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valamint Szelei Andrea aljegyző, Filler Erna pénzügyi osztályvezető, Heinczné Horváth Edina
igazgatási osztályvezető, Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető, Serhókné Varjas Edit óvodavezető,
Czuppon István iskolaigazgató, Török Ágnes Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményvezetője, Kiss Csaba plébános.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a Testület tagjait, megállapítja, a Testület 9 fővel
határozatképes.
Kéri, aki a meghívóban szereplő kiküldött napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012.(II.06.)
határozata
a napirendi pontok elfogadásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt
ülést tart:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ 2012. évi költségvetés (első olvasat)
3./ 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
4./ Egyebek:
a.) Iskolai, óvodai és szociális étkeztetés térítési díjának meghatározása
b.) Önkormányzati bérlakások 2012. évi bérleti díja
c.) Földhaszonbérletek 2012. évi bérleti díja
d.) Árajánlat – Környezetvédelmi Program elkészítésére
e.) Nemdohányzó közterületté való nyilvánításról szóló rendelet – tervezet
f.) Bérleti szerződés módosítása – Human Balance Kft.
g.) Elővételi jog (1367/22/A hrsz-ú pavilon)
h.) Eb-rendészeti hozzájárulás (ebadó) bevezetésének/elvetésének kérdése
i.) Velence – Nadap Közoktatási Intézményi Társulási Megállapodás módosítása
j.) Somhegyi Kft. kérelme
k.) Polgármester helyettesítése VKTKT-ban
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l.) Megbízási szerződés nevelési tanácsadás, közoktatási szakszolgálati feladat ellátására
(VKTKT)
m.) Intézményvezetői állásra pályázati kiírás
n.) Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZMSZ módosítása
o.) Szociális rendelet módosítása
p.) Önkormányzati tulajdont (062 és 057/2 hrsz.) érintő útépítési pályázat
q.) Pavilontulajdonosok beadványa
r.) Millenniumi parki épület
s.) Köznevelési törvény és Iskolánk jövője
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti Kiss Csaba plébánost és kéri, mutatkozzon be.
Kiss Csaba plébános: Szeretettel köszönt mindenkit. December 15-vel a Püspök atya kinevezte
Velence plébánosának. Budaörsről érkezett, ott szolgált 4 év 4 hónapot. Polgármester asszonynál
már járt vizitáción, reméli, valóban a városért tudnak együttdolgozni. Az elmúlt héten
gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe volt, amelynek szép szokása, hogy gyertyát áldanak meg és
a családok azt viszik haza. A Képviselő-testület minden tagjának hozott egy-egy ilyen megszentelt
gyertyát. Kéri, fogadják szeretettel. A többi ismerkedés véleménye szerint fokozatosan fog
megtörténni, igyekszik majd a városi ünnepségeken is megfelelő módon részt venni. További jó
munkát kíván a Testület tagjainak.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöni a Plébános úrnak, hogy megtisztelte a testületi ülést.
A Képviselő-testület tagjait már tájékoztatta arról, hogy amikor hivatalba állt, kölcsönösen
keresték egymást, majd sikerült hosszasan beszélgetni. Ezt mindenki úgy értelmezi, hogy ez olyan
kezdet, amely ígéretes a település számára. Mindenki a maga módján, a település fejlődése
érdekében próbál dolgozni. Az Önkormányzaton nem fog múlni az együttműködés. Jó munkát kíván
a Plébános úrnak.

Dr. Sirák András képviselő kiment a teremből.

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

A „Tájékoztatásul” átadott anyagok között szerepelt a katasztrófavédelemmel kapcsolatos
anyag, amely tartalmazza az új struktúrát és felállást. A katasztrófavédelem az, amely
minden területet összefog. Az Önkormányzat részéről közvetlenül a Polgármester, a Hivatal
részéről pedig Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető fogja össze a
tevékenységet, továbbá Szelei Andrea aljegyző és Török Ágnes intézményvezető is részt vesz
a munkában. A településen két hajléktalanról van tudomásuk, akiket a hideg beállta előtt a
Humán Családsegítő Szolgálat megkeresett és felajánlotta számukra, hogy meleg helyre
viszik őket. A hajléktalanok ezt nem fogadták el, amit aláírásukkal is igazoltak. A
Családsegítő Szolgálat munkatársai rendszeresen ellenőrzik, hogy mindennel el vannak-e
látva. A Civilház és a Közösségi Ház nyitva tart, melegedőként szolgál. Mai napon kézhez
kapott egy listát, amely azokat az ingatlanokat sorolja fel, ahol kikapcsolták a villanyt, vagy
ahol tüzelő probléma lehet. Ezeket az embereket is a Családsegítő Szolgálat munkatársai
vagy a közterület-felügyelők meglátogatják azért, ha segítségre szorulnak, akkor intézkedni
lehessen. Kéri, ha bárkinek tudomására jut, hogy valahol segítségre szorulnak, szóljanak
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Heinczné Horváth Edinának vagy Török Ágnesnek. Az állampolgárok is jelezték, hogy
Velencefürdőn az állomásépület nincs nyitva. Erről tájékoztatják a katasztrófavédelmet,
akik intézkedni fognak. Tájékoztatásul elmondja, az intézményekben semmiféle korlátozást
nem kellett hozni, zavartalanul folyik a tanítás és az óvodai ellátás.
Az Önkormányzatnál a legtöbb feladatot az aktuális jogszabályi változások elolvasása,
áttekintése, időnkénti értelmezése adta vezetői és apparátusi szinten. A Képviselő-testület
tagjai megkapták az önkormányzati törvényt áttekintésre és továbbiakban pedig a Jegyző úr
ad tájékoztatást azokról, amelyek a Testület szempontjából fontosak. Ez elsőként a mostani
költségvetési rendeletnél is egy mondat erejéig meg fog történni.
A Tó-TÉVÉ a mai testületi ülésen nem készít felvételt. A decemberi adásban látható volt,
Máté G. Péter úr a felmentését kérte és miután nincs meg a forrása a működésnek, ezért
felfüggesztette a tevékenységét a Tó-TÉVÉ. Tóth István gárdonyi polgármestert megkereste
levélben és személyesen is, hogy mi legyen a jövő. Egyenlőre nem látják a jövőt, nem
találják ennek a pénzügyi forrását.
Sajnálatos esemény történt Gárdonyban Klausz Gábor alpolgármester úr halálával. Az
Önkormányzat távirat és koszorú küldésével méltó búcsút vett az Alpolgármester úrtól.
A korábbi testületi ülések egyikén a Kistérségi épületben fogorvosi magánpraxis
indításához járult hozzá a Testület. Azért nem került ide vissza aláírva a szerződés, mert a
doktornő időközben jelezte, módosult a pénzügyi helyzet. Jelen pillanatban tárgyalásokat
folytat dr. Ferencz Péter főorvos úrral és úgy néz ki, ugyanezen tevékenységét a Szakorvosi
Rendelőintézetben fogja ellátni. Márciusban indulna a tevékenység, reméli, létrejön a
megállapodás.
A TDM rendszeresen tartotta üléseit – elnökségit is -, ahol elsősorban az aktuális pályázati
kérdésekről esett szó. A TDM szervezésében kedvezményes áron angol és német
nyelvtanfolyam indult a Civilházban, amelyen a tagok ingyen vehetnek részt. A TDM térségi
egyesülete pályázatot nyert, ami azt jelenti, van esély arra, hogy a tókörnyéki
idegenforgalom valamilyen formában egy kézbe kerülhet az ösztönzését és a pénzforrást
tekintve.
Intézményvezetői és apparátusi értekezlet is megtartásra került.
Az EFOTT-al kapcsolatban folyamatos az egyeztetés, a szerződéskötés folyamatban van.
Bízik benne, hogy a február 27-i testületi ülésre a szerződés szövegezett részét is be tudják
nyújtani.
Nagy feladat volt a költségvetés előkészítése, hiszen intézményenként, költségvetési
szervezetenként egyeztetésre került. Ennek alapján kerül ma ide az első olvasata.
Kistérségi ülés is volt. Az elnökségi üléseken – melynek alelnöke – mindig részt vesz, de a
társulási ülésen már több esetben Cserny Vilmos alpolgármester úr képviselte. Nem elég,
hogy az SZMSZ-ben szerepel, a Polgármestert az Alpolgármester helyettesíti, hanem a
Kormányhivatal kérte a társulási üléseken történő helyettesítésre a testületi határozatot is.
Tájékoztatásul elmondja, hogy – mint tudott - Polgármesterként a TÖOSZ társelnöke is.
Február 9-én Velencén a Juventus Hotelben kerül megrendezésre a Fejér megyei tagozati
ülés. Ezeknek az üléseknek az aktualitása, hogy minden minisztérium az általa már ismert
jogszabályváltozásokról és elképzelésekről tájékoztatást ad, nemcsak a TÖOSZ-nak, hanem
a polgármestereknek is. Több megyében is képviseli a TÖOSZ-t és elmondható, jó néhány
jogszabálynál a törvényi szabályozás megvan, azonban a végrehajtási rendeletek – amelyek
a részkérdéseket döntik el – még nincsenek meg.
Korábbi ígérete szerint a folyószámla hitelkeret felhasználásáról szeretne tájékoztatást
adni. Egy tájékoztatást megkaptak a Testület tagjai levélben, a többi esetben a két ülés
közötti munka során ad számot erről. Mínusz 11.620 ezer forint pénzkészlettel zárták a
január hónap végét, és hó közben a folyószámlahitel nagysága a -11.376 ezer forintot nem
haladta meg.
Felhívja a Testület tagjainak a figyelmét arra, hogy február 15-ig lehet a Velencéért
Emlékérem odaítélésére javaslatot tenni.
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Kéri a Képviselő-testületet, aki tudomásul veszi a két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatót,
kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a tájékoztatót
tudomásul vette.

Cserny Vilmos alpolgármester: A két hajléktalannal kapcsolatban megjegyzi, véleménye szerint az
állapotuk elég jelentősen romlott, megjelenésükben és viselkedésükben is. Nem tudja, mit lehetne
velük kezdeni.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, ha bárkinek bármilyen tapasztalata, észrevétele van,
akkor Török Ágnes intézményvezető felé jelezze.

Napirend:

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(Előterjesztés 1. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban
kérdése, észrevétele?
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2012.(II.06.)
határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 16/2011. (II. 7.), 136/2011.
(VII. 18.), 173/2011. (IX. 19.), 175/2011. (IX. 19.), 198/2011. (XI. 10.), 199/2011. (XI. 10.),
200/2011. (XI. 10.), 201/2011. (XI. 10.), 204/2011. (XI. 10.), 205/2011. (XI. 10.), 207/2011. (XI.
10.), 208/2011. (XI. 21.), 209/2011. (XI. 21.), 210/2011. (XI. 21.), 211/2011. (XI. 21.), 213/2011.
(XI. 21.), 214/2011. (XI. 21.), 215/2011. (XI. 21.), 217/2011. (XI. 21.), 220/2011. (XI. 21.),
221/2011. (XI. 21.), 222/2011. (XI. 21.), 223/2011. (XI. 21.), 224/2011. (XI. 21.), 225/2011. (XII.
5.), 226/2011. (XII. 5.), 227/2011. (XII. 5.), 228/2011. (XII. 5.), 231/2011. (XII. 5.), 233/2011. (XII.
5.), 234/2011. (XII. 5.), 237/2011. (XII. 5.), 238/2011. (XII. 5.), 239/2011. (XII. 5.), 240/2011. (XII.
5.), 241/2011. (XII. 5.), 242/2011. (XII. 5.), 243/2011. (XII. 5.), 244/2011. (XII. 5.), 245/2011. (XII.
14.), 246/2011. (XII. 14.), 247/2011. (XII. 14.), 248/2011. (XII. 14.), 249/2011. (XII. 14.),
250/2011. (XII. 28.), 251/2011. (XII. 28.), 252/2011. (XII. 28.) határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.
A 232/2011. (XII. 5.) határozat határidejét 2012. március 30-ig meghosszabbítja.

Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
értelem szerint
***
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Napirend:

2.) 2012. évi költségvetés (első olvasat)
(Előterjesztés 2. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A költségvetési rendelet második olvasata a hónap végén
lesz. Átadja a szót a Jegyző úrnak.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Igyekeztek nem túl sok, de kellő és elegendő információt
adni az első olvasatban. Nyilvánvalóan mindenki számára a legfontosabbak a számok, illetve a
tervezés és a költségvetés végrehajtásának elvei. A rendelet-tervezetben különböző mellékletekre
hivatkozások találhatók, nyilván ezeket a korábbi rendeletből vették át. Nem biztos, hogy
ugyanezek a számú mellékletek kerülnek egy-egy adott feladatcsoportnak a kimutatásához, de
valamilyen módon jelezni kívánták, mi az elképzelés.

Dr. Sirák András képviselő visszaérkezett a terembe.

dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Annyi bizonytalanság van bennük, hogy sok
jogszabályváltozás történt, például külön kell kimutatni az intézményeket, amely részben eddig is
megtörtént. Amennyiben a végrehajtásról szóló rendeletek megalkotásra kerülnek és egyre több
információhoz jutnak, látni fogják, más szerkezetű lesz és több kimunkálást fog igényelni.
Elképzelhető, hogy maga a költségvetési szöveges rendelet is másabb lesz, új elem fog belekerülni.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Három dolgot szeretne kiemelni. Ez egy igen biztonságos
költségvetés, erre törekedtek. A lakosságra nem ró többletterheket. Azért is biztonságos, mert nem
tartalmazza azokat a követeléseket, amelyeknek a behajtása bizonytalan lehet. A Képviselő-testület
tagjaitól kér egy felhatalmazást határozat formájában, hogy ezekre a behajtásokra vonatkozóan
tárgyalásokat folytathasson, illetve ha szükséges, közreműködő céget is bevonhasson. Erre azért
van szükség, hogy minél előbb befolyjanak a ma még bizonytalannak tartott bevételek. Úgy
gondolja – ez a Pénzügyi és Településfejlesztési ülésen is elhangzott – a költségvetés érthető és
áttekinthető. Azért is tárgyalható első olvasatban, mert az Önkormányzat pénzügyi helyzetében mivel ismerik a számokat -, változás nem lehet, legfeljebb olyan szerkezeti megfogalmazási
dolgokban módosulhat, ami a mai tudomásuk szerint az érdemi részeket nem érinti. Kérdezi a
Képviselő-testület tagjait, az első olvasattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Cserny Vilmos alpolgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen is feszegette a
problémát a Tábor utcai átvezető úttal kapcsolatban. Igaz, úgy szerepel az anyagban, hogy
pályázati lehetőségtől függően, de véleménye szerint ekkora horderejű fejlesztéseknél érdemesebb
lenne alaposabb vizsgálatot folytatni, például forgalomszámlálással, mert nem lehet tudni,
mekkora lesz a terhelése. Nem csak beruházás szempontjából jelentős mértékű, hanem az átadott
aluljárónak a működését is befolyásolja.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Véleménye szerint mivel már ezzel kapcsolatban több
probléma is felmerült, úgy gondolja, kivehetnék a rendeletből. Erre már a Tanulmányterv nagyon
régen elkészült, ennek megfelelő Településszerkezeti Terv készült, Rendezési Terv-módosítás
történt, akkoriban ez fontosnak tűnt, ha most ennek az aktualitása nincs meg, kiveszik a rendelettervezetből.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van erre valamilyen kötelezettségvállalása az
Önkormányzatnak a vasút felé?
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nincsen.
Cserny Vilmos alpolgármester: Úgy gondolta, ez az egész a beruházással egyidejűleg fog
megvalósulni. Annak elkészülte után, már egy más helyzet van.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöni a javaslatot, módosító indítványként kezeli, szavazni
fognak róla.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Ősszel ÁSZ vizsgálat indult az Önkormányzatnál. Kérdezi, ez
folyamatban van vagy már lezárult?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Lezárult és hamarosan lesz eredmény.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: És még meddig tart?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ÁSZ vizsgálat már nincs, lezárult. Amikor megkapják a
lezárult vizsgálati anyagot, a Képviselő-testület elé fogja terjeszteni. Valószínű intézkedési
tervfeladat készítés is lesz vele. Nem tud határidőt mondani, ez nem az Önkormányzaton múlik.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Az új költségvetésbe is nyilván fel kell dolgozni.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ez két különböző dolog. Amennyiben olyan megállapítást
tesznek, amely a 2012-es költségvetésre hatással van, akkor nyilván a Képviselő-testületnek egyedi
határozattal kell az intézkedési terv elfogadása kapcsán döntenie. Ez két különböző, párhuzamosan
futó dolog, amely adott esetben bizonyos ponton összetalálkozhat. A költségvetéssel ezt nem kell
megvárni.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Ha ez elkészült, kérne belőle egy példányt megtekintésre.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ezt kérés nélkül is meg fogja kapni.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Visszatérő dolog a kötvénykibocsátás. Óva inti a Testületet,
mindenki saját lelkiismerete szerint döntsön. Egyszer már volt lakossági ellenállás emiatt, egyet
már kibocsátottak, azt is rossz kondíciókkal, most isszák a levét. A „Velencei-tó Kapuja” a másik
melléfogása a Testületnek, újabb kötvénykibocsátással az eladósodást nem tartja helyesnek. Lesz
közmeghallgatás, akkor szembe kell nézni a lakossággal, hogy mit szólnak ehhez. Mai testületi
ülésre nem nagyon tudtak jönni, mert nem tudja, hol jelent meg a meghívó.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A hirdetőtáblákon, az Önkormányzat honlapján.
Benkő Istvánné képviselő: A Fejér Megyei Hírlapban is megjelent.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Akkor tudtak róla, de a kötvénykibocsátással kapcsolatban a
lakosságot meg kell kérdezni.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A maga részéről úgy gondolja, magánvéleményként
megfogalmazhatja Képviselőtársa a „melléfogását” a Képviselő-testületnek, de jó néhányan nem
osztják a véleményét. Nyilván lesznek olyanok, akiknek hasonló lesz a megközelítése, de elmondja,
ezt a helyzetet nem Velence Önkormányzata idézte elő. Többféle megoldás kínálkozik az
Önkormányzatnak, de egyetlenegy megoldás sem jó. Itt csak a rosszak közül a legkevésbé
rosszabbat tudja kiválasztani a Képviselő-testület, miután mások hibájából ebbe a helyzetbe
belesodródott. Az elmondottakat kifejezetten a jegyzőkönyv számára fogalmazta meg válaszként.
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Mivel ezekben a kérdésekben már egyedi döntések születtek, nyilvánvalóan a költségvetési
rendeletben ezek megerősítésének bevitelével kapcsolatban kötelezettségeik vannak. Új elem nem
került megfogalmazásra.
Cserny Vilmos alpolgármester: Több komoly, felelősségteljes ember és önkormányzat hasonló
hiteleket vett fel. Nem hiszi, hogy mindenki rosszul, felelőtlenül, meggondolatlanul döntött. Abban,
hogy ez nem úgy sikerült, ahogy szerették volna, más játszott szerepet. A „Velencei-tó Kapuja”
beruházásról most kijelenteni, hogy melléfogás volt, véleménye szerint nem lehet. Akkor lehetne
mondani, ha elkészült volna, és nem megfelelően működne, tehát nem hozná a várt eredményt.
Amíg ez nem valósul meg, és nem kap bizonyítási lehetőséget, addig nem lehet ilyen kijelentést
tenni rá. Arról nem beszélve, hogy komoly szakemberek bírálták el a pályázatot, magát az ötletet és
az egész beruházást.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, a költségvetési rendelettel kapcsolatban van-e még
valakinek kérdése, észrevétele?
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, mit jelent a 33. §-ban megfogalmazott mondat? „A
költségvetési szervnek a 28 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási
kötelezettsége van, mely kötelezettséget a Polgármester felé kell teljesíteni.”
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Itt az intézményekről van szó.
Dr. Sirák András képviselő: Azok költségvetési szervek?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Igen.
Dr. Sirák András képviselő: A 22. §-ba az Orvos Ügyeleti Társulás támogatása belekerült, ezt
köszöni. Tájékoztatásul elmondja, hogy a háziorvosi ügyelet kilenc munkatársa aláírt egy petíciót,
és minden érintett településnek elküldték, mert bruttó 1050,- Ft-os órabérért ügyelnek az orvosok
és 650,- Ft-os órabérért a nővérek. Ennek a kamarai szintre való felhozását kérték. Félő, ha egy
település a hétből nem tud fizetni, akkor bukott az egész. Ez így nem jó. Nem elég, ha csak a
szándék van meg, ezt meg is kellene valósítani.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ez Velence Önkormányzatán nem múlik. Mivel több
hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-testülettől, hogy szavazzanak a módosító indítványról, amely a
Tábor utcai átvezető útnak a fejlesztési célok közül történő kivétele tárgyában hangzott el.
Kéri, aki a módosító indítványt elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a módosító indítványt
támogatta.
Kéri, aki a költségvetés első olvasatú anyagát alkalmasnak találja arra, hogy ennek alapján
kidolgozásra kerüljön a költségvetési rendelet és a következő testületi ülésen tárgyalhassák,
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
3/2012.(II.06.)
határozata
a 2012. évi költségvetés tervezet első olvasatú anyagának elfogadásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés tervezet első olvasatú
anyagát a második fordulóra alkalmasnak találja azzal a módosítással, hogy a rendelet 26. §-ból
kerüljön ki „a Tábor utcának az aluljáró fölötti átvezetését a Béke utcai kapcsolat biztosításához”
szövegrész.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
értelem szerint
***

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri a Képviselő-testület hozzájárulását, melyben Velence
Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2011. évről
áthúzódó tartozások, illetve kintlévőségek behajtásának eredményessége érdekében tegye meg a
szükséges lépéseket. Felhatalmazza a témakörben tárgyalások folytatására, illetve a behajtás
eredményességét javító közreműködő cég bevonásához szükséges tárgyalások lefolytatására.
Kéri, aki ezt a felhatalmazást megadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2012.(II.06.)
határozata
kintlévőségek behajtásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2011.
évről áthúzódó tartozások, illetve kintlévőségek behajtásának eredményessége érdekében tegye
meg a szükséges lépéseket.
Felhatalmazza a behajtás eredményességét javító közreműködő cég bevonásához szükséges
tárgyalások lefolytatására.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
folyamatos
***

Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, akkor mellékletek nélkül fogadták el, mert itt van kilenc
melléklet?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem a rendeletet fogadták el, hanem alkalmasnak tartották
az első olvasatú anyagot a második fordulóra. Ennek alapján el lehet kezdeni a mellékletek
elkészítését. Azért első olvasat, mert ha például megváltoztatták volna az Iskola költségvetését,
akkor az összes mellékletet is át kellett volna dolgozni.
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Napirend:

3.) 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
(Előterjesztés 3. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kéri, aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012.(II.20.)
önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet a 4-es számú mellékletben.
***

Napirend:

4.) Egyebek
a.) Iskolai, óvodai és szociális étkeztetés térítési díjának meghatározása
(Előterjesztés 5. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Szávai Jánosné képviselő: Kérdezi, ha elfogadják a rendeletet, mikortól lép hatályba?
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: 2012. március 1-jével.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a 2012. március 1-jével hatályba lépő, a szociális
étkeztetés térítési díjáról szóló rendeletet elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2012.(II.20.)
önkormányzati rendelete
a szociális étkeztetés térítési díjáról
Rendelet a 6-os számú mellékletben.
***

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a 2012. március 1-jével hatályba lépő, az iskolai és
óvodai élelmezési (napi) térítési díja alkalmazásáról szóló rendeletet elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
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Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2012.(II.20.)
önkormányzati rendelete
az iskolai és óvodai élelmezési (napi) térítési díj alkalmazásáról
Rendelet a 7-es számú mellékletben.
***

Napirend:

4.) Egyebek
b.) Önkormányzati bérlakások 2012. évi bérleti díja
(Előterjesztés 8. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A rendelet-tervezetben szereplő díjakat 2012. március 1-jétől
kell alkalmazni. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kéri, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapított, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendelet alkotta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2012.(II.20.)
önkormányzati rendelete
A lakások és helyiségek bérletéről szóló 28/2006.(XII.28.) rendelet
módosításáról
Rendelet a 9-es számú mellékletben.
***

Napirend:

4.) Egyebek
c.) Földhaszonbérletek 2012. évi bérleti díja
(Előterjesztés 10. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Szelei Andrea aljegyző: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolta.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012.(II.06.)
határozata
a fölhaszonbérletek 2012. évi díjtételeiről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a földhaszonbérletek 2012. évi díjtételeit az
alábbiak szerint állapítja meg:
- Velence 26/9 hrsz-ú, 1471 m2 nagyságú terület
26,- Ft/m2/év
2
- Velencei 345 hrsz-ú, 558 m nagyságú terület
26,- Ft/m2/év
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
Filler Erna pénzügyi osztályvezető
folyamatos
***

Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, mekkora területről van szó összességében?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: 1471 m2 és 558 m2 területről van szó.
Dr. Sirák András képviselő: Csak ez a két terület van?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Igen.

Napirend:

4.) Egyebek
d.) Árajánlat – Környezetvédelmi Program elkészítésére
(Előterjesztés 11. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Dr. Sirák Andrásné képviselő: 200 ezer forint + ÁFA-ról van szó, de a leiratban szerepel, hogy
előre nem látható költségek. Ez milyen nagyságrendű lehet?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az eljárási díjakat mindig a kérelmező kell fizesse. Az
eljáró hatóság kéri majd ennek a befizetését.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2012.(II.06.)
határozata
Környezetvédelmi Programról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete eleget téve a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 46. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel Velence
város Környezetvédelmi Programjának elkészítésére elfogadja Szente Zoltán (8000 Székesfehérvár,
Had út 1-3.) környezetvédelmi szakértő 200.000,- Ft+ÁFA ajánlatát.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést nevében eljárva kösse meg.
Felelős:
Határidő:

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

Napirend:

4.) Egyebek
e.) Nemdohányzó közterületté való nyilvánításról szóló rendelet - tervezet
(Előterjesztés 12. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A rendelet-tervezet a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsági ülésen elhangzott javaslatokkal módosítva lett, így került kiküldésre. Kérdezi, van-e
valakinek kérdése, észrevétele? A Bizottsági ülésen is megbeszélték, hogy ami a törvény erejénél
fogva eleve kötelező, az nem szerepelhet a rendeletben.
Szelei Andrea aljegyző: Tehát amit a törvény eleve kizár, az a közoktatási intézmények,
gyermekvédelmi intézetek, egészségügyi szolgáltatók és a helyi közforgalomba, tömegközlekedésbe
tartozó létesítmények, illetve területek.
Uj Roland Gyula képviselő: A buszmegállóban és a vasúti peronon mi van?
Szelei Andrea aljegyző: Törvényi szabályozási tilalom van,5 m-es távolság van megadva.
Uj Roland Gyula képviselő: Mihez képest?
Szelei Andrea aljegyző: A törvény a bejárathoz, illetve a külső határvonaltól számítja az 5 métert.
Dr. Sirák András képviselő: Miért pont a Katolikus Templom előtti közterület szerepel a rendelettervezetben?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Baptista imaház előtti közterület is szerepel, a Református
Templom pedig be van kerítve.
Szelei Andrea aljegyző: Az összes templom előtt, a temetők környékén, valamint az imaházak előtti
közterületet megnézte a tulajdoni lapon. A Baptista imaház, illetve a Római Katolikus Templom
előtti terület önkormányzati tulajdonú közterületként van nyilvántartva, ezért került bele a
rendelet-tervezetbe.
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, ahol nem önkormányzati, hanem egyházi tulajdonú
terület van, ott az Egyháznak kell szabályoznia?
Szelei Andrea aljegyző: Azt a Testület nem szabályozhatja.
Dr. Sirák András képviselő: Ez valószínű nem így van, mert magánorvosi rendelő is egyre több
van, az előtt sem szabad dohányozni.
Szelei Andrea aljegyző: A törvény ezeket a helyeket eleve kizárta, például ahol egészségügyi
szolgáltatást nyújtanak, ott is a törvényi tilalom az irányadó.
Dr. Sirák András képviselő: Nem érti, a velencei Katolikus Templom miért került bele a rendelettervezetbe.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mivel önkormányzati közterület, az Önkormányzatnak kell
szabályozni. Ez nem kötelező, ha úgy gondolják, ki is vehetik a rendelet-tervezetből.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Ha már a Katolikus Templomokról van szó, akkor az Újtelepi miért
nem szerepel a rendelet-tervezetben?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Mert az egyházi terület. A Református Templom pedig be
van kerítve.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi az aljegyzőt, mikor lép hatályba a rendelet?
Szelei Andrea aljegyző: A kihirdetése napján.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Kéri, fogalmazzák meg, hogy 2012. március 1-jén lépjen
hatályba, mert szükséges bizonyos felkészülési idő.
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, muszáj ezeket a területeket feltétlenül belevenni?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem.
Szelei Andrea aljegyző: Nem kötelező, a Képviselő-testület mérlegeli, hogy a közterületet
nemdohányzónak nyilvánítja-e.
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, például a strand területe dohányzó van sem? Ott sokkal
reálisabban felmerülő kérdés ez.
Szelei Andrea aljegyző: Emlékezete szerint a strandrendelet ezt valamilyen szinten rendezi, de
pontosan meg kell nézni.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja, nem kellene bővíteni a korlátozott
közterületek körét, ha úgy gondolják, szűkíteni lehet az Egyházak előtti közterületek kihagyásával.
Az viszont, hogy a parkokban nem lehet majd dohányozni, véleménye szerint nagyon jó. Ha
Képviselőtársa úgy gondolja, kiveszik a rendelet-tervezetből a 964 hrsz-ú közterületet.
Dr. Sirák András képviselő: Egy kicsit erőltetettnek érzi mindkettőt, a Baptista és a Katolikus
Templom előtti közterületet is.
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, fogadják el módosító indítványként.
Serhók György képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen is előfordultak
hasonló gondolatok, de a megszületett rendelet alapján valamit lépni kellett, ez alapján történt az
előterjesztés is, amely már módosult. Véleménye szerint az élet megoldja ezt a helyzetet és
előfordulhat, hogy még visszakerül ez a rendeletmódosításra.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki egyetért azzal a módosító indítvánnyal, hogy a
rendelet-tervezetből kikerüljön a 964 hrsz-ú és 1624/ hrsz-ú közterület, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület a módosító indítványt 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett
támogatta.
Kéri, aki az elfogadott módosító indítvány figyelembevételével a rendelet-tervezetet elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012.(II.20.)
önkormányzati rendelete
Egyes közterületek nemdohányzó közterületté való nyilvánításáról
Rendelet a 13-as számú mellékletben.
***

Napirend:

4.) Egyebek
f.) Bérleti szerződés módosítása – Human Balance Kft.
(Előterjesztés 14. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, az előterjesztés utolsó előtti bekezdését fogadják el
határozati javaslatként. Ezt erősítette meg a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is. Jelzi,
beindult a szolgáltatás, tudatosítani kell az emberekben, hogy helyben is végeznek csontritkulás
vizsgálatot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Dr. Sirák András képviselő: Ez nagyon nagy horderejű változás az egészségügyi szolgáltatások
között még akkor is, ha fizetős szolgáltatásról van szó. Gyakorlatilag 5.000,- Ft egy csontritkulás
vizsgálat. A visszajelzésekből látni, hogy tömegesen mennek az emberek rá. Ez az 5.000,- Ft nem
terheli meg annyira a lakosságot, de szükség van rá. A készülék, amivel a csontritkulás vizsgálatot
végzik, 10 millió forintos nagyságrendű beszerzés. Az Önkormányzat havi 86 ezer forintot kíván
tőle beszedni, de kéri, legyenek tekintettel arra, nagyon komoly közérdeket képvisel, valamilyen
kedvezményt biztosítsanak részére. Egyik javaslata, engedjék el a bérleti díjat fél évre, amíg
megerősödik ez a vállalkozás, a másik javaslata pedig, felezzék meg ezt a díjat. Ha önkormányzati
oldalról nézik, akkor a bevételük nem éri el évente az 1 millió forintot. Ha szükségességét nézik,
akkor nagy szükség van rá, még ha fizetős szolgáltatás is. Úgy gondolja, szakmailag ez olyan lépés
előre az egészségkultúrában, amit támogatni kellene.
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tartalmában teljesen egyetért azzal, amit a Képviselőtársa
elmondott. Az új törvényi szabályozások nem teszik lehetővé semmilyen díj elengedését. A
nagyságrenddel és annak mérséklésével kapcsolatban elmondja, hogy amikor a Képviselő-testület
elfogadta a bérleti díjakat, akkor volt egy egységesség és következetesség. Nem javasolja ennek
felrúgását, bármennyire egyetért a megközelítéssel. De ugyanez igaz lehet az optikusra és még
sorolhatná tovább. Az előterjesztésben szereplő egyezség úgy született, hogy a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság ülése alatt – a bizottsági tagok kérésére -, felhívta a bérlőt, Hanczik
Csaba urat, hogy mi az a részlet, amit ő is teljesíteni tud. Hanczik úr megköszönve a lehetőséget,
ezt a megoldást kérte. Az Önkormányzat így nem ütközik semmi jogszabállyal és Hanczik úr is
jelezte, ez neki nagy segítség és tudja vállalni. Javasolja, ezt a megoldást fogadják el.
Serhók György képviselő: Csak megerősítené azzal, hogy mégis egy kompromisszumkészség
kialakult a Bizottság részéről is, mert az 1.056 eFt+ÁFA díjat egyösszegben kellett volna a
bérlőnek befizetnie és erre most féléves intervallum áll rendelkezésre. Neki is az a véleménye, hogy
valamikor az volt a cél, ebben az épületegységben lévő helyiségeket adják ki személyeknek,
egészségügynek, úgy érezte volt egy megfelelő egyezség a bérlő és az Önkormányzat között. A
bevételekre pedig szükség van, ha már a költségvetés tárgyalása során úgy döntöttek, hogy ne
emeljenek adót, lakossági terhek ne jelentkezzenek.
Dr. Sirák András képviselő: Mindezt elfogadja. Arról van szó mindössze, azon gondolkodni kell, ha
ez az induló vállalkozás nem tudja ezt finanszírozni, akkor gyakorlatilag megszűnik a szolgáltatás
is. Ettől tart egy kicsit, de ne legyen igaza. Mivel egy csomó pénzt beleinvesztált, akár magát a
gépet nézzük, valamint sugárvédelmi szempontból az eljárási engedélyeztetés is milliós tétel. Ennek
a bérlőnek a Testület által nem is ismert olyan kiadása is van, ami milliós nagyságrendű. Nem
akarja, hogy emiatt az 1 millió forintos tétel miatt megbukjon ez az egész és akkor megint lehet
Székesfehérvárra járni csontritkulás szűrésre, 4 hónapos várakozási idő mellett.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Önkormányzat tudomással bír az engedélyezési
költségekről, mert a Szakrendelő beindításakor ezt szintén végigcsinálták. A bérlő nagyon sok
pénzt és energiát áldozott, de ez nem az Önkormányzatra tartozó dolog. Ha véletlenül majd
ismételten támogatásra szorul, akkor ezt lehetősége lesz a Testületnek újratárgyalni.
Martinovszky József képviselő: A többi vállalkozás védelmében is szeretné, ha maradna az eredeti
megállapodás. Mert míg a Képviselőtársa tudja, itt mennyi a beruházás, addig nem tudja, hasonló
vállalkozások - amelyek szolgáltatás terén a városban működnek -, szintén igen nagy befektetést
kívánnak a vállalkozóktól, akik ezt megcsinálják. Nem tárgyaltak soha más szolgáltatónál arról,
hogy elengedjenek valamit, mert egy új szolgáltatást hozott létre. A többi vállalkozó védelmében
azt mondja, ez most maradjon így, és ha 1 millió forint csődbe viszi ezt a vállalkozást, ahol több
tízmillió a beruházás, akkor nagyon szomorú lesz.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az előterjesztés utolsó előtti bekezdését elfogadja
határozati javaslatnak, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2012.(II.06.)
határozata
Human Balance Kft. bérleti szerződésének módosításáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Human Balance Kft-vel (2481 Velence,
Kertalja u. 4.) kötött Bérleti szerződés 6. pontjának módosítását az alábbiak szerint támogatja:
„A bérleti jog ellenértékének megfelelő 1.056.000,- Ft + ÁFA díjat 2012. február 1-től számított 6
hónapon belül kell megfizetni, havi egyenlő részletekben.”
Felhatalmazza a Polgármestert a módosító szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
Filler Erna pénzügyi osztályvezető
2012. március 31.
***

Napirend:

4.) Egyebek
g.) Elővételi jog (1367/22/A hrsz-ú pavilon)
(Előterjesztés 15. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ma délelőtt Farkas Nikolett egy levelet juttatott el az
Önkormányzathoz. Ez a következőképpen szól: „Tisztelt Képviselőtestület! Családunk anyagi
gondjai megoldódtak, ezért kérem, hogy az Önökhöz benyújtott lemondó nyilatkozatot (1367/22/A)
és szerződést napirendről levenni szíveskedjenek. Fáradozásukat előre is köszönöm.” Javasolja,
vegyék le a napirendről érdemi vita nélkül.
Kéri, aki a napirendről való levételt elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2012.(II.06.)
határozata
napirendi pont levételéről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1367/22/A hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos
elővásárlási jog gyakorlásának tárgyalását a napirendről levette, Farkas Nikolett (2483 Gárdony,
Ponty utca 15.) pavilontulajdonos kérésére.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***
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Napirend:

4.) Egyebek
h.) Eb-rendészeti hozzájárulás (ebadó) bevezetésének/elvetésének kérdése
(Előterjesztés 16. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést
tárgyalta és az ebadó kivetését nem támogatja. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kéri, aki elfogadja, hogy az ebadó kivetésére ne kerüljön sor, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2012.(II.06.)
határozata
ebadó bevezetésének elvetéséről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ebadó bevezetését nem támogatja.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***

Napirend:

4.) Egyebek
i.) Velence – Nadap Közoktatási Intézményi Társulási Megállapodás
módosítása
(Előterjesztés 17. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A napirenddel kapcsolatos anyag kiküldésre került. Nem
aktuális az Intézmény Társulási Megállapodást módosítása, hiszen köztudott, hogy nagy változások
lesznek. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kéri, aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2012.(II.06.)
határozata
Közoktatási Intézményi Társulási Megállapodás módosításának álláspontjáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mérlegelve Nadap Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 46/2011.(XI.15.) számú határozatában foglaltakat, álláspontját a
következők szerint fejti ki. Tekintettel a várható, igen komoly változást eredményező új
szabályozásra az oktatási, nevelési intézmények terén, nem támogatja, hogy idő előtti döntés
szülessen a Megállapodás módosításáról, mivel az megfelel szerződő felek eredeti szerződéses
akaratával és érvényességét a jogutódlások biztosítják.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***
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Napirend:

4.) Egyebek
j.) Somhegyi Kft. kérelme
(Előterjesztés 18. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Határozati javaslatként az előterjesztés utolsó bekezdésének
a megfogalmazását javasolja. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kéri, aki határozati javaslatként az előterjesztés utolsó bekezdését elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2012.(II.06.)
határozata
Somhegyi Kft. szerződésének módosításáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft-vel (2481
Velence, Gárdonyi utca 40.) kötött Szolgáltatási szerződésben foglalt díjtételét az alábbiak szerint
kívánja módosítani:
„Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 1. pontjában kiírt szolgáltatási díjnak az előző évi
inflációs rátával történő korrekciója minden év január 1-től biztosított.”
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
Filler Erna pénzügyi osztályvezető
2012. március 31.
***

Napirend:

4.) Egyebek
k.) Polgármester helyettesítése VKTKT-ban
(Előterjesztés 19. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatás során
elmondta, a Kormányhivatal a Kistérség ellenőrzésekor jelezte, hogy minden képviselő-testület
fogadja el külön határozatban a helyettesítést.
Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2012.(II.06.)
határozata
helyettesítési rendről
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a Velencei-tó
Környéki Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsülésein Oláhné Surányi Ágnes
polgármestert akadályoztatása esetén Cserny Vilmos alpolgármester helyettesítse.
Jelen helyettesítési rend visszavonásig érvényes
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
értelem szerint
***
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Napirend:

4.) Egyebek
l.) Megbízási szerződés nevelési tanácsadás, közoktatási szakszolgálati
feladat ellátására (VKTKT)
(Előterjesztés 20. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Eddig is így látták el ezeket a feladatokat. Ha minden
testületi határozat meglesz, akkor a Kistérség megkötheti a szerződést a feladatellátásra.
Velencének tervezve van a költségvetésében. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kéri, aki felhatalmazást ad arra, hogy megköttessen ez a szerződés, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2012.(II.06.)
határozata
pedagógiai szakszolgálati feladatokról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VKTKT 169/2011.(XII.16.) határozatában
foglalt, az Önkormányzat közoktatási intézményeinél tanulóviszonyban álló tanulók és az
óvodáskorú gyermekek tekintetében a nevelési tanácsadás pedagógiai szakszolgálati feladatát az
előterjesztésben szereplő Megbízási szerződésnek megfelelően kívánja ellátni.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jóváhagyó döntésének megfelelően a Kistérségi Társulási
Tanácsban képviselje Velence Város Önkormányzatának álláspontját.
Felelős:
Határidő:

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

Napirend:

4.) Egyebek
m.) Intézményvezetői állásra pályázati kiírás
(Előterjesztés 21. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye a napirenddel
kapcsolatban?
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A pályázati kiírás utolsó oldalán szerepel, hogy előnyben részesül
az a pályázó, aki rendelkezik pedagógusi végzettséggel. Véleménye szerint egy egészségügyi
végzettség is elegendő.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem hiszi, hogy elsősegélyt kell nyújtania a vezetőnek.
Dr. Sirák András képviselő: Számtalanszor találkoznak vele, ha az idősek megnyomják a riasztót és
megy az ügyelet, akkor ott van a szociális gondozó is és segít.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Nem nevelnie kell elsősorban.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja, kiegészítő indítvány hangzott el.
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Itt ez az „előnyt jelent” között szerepel, amit a törvény ír
elő, azt nem sorolták fel.
Szelei Andrea aljegyző: A gyermekvédelem terén végzendő feladatok miatt jelölték meg a
pedagógiai végzettséget.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Módosító indítványként hangzott el, hogy az előnyben
részesül felsorolásnál a végzettség egészüljön ki „és/vagy egészségügyi” megjelöléssel.
Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a módosító
indítványt támogatta.
Kéri, aki a pályázati kiírással a kiegészítéssel együtt egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2012.(II.06.)
határozata
intézményvezetői állásra pályázat kiírásáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A .§. alapján pályázatot hirdet az intézményi társulás keretében fenntartott
Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezető munkakör betöltésére.
Pályáztatott Intézmény: Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
(2481 Velence, Zárt utca 2.)
Munkáltató: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
Betöltendő munkakör, vezetői megbízás megnevezése: Intézményvezető
A megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A megbízás kezdete: Az intézményvezetői munkakör a pályázat eredményes elbírálását követően
azonnal betölthető.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkakörbe tartozó, illetve vezetői megbízással járó lényegi feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó személyes gondoskodást nyújtó alapellátások
(családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, gyermekjóléti
szolgáltatás, játszóház működtetés) ellátása a társulásban részt vevő települések közigazgatási
területén, és az intézmény irányítása. Folyamatos kapcsolattartás a társulásban részt vevő
települések Képviselő-testületeivel, polgármestereivel és jegyzőivel.
Intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátása, irányítja és
ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását, koordinálja az egyes szervezeti egységek
közötti munkamegosztást, gondoskodik a költségvetési előirányzatok jogszerű és szabályszerű
felhasználásáról, elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez
szükséges dokumentumokat (pl. SZMSZ, házirend, egyéb szabályzatok), valamint gondoskodik azok
betartásáról. Az Intézményvezető beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé.
Az intézmény ellátási területe kiterjed: Velence, Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Pákozd, Vereb,
Sukoró, Lovasberény, Zichyújfalu települések közigazgatási területére.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a fenntartó döntései az
irányadók.
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Általános feltételek:
• Magyar állampolgárság.
• Büntetlen előélet, cselekvőképesség.
• A munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
• B kategóriás jogosítvánnyal és gépkocsival való rendelkezés.
Szakmai feltételek:
• Főiskola, 1/2000.(I.7) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 5. pontjában,
valamin a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt felsőfokú
szociális alapvégzettség,
• Az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 6.§ (6) bekezdés szerinti szociális szakvizsga,
• Rendelkezik minimum 5 év szakmai gyakorlattal a gyermekvédelem, a szociális
ellátás területén,
• Rendelkezik minimum 5 év vezetői gyakorlattal a személyes gondoskodást nyújtó
alapellátások területén,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.
Előnyben részesül az a pályázó, aki
• Rendelkezik pedagógus és/vagy egészségügyi végzettséggel.
• Rendelkezik a helyi viszonyokra, körülményekre vonatkozó tényleges ismerettel.
Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,
• Pontos, precíz munkavégzés,
• Szakmai elkötelezettség,
• Nagyfokú munkabírás,
• Kiváló szintű együttműködő képesség.
A pályázatnak tartalmaznia kell
• a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, elképzeléseit
• oklevelek, bizonyítványok, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatban.
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• jogosítvány és a gépkocsi forgalmi engedélyének másolata,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,
• nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. 15. §.-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
• nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
Pályázat benyújtási határideje: Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (www.kszk.gov.hu)
közzétételtől számított 30 nap.
A pályázatokat a felhívás Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő megjelenését követő 30
napon belül személyesen Velence Város Polgármesterének címezve (2481 Velence, Tópart u. 26.)
zárt borítékban vagy postai úton ajánlott küldeményként, -egy eredeti és egy másolati példánybankell benyújtani.
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő közzététel napja:
2012. március 10.
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A pályázatot tartalmazó borítékra kérjük ráírni: „Humán Intézményvezető Pályázat.”
A megadott pályázati határidő a pályamunkák beérkezési dátumát jelenti.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.velence.hu honlapon szerezhető. A
benyújtott érvényes pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül a képviselő-testületi
ülésen napirendre kerülnek, a pályázók a testületi ülés időpontjáról írásban értesülnek.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
Szelei Andrea aljegyző
azonnal
***

Napirend:

4.) Egyebek
n.) Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZMSZ módosítása
(Előterjesztés 22. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kéri, aki a Humán Családsegítő Szolgálat SZMSZ módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2012.(II.06.)
határozata
Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZMSZ módosításáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat intézményvezetői helyettesítés rendjét az alábbiak
szerint módosítja:
Az intézményvezető helyettesítése:
• az intézményvezetőt szabadsága, betegsége, hivatalos távolléte, valamint tartós
akadályoztatása esetén a gyermekjóléti szolgálat egységvezetője helyettesíti.
• Az intézményvezető tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön
írásos intézkedésben ad felhatalmazást.
• Az intézményvezető kinevezésének megszűnése esetén, amennyiben állományban
maradt, az új intézményvezető kinevezéséig a régi intézményvezető látja el az
intézményvezetői feladatokat.
• Amennyiben az intézményvezető kinevezésének megszűnése után nem maradt
állományban, az intézményvezetői feladatokat a gyermekjóléti szolgálat szakmai
vezetője látja el.
Záró rendelkezés:
Jelen Szerezeti és Működési Szabályzat 2012. február 6. napján lép hatályba.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***
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Napirend:

4.) Egyebek
o.) Szociális rendelet módosítása
(Előterjesztés 23. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A szociális rendelet módosítása a törvény erejénél fogva
kötelező. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kéri, aki rendeletmódosítást elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2012.(II.20.)
önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 8/2011.(III.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet a 24-es számú mellékletben.
***

Napirend:

4.) Egyebek
p.) Önkormányzati tulajdon (062 és 057/2 hrsz.) érintő útépítési pályázat
(Előterjesztés 25. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kiküldésre került az a nyilatkozat is, amelyet az
Önkormányzat kibocsátott, mert a pályázatot a Dörömbözi úrnak határidőre be kellett adnia. A
nyilatkozatban szerepel, hogy a hozzájárulás a Képviselő-testület tárgybani jóváhagyó
határozatával együtt érvényes. Az előterjesztés mellett szerepel a helyszínrajz, amelyet a Pénzügyi
és Településfejlesztési Bizottság kért, a pontosabb betájolás érdekében.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Külterületen található ez a terület, Velencefürdő
településrész közelében.
Serhók György képviselő: Mindenki számára ismert a Nadapot Pázmánddal összekötő szép
betonút. Nagy öröm lenne, ha egyszer megvalósulhatna a Gárdonyt Velencével összekötő hasonló
út.
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, mióta épít utat a vállalkozó?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem ő építi, ő a pályázó. A vállalkozó családi gazdálkodást
folytat. Az előterjesztés utolsó mondata a határozati javaslat, a hozzájáruló nyilatkozat
megerősítését kéri.
Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2012.(II.06.)
határozata
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a velencei 062 és 057/2 hrsz-ú,
önkormányzati tulajdonú utakon építési munkák végzéséhez Dörömbözi József családi gazdálkodó
által történő megvalósításban. Egyben megerősíti e tárgyban 2012. január 18-án a 8012-1/2012.
számon, a Polgármester által kibocsátott feltételes tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***

Napirend:

4.) Egyebek
q.) Pavilontulajdonosok beadványa
(Előterjesztés26. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztésben szerepel a határozati javaslat, jelenleg
ennyi, ami tehető. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye?
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, az Önkormányzat jogi szakértője már tud erről?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Igen és neki is ez a véleménye.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az előző válaszlevél teljes mértékig a jogi szakértő
véleménye alapján készült, amit a Testület jóvá is hagyott. Nincs jogi alapja a követelésnek.
Nyilvánvalón meg kell nézni, van-e valami más lehetőség arra, hogy az ő helyzetükön lehessen
változtatni. Ebben viszont az Önkormányzat részéről van együttműködési szándék.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Közreműködős Szervezet nem hagyható ki belőle.
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
17/2012.(II.06.)
határozata
Rubi László és Csik Attila beadványáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rubi László és Csik Attila vállalkozók
levelében foglaltakat érdemben nem vizsgálta, tekintettel arra, hogy új, releváns jogi elemet nem
tartalmaz. Ugyanakkor a vállalkozók és az Önkormányzat számára is hátrányos helyzet enyhítése
vagy megoldása érdekében javasolja, készüljön vizsgálat a Közreműködő Szervezet bevonásával e
tárgykörben.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2012. április 15.
***
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Rubi László és Csik Attila vállalkozók részéről
párhuzamosan beadásra került egy másik kérelem is, miszerint a vízbekötésük átmenetileg
megszűnt és ennek a helyreállítását kérték. Ezt is a Képviselő-testületnek címezték. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság tárgyalta és úgy döntött, előbb műszaki alapismeretekkel kell
rendelkezni ahhoz, hogy ezt a Testület elé terjeszthesse. Meg kell nézni, ennek a helyreállítása
lehetséges-e, mikortól lehetséges és mibe kerül. Ezután fog a Testület elé kerülni. Ha olyan kérdés
hangzik el, hogy ez miért nem került a Testület elé, akkor elmondható, nincs még miről tárgyalni,
ezt előbb ki kell vizsgálni és a közüzemi szolgáltatókkal is egyeztetni kell. Tudni kell, pontosan mi a
helyzet közműszolgáltatás ideiglenes megszüntetése kapcsán.

Napirend:

4.) Egyebek
r.) Millenniumi parki épület
(Előterjesztés 27. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztésben nincs konkrét határozati javaslat. A
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság úgy foglalt állást, vagy az a komplex megoldás, hogy
szolgáltatóknak felajánlásra kerül az épület, vagy el kell bontani. Az épület az Önkormányzat
tulajdonában van. Azért tartotta fontosnak a Bizottság ilyen értelemben is megközelíteni a kérdést,
mert igen komoly összegbe kerül ennek az épületnek a használhatóvá tétele. Aki úgy veszi birtokba,
hogy az épületre ilyen sokat rákölt, akkor az több éves elkötelezettséget kell jelentsen az
Önkormányzat számára. Ha úgy dönt a Testület, hogy hasznosítani szeretné, akkor meg kell
hirdetni az újságban.
Dr. Sirák András képviselő: Ha egy épület már megvan, mindenképpen érdemes egy kört futni a
hasznosítására. Hátha lenne egy vállalkozó, aki ha mást nem, de legalább egy nyilvános WC-t
üzemeltetne ott. A közelben nincs ilyen. Esőbeállónak is jó lenne, mert a gyermekek ott hintáznak a
parkban. Lebontás előtt egy hirdetést mindenképpen megérne, hátha jelentkezik valaki rá, ez egy
családot eltartana. Valamikor volt ott fagyizó, véleménye szerint ez nem megoldhatatlan.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Csak vállalkozó legyen rá olyan, akinek pénze van a
befektetéshez.
Serhók György képviselő: A leírt három változatban, amit a Bizottság is javasolt, konkrétan le
vannak írva, mit lenne célszerű csinálni. Konkrét álláspont volt, hogy ha elkészül ott a
körforgalom, az épület nem odaillő. Ha WC kerülne benne kialakításra, a jelenlegi állapotában
annak sem megfelelő. Ha lenne olyan vállalkozó, aki a megfelelő fejlesztési összeget rááldozná az
épületre, akkor célszerű lenne akár azt is felvállalni, hogy 3-4 év alatt lelakhassa. De így ilyen
formában ne maradjon, mert ez az épület 10 év óta nem volt használva, nem volt belőle bevétel.
Javasolja, hirdessék meg.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Három alternatíva szerepel a meghirdetésnél. Kérdezi, csak
az utolsóra, vagy mind a háromra vagylagos megoldást kérnek, mert bármelyik a három közül még
mindig jobb megoldás, mint az elbontás.
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, csatornabekötés van?
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Igen. A hozzászólásokból úgy értékeli, a megmaradás és a
pályázati kiírás mellett foglal állást a Testület a három variáció megjelölésével. Kéri, aki egyetért
azzal, hogy a pályázati kiírást a helyi újságban és az Önkormányzat honlapján meghirdessék és
keressenek rá lehetőség szerint helyi vállalkozót, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2012.(II.06.)
határozata
Millenniumi parkban lévő épület hasznosításáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Millenniumi parkban lévő – volt mozi
gépház – épület hasznosítására pályázatot kíván kiírni. A hasznosítási célkitűzések között
szerepeljen a korábbi büfé-cukrászdai tevékenység és illemhely funkció vegyesen, az illemhely
funkció önállóan, illetve az illemhely funkció mellett fedett térrel gyermekek számára kisebb
alapterületű szolgáltatás.
Felkéri az igazgatási osztályt, hogy a közbeszerzési tanácsadóval egyeztetett módon készítse el a
hirdetés szövegét és jóváhagyásra terjessze be a Testület elé.
Felelős:
Határidő:

Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető
Dr. Vágner Elza közbeszerzési tanácsadó
2012. március 30.
***

Dr. Sirák András képviselő: A hirdetésben árat nem kell megjelölni?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem.
Dr. Sirák András képviselő: Hasonló dolgot szeretne említeni, 5 éve zárva van az ÁSZ üdülő.
Kérdezi, nem tudja ezt az Önkormányzat megszerezni?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Erről már döntött a Testület és elküldték a levelet a
vagyonkezelőnek, de semmilyen választ nem kaptak rá. Nagyon jó lenne, ha az Önkormányzat
tulajdonába kerülhetne.
Dr. Sirák András képviselő: Nyilván ez az épület is le van pusztulva, mert nem lakja senki, de
mindenképpen megérné.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja, rákérdezhetnek levélben, mert nem kaptak
több hónapja választ.
Dr. Sirák András képviselő: Egy kicsit hasonló a helyzet, mint a tárgyalt épületnél, ott áll magában
üresen. Az ÁSZ-nak nem kell, ő mondott le róla.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem egészen így van. Az ÁSZ-tól, illetve az üzemeltetőtől
visszavették. Az Önkormányzat benyújtotta az ismételt kérelmét. Levélben rá fognak kérdezni.
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Napirend:

4.) Egyebek
s.) Köznevelési törvény és Iskolánk jövője
(Előterjesztés 28. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kiosztásra került a Baptista Szeretetszolgálat levele, amelyet
az Önkormányzatnak írt. Kéri a Testület tagjait, olvassák el. A harmadik bekezdés számukra
nagyon fontos. Az új Köznevelési törvényről mindenki sokat hallhatott a rádióban és a
televízióban. Azt is lehet tudni, hogy 2013. január 1-jétől nem lesz önkormányzati kötelező feladat
az általános iskolai oktatás. Csak általánosságban fogalmaz a törvény, mert még nincsenek meg a
törvénynek a végrehajtási rendeletei. Az már biztos, hogy az önkormányzatoknak nem lesz
semmilyen beleszólása az általános iskola életébe, és itt nem az oktatásra gondol, hanem egyéb
más kérdésekre. Ma ebben nem kell dönteni a Testületnek, csak egy felhatalmazást kér arra, hogy
ilyen irányban tárgyalásokat folytathasson az Önkormányzat. Az Önkormányzat azért fektetett be
olyan jelentős összeget az Iskola felújításába – az uniós forrással együtt -, hogy magas színvonalú
oktatást biztosíthasson a településen. Véleménye szerint az sem mellékes, hogy ezzel a megoldással
tudnák megőrizni a jelenlegi személyi feltételeket, tehát a pedagógusok számára így tudnak
garanciát biztosítani. Megfogalmazódott benne továbbá a gyermekeknek és a településnek az
érdeke. A Baptista Szeretetszolgálat hosszútávon egyetértési jogot garantál az Önkormányzat
számára, illetve a mindenkori Képviselő-testületnek. Ez egy olyan garancia, amit állami
intézményként nem fog a helyi önkormányzatoknak rendelkezésre állni. Itt csak a fenntartói jogot
adná át az Önkormányzat a Baptista Szeretetszolgálatnak. Az egyetértési jog azt is jelenti, hogy
megtartja a településhez való kötődést, mert kölcsönös felelősséget jelent a fenntartó és az
egyetértési jog gyakorlója között. Az állampolgárok számára is biztonsági hátteret jelent, mert
eddig is az Önkormányzat jó gazdája volt és ezután is az lesz az iskolájának. Javasolja a
Képviselő-testület tagjainak, ha a kezdeményezéssel egyetértenek és a felajánlást elfogadhatónak
tartják, akkor adjon az Önkormányzat felhatalmazást arra, hogy ilyen irányban a tárgyalásokat és
a tájékozódásokat megkezdhessék. A testületi szándék után meg kell ismerni azoknak a véleményét,
akikről szó van, ilyenek a pedagógusok, gyermekek, szülők. Ha ezt megismerték, akkor dönthető el,
hogy egyáltalán ez az út járható-e. A jogi vélemény az, hogy a jogutódlással való átvétel azt jelenti,
a foglalkoztatásban és az intézmény életében gyakorlatilag semmilyen változás nem történik, a
tanulói jogviszony is változatlan marad, a pedagógusok pedig ugyanazokat a jogokat megkapják,
amelyekkel a közalkalmazotti jogviszonyban rendelkeztek. Az állami tulajdonba vétel 2013. január
1-jével azt jelenti, az Önkormányzatról az anyagi teher lekerül. Meg lehet kérdezni, hogy miként
bírja majd bármilyen Egyház ma ezt finanszírozni? Az Egyházak mindegyike kivétel nélkül 194 %os állami normatívát kap, majdnem a dupláját, mint amit az Önkormányzat kapott. Tehát ezért is
lehetséges, hogy ugrásszerűen megnőtt az Egyházak által fenntartott intézmények száma.
Gyakorlatilag az önkormányzatok helyett az állam az, aki a normatíván keresztül az Egyházaknak
ezt biztosítja. Úgy gondolja, ez jó értelemben vett tudatosság az állam részéről, az a szándéka,
hogy ezek megtörténjenek, azért van ilyen nagy különbség az önkormányzati iskolák és az egyházi
fenntartású iskolák támogatása között. Amikor a Baptista Szeretetszolgálat levelét megkapta, az
Iskola igazgatójával és két helyettesével konzultációt folytatott. Át is adja a szót Czuppon István
iskolaigazgató úrnak.
Czuppon István iskolaigazgató: Jelenleg érvényben lévő Köznevelési törvény szerint 2013. január
1-jével a közoktatási intézmények a Járási Kormányhivatalok fenntartása alá kerülnek. Jelen
pillanatban még a Járási Kormányhivatalok nem álltak fel. Az Iskola működési struktúrája a Járási
Kormányhivatalon belül még nem ismert. Az látható, hogy a Baptista Szeretetszolgálattal a két
tanítási nyelvű oktatás révén kialakult egyfajta kapcsolat. A Köznevelési törvény a két tanítási
nyelvű oktatásról azt mondja, hogy később jelenik meg jogszabály ennek a működtetéséről. Nem
lehet látni sem anyagiakban, sem személyi feltételekben hogyan alakul. Az Iskola hosszú távú
elképzelése, hogy 24 osztályos iskolaként működjön, kettő két tannyelvű osztályt és egy normál
osztályt tudjon működtetni. Ehhez továbbra is szükséges, hogy az anyanyelvi tanáraik
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meglegyenek. Az ország két tanítási nyelvű iskoláit végigjárva látható, ott, ahol különböző
programok által odahelyezett nyelvtanárok vannak, mennyire nem működik ez az oktatás. Velencén
ez teljesen másként működik. Abban látnak biztosítékot, ha a Szeretetszolgálat lenne az Iskola
fenntartója, hogy az általuk hosszú távon kijelölt két tanítási nyelvű oktatásnak a feltételei
meglennének. Úgy gondolja, azokat a garanciákat, amelyeket a Polgármester asszony is említett,
mindenképpen szükséges írásban szerződésbe foglalni, egyrészt ami a szakmai jogokat egyáltalán
nem sérti, másrészt ami nem sérti a tanulóknak a hit- és erkölcsoktatáshoz való jogát. 2012.
szeptember 1-jétől első és ötödik osztályban felmenő rendszerben erkölcstant kell oktatni
Magyarország összes iskolájában. Ragaszkodni fog hozzá és úgy gondolja, az alapfeltétel, hogy az
azok az Egyházak, akik eddig is hitoktatást végeztek az Iskolában, ezután is végezhessék. Az is
fontos, hogy a pedagógusok kollektív szerződésben meghatározott jogai ne sérüljenek. Jelen
információk birtokában azt gondolja, az Iskola hosszú távú működtetése számára és az Iskola
vezetése számára jobban biztosítottnak látszik ebben a formában, mint abban a rendszerben,
amelynek felépítését még nem látják. Kéri a Képviselő-testület tagjait, támogassák ezt a fajta
elképzelést. Akár a szülők, akár a Diákönkormányzat, akár a pedagógusok részéről olyan fajta
kérdések merülnek fel, amelyekre nem tudnak válaszolni, akkor megkeresik a válaszadás
lehetőségét. Jelenleg úgy látja, erre felé menet az Iskola jövője biztosított lesz.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Most ez egy hirtelen megkeresés, most kapták meg az anyagot.
Hátha lesz más megkeresés is? Ki tudja, nem lesz-e még jobb? Ők még iskolát – ahogy írja – soha
nem működtettek, csak főleg szociális intézményeket. Kérdezi, hol van ilyen iskola
Magyarországon?
Czuppon István iskolaigazgató: Hatvanban van ilyen iskola.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A felvetés kapcsán azt mondja, felkínáltak az
Önkormányzatnak egy utat, ami az állami tulajdonba kerülés mellett egy választható út.
Nyilvánvalóan, ha más javaslat érkezne és belefér abba a megoldási időbe - miszerint május 31-ig
érdemben dönteni kell -, akkor nem hiszi, hogy annak a megtárgyalásának bármilyen akadálya
lenne. Véleménye szerint ebben a felajánlásban nagyon fontos, hogy egyházi elkötelezettség
nélküli. Ez a gyermekek szempontjából lényeges. Bárki fordulhat az Önkormányzathoz hasonló
ajánlattal.
Dr. Sirák András képviselő: Ugyanezt kiegészítve, úgy gondolja, a Református Egyházzal – aki
híres intézményeket működtet – vagy akár a Katolikus Egyházzal egy beszélgetést folytatni kell
ezügyben. Talán ez egy kitörési pont és megoldási javaslat, hogy az Iskola maradhat mégis az
Önkormányzat kötelékében Egyházi felügyelettel.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem. A mai ismeretek szerint, ha az Állam lenne az
intézményfenntartó, akkor is önkormányzati tulajdon maradna az Iskola, de az Állam még
véleményezési jogot sem biztosít az önkormányzatoknak, sem beleszólást. Bárki más, aki ajánlatot
tesz, akkor jobb, ha egyetértési jogot biztosít az Önkormányzat számára, és ez az, ami a település
számára garanciát nyújt.
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, jelenleg úgy van, hogy az Iskola közvetlen az államtól kapja a
fejkvótát vagy az Önkormányzat kapja és utalja az Iskolának, aki abból fizeti a tanárokat? Tehát ki
fizeti a tanárokat, mert ez nem elhanyagolható tétel a működtetésnél?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Iskola működtetése száz egységbe kerül, ebből hetven
egységet fizet az Állam, 30 egységet fizet az Önkormányzat.
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Dr. Sirák András képviselő: Nem ez lett volna a kérdésnek a lényege. Ha az iskolák állami
fennhatóság alá kerülnek 2013. január 1-jétől, akkor ki fogja kapni ezt a támogatást? Vagy az
Iskola nem fog támogatást kapni?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem állami támogatásnak fogják nevezni. Az Iskola
pedagógusai a járási oktatási osztályhoz fognak tartozni.
Dr. Sirák András képviselő: Mi van akkor, ha a Baptista Szeretetszolgálathoz fognak tartozni,
akkor ki lesz a munkáltató?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Iskola igazgatója lesz a munkáltató, mert önálló jogi
személy, az Iskola igazgatójának pedig a munkáltatója a Baptista Szeretetszolgálat a velencei
Önkormányzat egyetértési jogával megterhelve.
Dr. Sirák András képviselő: Ki fizeti a pedagógusokat?
Uj Roland Gyula képviselő: A Szeretetszolgálat állami támogatást kap, 194 egységet, a mostani 70,
illetve 30 egységgel szemben.
Czuppon István iskolaigazgató: 2012-ben változott a számviteli törvény, az Iskoláknak önálló
gazdálkodóknak kell lenni. Ha egyházi jogi személy lesz a fenntartó, akkor mindenképpen meg kell
határozza, a gazdálkodás hogyan fog működni. Az is lehet, hogy külső vállalkozóval végezteti a
gazdálkodási tevékenységét.
Cserny Vilmos alpolgármester: Mindenképpen tárgyalni kell a Szeretetszolgálat a legapróbb
részletekbe menően, mert amit már ott kitisztáznak, ha bárki más jelentkezik, akkor az ugyanott
ugyanúgy fel kell merüljön. Így sokkal előrébb lesznek. Megjegyzi, van a Katolikusoknak is
országos hírű oktatási intézménye. Van gyakorlatuk és tapasztalatuk is, mert ezek az intézmények
hosszú évtizedek óta működnek. Úgy gondolja, ha ezeknek az Egyházaknak olyan nagy igényük lett
volna, hogy szaporítsák az egyházi intézményeiket, akkor határozottabb lépéseket tettek volna ebbe
az irányba. Bár ez új helyzet lesz 2013. január 1-jével. Véleménye szerint ezeknek az Egyházaknak
sokkal fontosabb, hogy a meglévő Iskoláik olyan nagyhírűek, mint Pápa vagy Sárospatak. Inkább
arra koncentrálnak, hogy a meglévő, jelen pillanatban is egyházilag működtetett iskolák őrizzék ezt
a kiemelt szerepüket.
Szávai Jánosné képviselő: Véleménye szerint is mindenképpen tárgyalni kell a Szeretetszolgálattal
és kéri, adjanak erre felhatalmazást a Polgármester asszonynak és az Igazgató úrnak, mert
nemcsak azt a pénzt fordította az Önkormányzat az Iskolára, amit a felújítás során adott, hanem ha
végignézik az elmúlt 20 évet, akkor látható, mennyi olyan döntés született, amely során az Iskola
egyre fejlődött. Húsz évvel ezelőtt 108 tanulóval, szükségtantermekkel indultak, és eljutottak odáig,
ahol manapság vannak. Közben felépült egy Zöldiskola, bérelték, majd megvásárolták a
Ligetiskolát, valamint az eszközfejlesztés is folyamatos volt. Ezt mind Velence Város
Önkormányzata adta az oktatásnak, minek eredménye lett ez a magas színvonalú oktatás az
Iskolában. Talán ez a megoldás a folyamatosságot jelenti. A két tanítási nyelvűség jelentett az
utóbbi három évben jelentős tanulói létszámnövekedést, jelentős normatíva növekedést. Jelenleg
410 fő a tanulói létszám. Nem tudja, van-e olyan település, ahol elmondhatják, hogy 20 év alatt
négyszeresére nőtt az Általános Iskola tanulóinak a száma. Ezt a folyamatosságot látná, ha ez az
egyezség létrejönne. Nagyon fontos a levélben említett jog az Önkormányzat, az Igazgató és a
pedagógusok számára is. Nem mindegy a magas normatíva sem, ami biztosítja a további fejlődést.
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Köznevelési törvény mindenkire egyformán vonatkozik
Magyarországon, akár egyházi, akár állami iskolákról van szó. A köznevelési törvénynek vannak
olyan részei, amelynek senki nem tudja a jövő évi hatásait. Például óraszám emelkedés, létszám,
stb. Az Önkormányzat abban láthat garanciát, hogy az egyetértési jogával kvázi egyenrangú
partner maradhat a saját tulajdonában. Ha kap az Önkormányzat további ilyen kedvező ajánlatot,
akkor a Képviselő-testület legyen nyitott afelé, a saját gyermekei és saját települése érdekében.
Serhók György képviselő: Többször megemlítette a Polgármester asszony az egyetértési jogot.
Kérdezi, ha a Járási Kormányhivatalhoz kerülne az Iskola, akkor az Önkormányzatnak semmi köze
nem lenne hozzá?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A mai ismeretei szerint nem.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Miután a közoktatási feladat állami feladat lesz, a Járási
Kormányhivatalnak erre a térségre meg kell oldania az Általános Iskolai feladatokat. Ha valamely
településen ez gazdaságosan nem működtethető, vagy esetleg az iskola 1-2 év múlva életveszélyes
állapotba kerül, akkor nem az lesz a cél, hogy két tanítási nyelvű oktatás maradjon Velencén,
viszont egy nagy befogadóképességű iskolaként ideirányíthatja a gyermekeket. Teljesen más
szempontok szerint fog működni és gondolkodni. Ez nem az ő kritikájuk, hanem sajátosságuk lesz
majd annakidején.
Serhók György képviselő: Összecsengenek az elhangzott gondolatok. Sokszor felvetődik benne is,
hogy 500 millió forint lett az Iskolába téve. Előtte több százmillió forinttért megvették a területet.
Ha ezek után még beleszólási vagy egyetértési joga sem lenne az Önkormányzatnak, akkor úgy
lennének vele, hogy megépítették, megoldást találtak a lakosság és a gyermekek részére és elvették
tőlük. Akkor akár beszélhetnek 50 évvel ezelőtti viszonyokról.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nyilván ennek megvan az ütemterve, amit be kell tartani.
Törvény írja elő mindenki számára kötelezően, hogy intézményfenntartói jogot milyen ütemben,
milyen feltételekkel lehet átadni, valamint milyen csomagban lehet ezt az illetékes felé május 31-ig
beterjeszteni. Ha a Képviselő-testülettől a felhatalmazást megkapják, akkor a felmérést
megkezdenék minden érintettnél. Elsők a velencei Egyházak vezetői lennének, hiszen holnap
délelőtt 10 órára érkeznek az Önkormányzathoz, ahol költségvetési kérdéseket kíván velük
egyeztetni még a második olvasatú vita előtt, de nyilván ezt a kérdést is megbeszéli velük, nehogy a
későbbiekben félreértésre adhasson okot. Úgy gondolja, záros határidőn belül a Képviselőtestületet tájékoztatni tudja arról, mi volt azoknak a véleménye, akik valamilyen formában
érintettek az Iskola jövőjét megalapozó döntésben. Az előkészítő szakaszra kéri a Képviselőtestület felhatalmazását. Várják bárkinek a hasonló feltételeket nyújtó ajánlatát és a Képviselőtestület nyitott lesz erre.
Cserny Vilmos alpolgármester: A köznevelési törvénynek a végrehajtását nem ismerik. A NAT –ot
nyilván kötelezővé teszik, az egységes lesz. A tájékoztatásul kiküldött önkormányzati törvénybe
beleolvasott és egyértelmű belőle, hogy a létrehozandó Járási Kormányhivataloknak például a
közoktatás területén az lesz a feladata, hogy a Járás közoktatását minél magasabb színvonalúvá
tegye. Mindaddig, amíg a Járáshoz tartozó iskolák nem lesznek azon a színvonalon, mint amelyen
Velence van, addig azokat kell fejlesztenie. Egyértelmű, hogy Velencének ez a megoldás nem olyan
szerencsés.
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Dr. Sirák Andrásné képviselő: Úgy hallotta egyszer, hogy van egy olyan törvény, miszerint amelyik
iskolát fejlesztési pénzből építették, annak 5 évig nem lehet más tulajdonosa. Nem marad-e ilyen
formában mégis Velencéé az Iskola?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Velencéé marad. A tulajdon nem változik, sőt a
tevékenység sem.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ha a felhatalmazás megvan, akkor a jogi szakértőt kell
bevonni, a pályázat projektmenedzserével mérlegeltetni kell a pályázati összefüggését is. Úgy
gondolja, sem helyi feszültséget, sem egyéb más kockázatot nem szabad a Képviselő-testületnek
felvállalnia. Mivel érkezett egy ilyen ajánlat, meg kell kísérelni azt, hogy úgymond az
Önkormányzat „helyzetben” maradhasson és a gyermekek számára változatlan oktatás legyen.
Serhók György képviselő: Kérdezi, ez az óvodát nem érinti?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem, mert az marad kötelező feladat az Önkormányzatnál.
Kéri, a Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert és az Iskola vezetését, hogy a levél
tartalmának megfelelően a szükséges előkészítő, tájékozódó lépéseket megtegye és ezeknek az
eredményéről a döntés előkészítés folyamatában tájékoztassa a Képviselő-testületet. Gondolatként
hozzátenné, az Önkormányzat legyen nyitott bármilyen megkeresésre, amely hasonló feltételekkel
garantálhatja, hogy az Iskola ilyen magas színvonalon és ilyen körülmények között
továbbműködhet.
Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2012.(II.06.)
határozata
Általános Iskola fenntartói feladatátadásának tárgyalásáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert és az Iskola
vezetését, hogy a velencei Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola fenntartói
feladatinak átadása, illetve átadhatósága tekintetében a Baptista Szeretetszolgálat által benyújtott
megkeresésben foglalt feltételeket alapul véve, folytasson tárgyalásokat és készítse elő a
feladatellátás átadásának jogi megalapozottságát és feltételeit biztosító anyagot és azt további
döntésmeghozatalra terjessze be a Képviselő-testület elé.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
Czuppon István iskolaigazgató
2012. február 27.
***

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A nyílt ülés napirendjeinek végére értek. Kérdezi, van-e
valakinek közérdekű bejelentése?
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Tájékoztatásul elmondja, a vagyonnyilatkozatok beadásra kerültek.
Mindegyik vagyonnyilatkozat lezárt borítékban került beadásra, sem formai, sem tartalmi
betekintéssel nem éltek.
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöni a tájékoztatást.
Dr. Sirák András képviselő: Minden médiában elhangzik, hogy a hideg időjárás miatt figyeljenek a
hajléktalanokra. Kérdezi, Velencén mi van a három hajléktalannal?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Erről már tájékoztatást adott, amikor a Képviselőtársa nem
volt jelen. A Human Családsegítő munkatársai felajánlották számukra, hogy elhelyezik őket, de
nem fogadták el.
Cserny Vilmos alpolgármester: Orvosi rendelők várójában is bemennek melegedni.
Dr. Sirák András képviselő: Nem tilthatja ki őket onnan.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ezt senki nem várja el.
Uj Roland Gyula képviselő: Csak akkor vihetők el a hajléktalanok, ha eszméletlenek. Ameddig
„nem”-et tudnak mondani, addig nem lehet elvinni őket.
Dr. Sirák András képviselő: Most éjjel –17,6 fok volt, ilyen hidegben fűtetlen helyiségben lenni
nem lehet, ez életveszélyes. Mindenki tudja, aki mentőzik, hogy ilyenkor csendben elalszik az illető
és nem ébred fel többet.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Humán Családsegítő Szolgálat és a Hivatal is mindent
megtesz, mindennap megkeresik és ellenőrzik őket. Van meleg ruhájuk és ételük, amikor nincs,
akkor gondoskodnak róla. Vannak még - a katasztrófavédelem és a Hivatal által úgy ítélt veszélyeztetett családok, akiket szintén rendszeresen látogatnak a Humán Szolgálat munkatársai.
Kéri mindenkitől, aki ezzel kapcsolatban bármi információval rendelkezik, az elsősorban Török
Ágnes intézményvezetőnek, vagy Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezetőnek és Szelei
Andrea aljegyzőnek jelezze.
Czuppon István iskolaigazgató: Tájékoztatásul elmondja, hogy ma délután nézték az időjárás
előrejelzést és erre tekintettel a Ligetiskola tanulóitól a holnapi úszásoktatást megvonták.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja, mindaddig, amíg szükséges, ezt tegyék meg.
Cserny Vilmos alpolgármester: Lecserélésre kerültek a korcsolyázást tiltó táblák. Most az került ki,
hogy a kijelölt helyet vegyék igénybe a korcsolyázók. Kérdezi, van-e ilyen kijelölt hely?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Van kijelölt hely, a Vízügyi Igazgatóság volt telephelye
mellett közvetlenül. Továbbá kértek engedélyt az IFI Étterem előtti területre.
Cserny Vilmos alpolgármester: Azért kérdezte, mert a hétvégén az ÁSZ előtti parkoló tele volt.
Benkő Istvánné képviselő: Arra sétált és véleménye szerint nagyon veszélyes arra, mert bizonyos
helyeken még hullámzott a víz.
Dr. Sirák András képviselő: Melegvízű források vannak a tóban.
Benkő Istvánné képviselő: Rossz volt nézni, hogy egy felelőtlen apuka, egy kisgyermekkel annak a
környékén korcsolyázott.
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A korcsolyapálya területének kijelölése a Jegyző
feladata. Két feltétele van ennek. Egyrészt a Vízügyi Igazgatóság megállapítsa, hogy adott
behatárolt terület a jég szempontjából alkalmas ilyen tevékenységre, a másik pedig, legyen egy
felelős üzemeltető. Kérnie kell valakinek a kijelölést, a Hivatalnak pedig meg kell vizsgálnia, hogy
a feltételrendszerek megvannak-e.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az IFI háznál megkért engedéllyel kapcsolatban elmondja,
hogy a strandterület tulajdonosaként konzultált az építési területet őrző szolgálattal és feltételként
határozta meg, hogy gondoskodnia kell a munkaterület biztonságáról, biztosítani kell a mentőautó
lejárását, ha bármilyen baleset van, továbbá biztosítani kell azokat az egyéb feltételeket, amelyek a
biztonságos korcsolyázáshoz szükségesek. Ezen kívül az őrző-védő szolgálatnak írt egy levelet,
melyben kérte, kiemelt figyelmet fordítsanak a korcsolyázókra és legyenek felkészülve arra, hogy
egy esetleges baleset során tudjanak menteni, legyen náluk kötél és létra. Tehát kérte, hogy az
őrző-védő szolgálat figyelme a tó felé is terjedjen ki.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Egy pénzügyi kérdése lenne. Kérdezi, tavaly a kamatra mennyit
fizettek ki a kötvénynél? Jó lesz írásban is a válasz.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A költségvetés második olvasatú vitája során ez
közérdeklődésre számot tartó téma lesz.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: 170 millió forint folyószámlahitelt vettek fel tavaly decemberében.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem vették fel.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Megnövelték a folyószámla hitelkeretet.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ez egy biztonsági háló az Önkormányzatnak.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Tehát akkor vesszük igénybe, amikor kell?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Éppen felszabadult egy lekötött pénzösszeg, 34 millió
forint. Kérdés az, forgassák-e vissza, vagy várják össze egy másik felszabaduló összeggel és újra
lekössék. Igazából ezért kérték a folyószámla hitelkeretet és reméli a visszamenőleges
tájékozódások is ezt bizonyítják. Mindig is volt az Hivatalnak tartalék pénze, amelyet ha nem tud
megfelelően forgatni, többet veszthet vele. A megemelést azért kérték, mert arra számítottak
lesznek olyan kifizetések, amelyek gyorsan és nagyobb összegben fognak előfordulni, mint a
korábbi hitelkeretnél. De nyilván erre nem volt szükség, és reméli nem is lesz.
Cserny Vilmos alpolgármester: Beleolvasott az Önkormányzati törvénybe és tapasztalta, hogy
különböző időpontokban lép érvényben. Kérdezi a Jegyző urat, van-e már ebből olyan, ami
érvényes?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Igen van. Ez az 1. §, a 110. §, valamint a 132. §-tól a
142. §-ig. A régi szinte teljesen érvényes, alig néhány szakasz került hatályon kívül.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem véletlen, amikor a két ülés közötti tájékoztatóban
megfogalmazta, hogy a jogszabályváltozások átolvasása mekkora energia. Minden elismerés
azoknak, akik a mai törvénydömpingben végrehajtási rendelet nélkül úgy tudnak intézményt
vezetni, hogy utána ne találhassanak benne hibát.
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A Kormányhivatal felajánlotta a segítségét a jegyzői
értekezleten. Maguk is naponta küzdenek meg a problémákkal, mert nincsenek végrehajtási
rendeletek. Remélhetőleg ezek ki fognak tisztázódni és senkinek nem fogják a fejét venni azért, mert
az első körben nem találta meg magától a helyes megoldást.
Uj Roland Gyula képviselő: Jelzi, a Pacsirta utcában lakók megkeresték, hogy a zsákutca
jelzőtáblát valaki elvitte a helyéről.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapítja, több napirendi hozzászólás nem volt, a nyílt
ülést 17.25 órakor bezárja.

K.m.f.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző
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