet nekik címeztek, hanem - ami a Testület hatáskörébe tartozik, és amit a
Képviselő-testület tárgyalhat, mert megfelelően előkészített.
Brájer György velencei lakos: Egy frászt.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Jelzi, a Testületi ülésen nem szokás az ilyen stílusú
beszólás. Úgy gondolja, bár mindenkit a jószándék vezet abban, hogy érdemben tudjon
elgondolkodni a Galambos úr felvetésein, de a Testület erről csak akkor fog tudni tárgyalni,
elsőként Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen, ha a napirend előterjesztője, a
VHG Kft. leírja az álláspontját. A Bizottság tagjai el fogják dönteni, elfogadják-e a
szolgáltató válaszát, vagy nem, esetleg kérnek tőle mást. Ezután kerülhet a Testület elé.
Törvényes és szabályos ez az eljárás.
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Galambos Mihály velencei lakos: Az egyik levele pontosan erről szólt, hogy mivel a
Képviselő-testület nem tárgyalja, ezért néhány szempontot a Testület figyelmébe ajánlott. Nem
várt rá konkrét választ, esetleg csak annyit, hogy megkapták és figyelembe veszik. A gondja
azzal van, hogy a levelét a Képviselők nem kapták meg. Pontosan azért, hogy legyen
lehetőségük elgondolkodni és azokkal az emberekkel, akik őket ideküldték, megbeszélhessék,
mi a véleményük erről és ennek alapján tudjanak érdemben dönteni. A másik levele elválik
ettől a dologtól. A VHG Kft. Velence minden egyes telektulajdonosának 3.250,- Ft-al többet
számlázott, mint ami a Képviselő-testület határozatában benne van. Ezzel kapcsolatban a
VHG Kft-vel már levelezést folytatott, ennek az anyagát elküldte a Jegyző úrnak. A Jegyző úr
válaszolt rá, de ez a válasz őt nem elégíti ki, ezért fordult a Képviselő-testülethez. Mivel
testületi határozatról van szó. Úgy tudja, ez a beadványa sem jutott el a Képviselőkhöz.
Furcsállja ezt az ügyintézést. A második levelére írásos választ vár. A levele megírása után
már volt egy testületi ülés november 21-én, ott sem szerepelt témaként. A mai testületi ülésen
sem szerepel. Ez nem kapcsolódik a 2012. évi hulladékszállítás díjához, hanem ez a 2011. évi
hulladékszállítási díj reklamációja. Hogyan lehet, hogy a testületi határozattal szemben a
VHG Kft. magasabb hulladékszállítási díjat számláz?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A válasza egyértelmű és pontos, a Képviselő-testület
tagjai meg fogják kapni a levelet, amikor az előterjesztéssel együtt érdemben tudják tárgyalni.
Ezért is intézkedett megfelelő módon a Hivatal.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Egy tájékoztatás elmaradása kapcsán kér szót. Legutóbb kérte
a testületi ülésen, a „Velencei-tó Kapuja” kapcsán a felszámolóbiztos tájékoztatását. A
Polgármester asszony azt mondta, meg fogja kapni írásban és ezt a mai napig nem kapta meg.
Az elmúlt zárt ülésen döntés született a kötvénykibocsátással kapcsolatban. Kérdezi, a zárt
ülés határozata ismertetve lett a testületi ülés elején?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Az SZMSZ szerint ismertetni kell. Akkor ez ma elmaradt. Sérült
az SZMSZ. Sérült ott is, hogy nem kapta meg a tájékoztatót. A múltkori döntés a zárt ülésen
úgy történt, hogy nem volt meg az itt kiosztott és utána beszedett anyagnak a melléklete, ami a
lényeget tartalmazta. Szeretné utólag kérni ezt a mellékletet is írásban. Az újabb kötvény
kibocsátási tervezetet.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ajánlatkérési felhívásról volt szó. Döntés nem volt.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Arról is kérne tájékoztatást a legközelebbi ülésre. A 2012. évi
Munkatervhez sem kért írásban javaslatot a Polgármester senkitől.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mindenki írásos megkeresést kapott.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Nem kapott ilyent.
Martinovszky József képviselő: A megkeresést e-mailben kapta meg.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Akkor most szeretné elmondani a kérését. Szeretne minden
testületi ülésre igénybevételi egyenleget kérni a 170 millió forintos folyószámlahitel kapcsán.
Továbbá az előző kötvénykibocsájtás negyedévenkénti visszafizetési listáját szeretné
megtekinteni. Idén már áprilistól kell ezt fizetni?
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Írásban választ fognak erre adni.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Ha véget ér az ÁSZ vizsgálat, arról is szeretne tájékoztatást
kapni, mint Képviselő.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mindennel kapcsolatban választ fog kapni. A
jegyzőkönyv melléklete lesz a mai kiosztásra kerülő válaszlevél, amely esedékes volt.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Abban igaza van Dr. Sirák Andrásné képviselő
asszonynak, hogy nem kerültek ismertetésre a zárt ülés határozatai, de még nincs késő,
törvénysértés nem történt. Akkor sem történik semmi törvénysértés, ha a mai testületi ülésen
kapja meg az említett válaszlevelet, ami elő van készítve.
Dr. Sirák András képviselő: Visszatérve a tűzesetekre, nem került arról szó, ha valakinek
nagyon hirtelen szállás kell, akkor hol van ilyen szükség szálláshely, erről többet tudhatnának
a Testület tagjai.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Van az Önkormányzatnak egy Katasztrófavédelmi
Intézkedési Terve. Ebben szerepel egy elérhetőség. A katasztrófavédelmi hálózaton keresztül
van ez teljes egészében szabályozva. Meg van adva, ki az, aki éjjel-nappal riasztható. A
kivonuló katasztrófavédelmi szervezeteknek, ehhez tartozik a Tűzoltóság is, nekik van
jogosítványuk arra, hogy a leadott nevekhez tartozó telefonszámokat riasszák, segítséget
kérjenek és feladatot adjanak. Úgy gondolja, ezek nem nyilvános telefonszámok. Tudomása
szerint a katasztrófavédelme az, aki kiértesíthet, intézkedhet az ott lévő állampolgár
ruházkodásával, étkezésével, elhelyezésével kapcsolatban. Ha bárki kérdezi, a
Katasztrófavédelmet kell keresni. Kérdezi, van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentése?
Mivel nem merült fel kérdés, így tájékoztatást ad az előző zárt testületi ülésen hozott
határozatokról. A Képviselő-testület ajánlatkérési felhívást fogadott el 500 millió forint értékű
kötvénykibocsátás szövegszerű ajánlatkérési dokumentációja alapján. Korábban a Képviselőtestület szintén zárt ülésen úgy döntött, hogy a „Velencei-tó Kapuja” folytatásához szükséges
forrást elsősorban vagyonértékesítéssel kívánja biztosítani, de mivel a vagyonértékesítés lassú
folyamat, ezért áthidaló megoldásként kezdeményezi a banki műveletek megoldását. Ezért
szintén zárt ülésen kiválasztott egy pénzügyi tanácsadó céget, aki elkészítette az ajánlatkérési
felhívást, ezt fogadta el a Testület. Az ajánlatkérési felhívás a bankok részére kiküldésre
került. Az lényege, hogy a legkedvezőbb ajánlatot fogadják el, nem határolták be, hogy
forintban vagy euróban, valamint szerepel benne az előrehozott fizetési lehetőség, amely
költség nélkül teljesíthető, mert amennyiben ingatlanértékesítés történik, azonnal vissza tudják
fizetni. Egyben rögtön ajánlatot kértek a lekötési lehetőségekre is, hiszen a korábbi kötvénynél
is amíg nem használták fel, addig igen jelentős lekötött kamatbevételt is hozott. Ezt
tartalmazza az ajánlatkérési felhívás, amit a zárt ülésen a Képviselő-testület elfogadott.
Köszöni, hogy erre felhívta a figyelmét Dr. Sirák Andrásné képviselő asszony, mert így a hibát
tudta korrigálni. Javasolja, zárják le a nyílt ülést és zárt ülésen folytassák a munkát.
Kéri, aki a zárt ülés tartásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
237/2011.(XII.05.)
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 Ágnes polgármester: Megköszöni a jelenlévők részvételét és a nyílt ülést
16.05 órakor bezárja.
K.m.f.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző
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