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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, a Képviselőtestület 6 fővel határozatképes. Uj Roland Gyula képviselő jelezte, nem tud a mai testületi
ülésen részt venni, mert értekezleten van, Martinovszky József képviselő pedig később érkezik.
A rendkívüli ülés meghívójában három napirend szerepel. Negyedik egyéb napirendre tesz
javaslatot, a DRV ZRt. vízdíj támogatási kérelme tárgyában, mivel a tegnapi nap folyamán
történt egyeztetés a DRV ZRt-vel.
Kéri, aki a meghívóban szereplő rendkívüli nyílt 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
245/2011.(XII.14.)
határozata
a napirendi pontok elfogadásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel rendkívüli nyílt
ülést tart:
1./ Tervezői ajánlatról döntéshozatal
2./ Tervellenőri feladatokra felhívás kibocsátása
3./ Rizling utcával kapcsolatos jogi állásfoglalás
4./ Egyéb
a.) DRV ZRt. vízdíj támogatási kérelme
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***
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Dr. Sirák András képviselő: Ismételten felhívja a Polgármester figyelmét, legyen tekintettel
arra, hogy a Testület tagjai közül többen is dolgoznak. Semmi nem indokolja, hogy reggel 9
órára kelljen tenni ezt a testületi ülést, ha csak az nem, hogy az a kívánság, többen ne
tudjanak rajta részt venni.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elsősorban saját nevében visszautasítja a feltételezést.
A rendkívüli testületi ülés megtartását mindig azok a napirendek indokolják, amelyek akkor
keletkeznek, amikor a két soros ülés között szükség van gazdasági vagy egyéb érdekre
tekintettel az összehívásra. A délelőtti időpontot pedig az indokolja, hogy a településen
délutánonként több karácsonyi ünnepség is van és nincs mód arra, hogy a Képviselők és az
előterjesztők részt vegyenek a délutáni ülésen. Többen is dolgoznak a Testület tagjai közül,
ebben semmi akaratlagosság nincs, a Képviselő úr is meg tudta oldani a szabaddá tételét.

Napirend:

1.) Tervezői ajánlatról döntéshozatal
(Előterjesztés 1. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Helyben lett kiosztva a napirend anyaga és még dr.
Némethi Péter ügyvéd úr által megküldésre kerül az a jelenléti ív, amit a Bíráló Bizottság
tagjai aláírtak. A Bíráló Bizottság tagjainak felkérte dr. Papp Gyula Gábor jegyző urat, dr.
Némethi Péter ügyvéd urat, Csabina Zoltán projektmenedzser urat, az ő aláírásuk szerepel a
jelenléti íven. Átadja a szót a Jegyző úrnak.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ennek az aktualitása azért vált szükségessé, mert a
projekt folytatásához és ahhoz, hogy az NFÜ és a VÁTI által elvárt előrehaladást és
ütemezést teljesíteni tudják, kell egy tervdokumentáció, amely alapul szolgál a közbeszerzési
eljárásnak. Amikor a kivitelezői felhívásnak az ajánlati anyaga készülni fog, akkor kell egy
tervdokumentáció, árazatlan költségvetés és az ehhez szükséges egyéb feltételrendszer.
Mindenki tudja azt, sajnos ez egy félbemaradt építkezés. A tervezőknek helyszíni bejáráson
felmérést készítettek ahhoz, hogy az új kiírásban a nullpont meghatározásra kerüljön. Az
eddig elkészült munkáknál meg kell nézni, hogy alkalmasak-e, nem kell-e megerősíteni vagy
újra beépíteni. A kivitelezés idején és már korábban is arra törekedtek, hogy a projekt
megvalósítható és rentábilis legyen, a racionalizálási szempontok folyamatosan érvényesültek
menetközben is. A tervezők úgy kaptak felkérést, hogy módosított kiviteli terveket készítsenek a
Támogatási Szerződésben lévő műszaki tartalomnak megfelelően, de olyan szükséges
technológiai és anyag felhasználási módosításokkal, ami még további költségmegtakarítást
eredményezhet. Ez a teljes dokumentációra vonatkozik. Nem csak építészeti tervről, hanem az
összes szakági tervezésről is szó van. A korábbi eljárásban a koordinátori szerepkör
kifejezetten nem volt kikötve, most az építésztervező az, aki a generáltervezői feladatokra is
adott ajánlatot. Az összes, alvállalkozói minőségben becsatlakozott szakági tervező nevében ő
tesz ajánlatot és összefogja az egészet. A közbeszerzési tanácsadó jelezte, ez tipikusan az a
helyzet, amikor - a korábban szerzett jogok alapján - meghívásos tárgyalásos eljárás
keretében a korábbi tervező kérhető fel ajánlattételre. Ez megtörtént. A tárgyalás során a 18,9
milliós érték került elfogadásra. Erről elkészült a bizottsági jegyzőkönyv, illetve a tervezési
szerződés. A tervezési szerződésnek azért van jelentősége, mert ebben szerepel az összes olyan
feltételrendszer amelynek alapján a Képviselő-testület is láthatja, milyen megbízással történik
a tervező felkérése.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
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Szávai Jánosné képviselő: Kérdezi, mivel ez komoly összeg és plusz kiadás, ezt valamikor a
K+K Bau Profil ZRt-re rá lehet terhelni?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az általános kárigényekben, az egyéb károknál ez is
szerepel.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ennek a kalkulációja megtörtént.
Dr. Sirák András képviselő: Az előző testületi ülésen a felszámolóbiztos részletes jelentését
kérték, amelyet nem kaptak még meg. Kérdezi, mit mondott erre a felszámolóbiztos?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A felszámoló nem készített jelentést. Egyeztetéseket
folytattak a felszámolóval, akinek semmiféle jelentési kötelezettsége nincs az Önkormányzat
felé. Szóbeli tájékoztatást kaptak tőle, amit mindig ismertetett is a testületi ülésen. Az előző
testületi ülésen is ez volt a válasza a felvetésre.
Dr. Sirák András képviselő: A felszámolóbiztos ezzel a kérdéskörrel foglalkozott, hogy az itt
keletkező plusz kiadások miből lesznek fedezhetőek?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ilyen értelemben a felszámoló nem nyilatkozik. Az
Önkormányzat bejelentette a hitelezői igényét, ahol ez besorolásra került. A felszámoló a
hitelezői igényt befogadta. Sajnos a hitelezői sorrendben eléggé hátul szerepel az
Önkormányzat.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előkészítés során Csabina Zoltán projektmenedzser a
Közreműködő Szervezettel folyamatosan egyeztetett. A tervezői kiírás kapcsán is a
közbeszerzési ütemterv szerinti bonyolításról tudomással bír és elfogadta.
Szávai Jánosné képviselő: Kérdezi, ugyanez a tervező iroda tervezte magát az épületet is?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az egész projektnek a tervezője az Artonic Kft. Ezért
lehetett kiírni meghívásos eljárást, mert a Polgári Törvénykönyv által biztosított szerzői
jogokkal rendelkeznek.
Dr. Sirák András képviselő: Ezt a munkát egyszer már az Artonic Kft. megcsinálta. Most van
egy bizonyos fázis. Van egy építkezés, amit szakember meg tud állapítani, hány százalékos
készültséggel. Az Artonic Kft-nek elő kell venni a tervet és leporolni 18 millióért.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem ilyen egyszerű. Vannak olyan elemek, amire van
már módosított engedélyezési terv, másrészt a Képviselő-testület megbízást adott arra,
hogyan lehet ésszerűsíteni a gazdaságosságot és olyan feladatokat elvégezni, amelyekhez nem
szükséges építési engedélymódosítás, viszont szükséges a tervezői módosítás ahhoz, hogy a
kivitelezőnek naprakész tervet lehessen adni. Ezekre a változtatásokra kapott megbízást a
tervező. A tervezői szerződésből látható, hány szakáig tervezőnek ad ez munkát. Nincs dupla
kifizetés, ez a lényeg. Olyan nincs, hogy ugyanazért a munkáért kétszer kapjon térítést.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A kivitelező már eleve a szerződés szerint bizonyos
korszerűsítéseket, változtatásokat kezdeményezett. Arra vonatkozóan a műszaki ellenőrtől a
jóváhagyást megkapta és elkezdte a tervezőkkel való egyeztetések, részletrajzok alapján az
ilyen irányú munkáit. Ezt folytatni csak a kiviteli terveknek az ilyen irányú átrajzolásával
lehetséges. Egy új kivitelező az eredeti kivitelei tervhez képest egy kicsit másabbat látna.
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Példának a nyílászáró konszignációt említi, ami elég komoly tárgyalási sorozaton ment át,
mire a kivitelező kiválasztotta, ki fogja neki leszállítani. Ehhez külön terv kellett, hogy
készüljön annakidején, ami egyébként az engedélyezési tervdokumentációnak megfelelő, de
mégis más a beépítése és rögzítése az eredetileg tervezetthez képest. Ennek folytatásához
értelemszerűen új kiviteli tervdokumentáció kell.
Dr. Sirák András képviselő: Amikor elindult az építkezés, javasolták, próbálják meg emberi
léptékűvé tenni az egészet. Vannak az embernek fellengzős tervei, ez nagyon szép és jó,
ábrándozni nem kerül sokba, de kétségtelen tény, hogy ezt sokkal reálisabb áron kellene
megvalósítani. Kiírták, mennyiből lehet ezt megvalósítani és beérkeztek olyan árajánlatok,
amelyek nagyságrenddel magasabbak voltak. Ez azt jelentette, már akkor benne volt a
levegőben, hogy ilyen probléma lesz. Például jó minőségű nyílászáróknál 50 %-os
árkülönbséget lehet találni. Ennyi nyílászárónál ez már 10 milliós tétel lehet.
Serhók György képviselő: A zalaegerszegi cégnél is ezek a dolgok képben voltak, azért tudta
azt a lehetőséget felajánlani, hogy kevesebbért megcsinálja.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az elmúlt testületi ülésen a műszaki szakértői
feladatok ellátására hoztak döntést, akinek pontosan az a feladata, hogy miután elkészülnek
ezek a tervek és az ajánlati felhívás, akkor árazza be és vizsgálja meg a piacképességét. Ez az
elsődleges feladata. Mielőtt kibocsátásra kerül az ajánlati felhívás, a műszaki szakértő
felülvizsgálja.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Pontosításként elmondja, a mostani állapotot nehogy
összekeverjék a 2008-as, 2009-es helyzettel. A Képviselő úr által mondott „emberi lépték”
nem erre vonatkozott, hanem arra, hogy az épület ne ilyen formában épüljön meg, amire a
problémafelvetéskor sem volt lehetőség. Gyakorlatilag jelenleg érdemben semmilyen
változtatás nem történik, csak a racionalizálás, amelyre a harmadik pályázati kiírásban már
lehetőséget adtak.

Martinovszky József képviselő megérkezett az ülésre.

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Dr. Sirák András képviselőtársa által elmondottakkal
kapcsolatban - miszerint az elsőnél nagyságrenddel magasabb összegre érkeztek ajánlatok –
úgy gondolja, a későbbiekben is fognak ilyennel találkozni. A harmadik pályázati kiírásban a
racionalizálási lehetőséget a kivitelező számára biztosították. A kivitelező a saját nevében
tette meg a racionalizálásokat, de nem fizette ki a tervezőket, ezzel olyan helyzetbe került az
Önkormányzat, hogy lépnie kell. Nem szabad elfelejteni, ki okozta a kárt. Nem szabad
elfelejteni azt sem, hogy 2008 óta volt áremelkedés és januártól lesz ÁFA emelkedés is. Az
Önkormányzat megkérdezte az NFÜ-t és a VÁTI-t, hogy tudják-e majd ezeket a különbözeteket
érvényesíteni az uniós pályázatban. Azt a választ adták, hogy nem. Nyilvánvaló a műszaki
szakértőnek és a nyertes pályázónak ilyen aspektusból is meg kell néznie, mi lesz esetleg
januártól.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az ÁFA emelkedés nem érinti ilyen szempontból az
Önkormányzatot, mert a projekt nettó finanszírozású.
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, lezárja a vitát. A
határozati javaslat a Bíráló Bizottság jegyzőkönyv „Eredmény” pontjában szerepel, miszerint
a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlattevőt fogadják el 18.900.000,Ft+ÁFA díjért. Kéri, aki Bíráló Bizottság javaslatát elfogadja a mellékelt Tervezési
Szerződéssel együtt, kézfeltartással jelezze.
Megállapította a Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
246/2011.(XII.14.)
határozata
„Velencei-tó Kapuja” tervezési feladataira szerződéskötésről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Velencei-tó Kapuja építés 4/10/Velence”
tárgyú kivitelezési munkákhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása Vállalkozási szerződés
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként az ARTONIC Design Építészeti Kft-t (1113
Budapest, Edömér u. 2.) bízza meg a tervdokumentáció elkészítésével 18.900.000,-Ft + ÁFA
díjért. A nyertes pályázó generáltervezőként köteles szolgáltatni a szabályszerű közbeszerzési
eljáráshoz szükséges valamennyi kivitelezési szakági és építészeti dokumentációt, az árazatlan
költségvetést, papíron és elektronikusan.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a becsatolt szerződéstervezet szerinti Tervezési
szerződést nevében eljárva írja alá.
Felelős:
Határidő:

Napirend:

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

2.) Tervellenőri feladatokra felhívás kibocsátása
(Előterjesztés 2. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztésből is kitűnik, hogy csak arra
vonatkozóan szükséges a feladatellátás, ami változik. Az Önkormányzat számára is jó, ha több
szakértő látja a tervet. Újra vissza fog kerülni a Képviselő-testület elé az ajánlatok megtétele
után. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Dr. Sirák András képviselő: Ismételten kéri, ha lesz rendkívüli ülés, vegyék figyelembe, hogy
dolgoznak. Kiderült, a Polgármester asszonynak nem jó a ma délután, ezt megérti és el is
fogadja. Talán másnak a szempontjait is figyelembe lehetne venni.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nyilván törekednek arra, hogy mindenkinek jó legyen.
Kéri, aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért és felhatalmazza az ajánlatkérésre,
kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
247/2011.(XII.14.)
határozata
tervellenőri feladatok ellátására ajánlatkérésről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Velencei-tó Kapuja” projekt
folytatásához készülő kiviteli tervdokumentáció felülvizsgálatára tervellenőri megbízást kíván
kibocsátani.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szolgáltatás elvégzésére kérjen be ajánlatot, majd
tegyen javaslatot a feladatellátóra.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2012. január 31.
***

Napirend:

3.) Rizling utcával kapcsolatos jogi állásfoglalás
(Előterjesztés 3. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Régóta folyamatban lévő ügyről van szó. Úgy gondolja,
az ügyfeleket nem kellene tovább várakoztatni, mert eléggé kitisztázódott mostanra a helyzet.
Átadja a szót a Jegyző úrnak.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Kialakult végre egy olyan helyzet, hogy az érintett
ügyfél jogi képviselete és az Önkormányzat jogi képviselete közös nevezőre kezd jutni. Ahhoz,
hogy az érintett ügyfél folytatni tudja az eljárást – amelyet nem az Önkormányzattal szemben
folytat – ahhoz időben meg kell kapniuk a választ. A 199/16 hrsz-ú saroktelek a természetben
30 éve úgy van, ahogy most. Ezt az ingatlant adják-veszik, és az új tulajdonos mindig egy idő
után észreveszi, hogy nem tud annyi négyzetmétert birtokolni, mint amit megvett, mert részben
egy kicsit az út is belemegy, de az út mellett lévő árokhoz képest még gáz- és vízvezeték
területe található. Több egyeztetés folyt a kérdésben, ahol elmondták, az Önkormányzat csak
az út kérdésében érdekelt, a közművekben nem. A közművek úgy nyilatkoztak, nekik jó a
szolgalom bejegyzése. Ismételten eladásra került a telek. Az ügyvédek a tárgyalás során
eljutottak oda, hogy az Önkormányzat a telekhatár rendezési vázrajzokat saját költségén
elkészítteti, ehhez belenyugvóan a jelenlegi tulajdonos hozzájárul és tudomásul veszi az
elbirtoklást. Ugyanakkor szavatossági pert indít a tulajdonos az eladóval szemben. Ezt
tartalmazza az előterjesztésben szereplő átirat. Ez tulajdonosi jóváhagyást igényel.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Hőrich és Varga Ügyvédi Iroda levelében foglaltakat
kell megerősíteni.
Serhók György képviselő: Ezeknél a telkeknél 20-30 éve kialakult helyzet található. Az
eladások kapcsán a kimérések nem történtek meg, hanem csak adás-vétel történt.
Dr. Sirák András képviselő: Az Önkormányzat most megvesz egy területet, vagy közterületté
minősíti?
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Születne egy megegyezés a jelenlegi tulajdonossal.
Ha az Önkormányzat elkészítteti a vázrajzokat, akkor a tulajdonos hozzájárul a telekkönyvi
átvezetéshez, miszerint az Önkormányzat tulajdonába kerül az út. A tulajdonosnak is fontos,
hogy ez rendeződjön.
Dr. Sirák András képviselő: Mennyibe fog ez kerülni?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Cca. 100 ezer forint a vázrajz.
Dr. Sirák András képviselő: Meg kell venni az Önkormányzatnak a területet?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem. Elfogadja az elbirtoklási jogcímet a
tulajdonos.
Dr. Sirák András képviselő: Akkor nem kell megvenni ezt a területet, bár az is elmenne, mert
kb. egy félmillió forintba kerülne.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ebben az ajánlatban ez nem szerepel csak az, hogy
az Önkormányzat ennek az adminisztratív feltételeit biztosítja, a tulajdonos pedig aláírja a
tulajdonszerzési okmányt, amiben az elbirtoklás tényét tudomásul veszi.
Dr. Sirák András képviselő: Úgy gondolja, maguknak fogalmazzák meg - ha felmerül az
elbirtoklás során -, hogy fizessék ki, ez nem olyan nagy összeg. Nem szeretné, hogy így legyen,
de ha mégis, akkor ne kerüljön vissza a Testület elé.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az elbirtoklás és a vétel két önálló jogi fogalom. Az út
kb. 30 éve ezen a nyomvonalon van, a vétel fel sem vetődhet.
Dr. Sirák András képviselő: Rendben van, akkor visszavonja a javaslatát.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Amennyiben a tulajdonos a szavatossági pert tudja
érvényesíteni az eladó felé, akkor ott megtérül ez a kár.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az elbirtoklás kvázi tulajdonszerzés. A
tulajdonszerzésnél névszerinti szavazás szükséges. Kérdezi a Jegyző urat, ez melyik
kategóriába tartozik?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ez még nem az. Ez még csak egy ajánlat.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Akkor tudnak névszerinti szavazással
vagyonnövekedésről dönteni, amikor a tulajdonos a szerződést aláírta, vagy ebbéli szándékát
kifejezte. Most csak az ügyvédi levél tartalmának az egyetértéséről kell dönteni.
Kéri, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
248/2011.(XII.14.)
határozata
Rizling utcával kapcsolatos jogi állásfoglalás elfogadásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rizling utca, valamint az általa érintett
199/16 hrsz-ú ingatlan birtokhatár vitás ügyében a Hőrich és Varga Ügyvédi Iroda által
készített válaszlevélben foglaltakkal egyezően határozza meg álláspontját. Ennek értelmében
a telekhatár rendezés földmérési feladatait és annak költségeit is vállalja, amennyiben az
ingatlantulajdonos részéről kártalanítási igény nem merül fel az Önkormányzat felé, hanem
követelését az ingatlantulajdonos szavatossági per keretében kívánja érvényesíteni az előző
tulajdonossal, mint eladóval szemben.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***

Dr. Sirák András képviselő távozik az ülésről.

Napirend:

4.) DRV ZRt. vízdíj támogatási kérelme
(Előterjesztés 4. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri a Jegyző urat, adjon tájékoztatást a tegnapi
egyeztetésről.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Tájékoztatásul elmondja, ezt a témát már tárgyalta
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság. Hullay Gyula szakértői véleménye több aggályt
is felvetett ezzel kapcsolatban. Egyrészt a DRV ZRt. egyeztetés nélkül küldte el az anyagot,
másrészt, ha felmerül szakmai ellenvetés, akkor arra választ kell adni. Az általános,
mindenkinek szóló előterjesztés ezekre nem ad választ. Tegnap két munkatársa járt itt a DRV
ZRt.-nek, a megbeszélésen jelen volt Gárdony Jegyzőhelyettese, Nadap Polgármestere. Az
egyeztetésen próbálták ezeket a dolgokat tisztázni. Maga az egyeztetés ténye már egy akadályt
megszüntetett, mert nem formailag rákényszerített helyzetről volt szó, hanem beszélgetés
kapcsán próbáltak egyeztetni. Másrészt ígéretet kaptak arra, hogy a Hullay Gyula úr által
felvetett ellentmondásokat, valamint az azokra adott válaszokat emlékeztetőben leírják.
Bizonyos anomáliákat ezzel meg lehetne szüntetni. Kérte az Önkormányzat, hogy egy
összehasonlító táblázatot is tegyenek be az anyagba. A DRV ZRt. 4,2 %-os emelést irányozott
elő, azzal számoltak. A pillanatnyilag előkészítésben lévő vízügyi törvény úgy néz ki, csak 2,5
%-os emelésre ad lehetőséget. Azt sem tudják megmondani, a díj végső értéke emelkedhet-e
ennyivel, mert a díj két részből áll, rendelkezésre állás díjból és a fogyasztási díjból. A DRV
ZRt. a 4,2 %-ot a rendelkezésre állási díjra tette rá az üdülőterületeknél, amelyek lényegesen
kevesebbet fogyasztanak, de nagyobb részt vállalnak a rendelkezésre állási díjban. Nem lehet
tudni, ezt engedi-e majd az új törvény. A DRV ZRt. nem javasolja az önkormányzatoknak
rendelettel elfogadni a vízdíjat, mert ráér ez jövő januárban vagy februárban. Javasolja,
szülessen egy olyan határozat, amelyben a Képviselő-testület elfogadja az ő általuk készített
és a Minisztériumba felterjesztett díjkalkulációs javaslatot. Rendelettel akkor kell elfogadni,
amikor minden kitisztázódik. A mostani javaslatban a 4,2 %-os emelés szerepel, de lehet, hogy
ez a törvény alapján 2,5 % lesz. Az árképzés megosztása még nem ismert.
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri a Jegyző urat, ismertesse a határozati javaslatot.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A határozati javaslatot ismerteti: „Velence Város
Önkormányzat Képviselő-testület a 47/1999.(XII.28.) KHVM rendeletben foglaltaknak
megfelelően a DRV ZRt. által felterjesztett, a Velencei-tó térségére vonatkozóan
megállapításra javasolt díjkalkulációban foglaltakat elfogadja, és a Vidékfejlesztési Miniszter
által 2012. évre vonatkozó díjrendeletben megállapításra kerülő díjakat Velence város
területén érvényesnek tekinti.”
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
249/2011.(XII.14.)
határozata
DRV ZRt. által felterjesztett díjkalkuláció elfogadásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/1999.(XII.28.) KHVM rendeletben
foglaltaknak megfelelően a DRV ZRt. által felterjesztett, a Velencei-tó térségére vonatkozóan
megállapításra javasolt díjkalkulációban foglaltakat elfogadja, és a Vidékfejlesztési Miniszter
által 2012. évre vonatkozó díjrendeletben megállapításra kerülő díjakat Velence város
területén érvényesnek tekinti.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni a jelenlévők részvételét és a nyílt ülést 9.55
órakor bezárja.
K.m.f.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző
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