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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 19-én megtartott 
nyílt testületi üléséről 
 
Helye:       Velence Kastély 
 
Jelen vannak:   Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Cserny Vilmos    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
   Martinovszky József   képviselő 
   Serhók György   képviselő 
  Dr. Sirák András    képviselő (később érkezett) 
  Szávai Jánosné   képviselő 
  Uj Roland Gyula   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
valamint Szelei Andrea aljegyző, Molnár Ferencné pénzügyi ügyintéző, Heinczné Horváth 
Edina igazgatási osztályvezető, Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető, Serhókné Varjas Edit 
óvodavezető, Czuppon István iskolaigazgató, Török Ágnes Humán Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője, Dr. Sági János r.alezredes, gárdonyi 
rendőrkapitány, Stefán Lajos rendőrzászlós, Kovács Attila VHG Kft. ügyvezető igazgatója, 
Málics-Talabér Veronika Baba-Mama Klub vezetője.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a Testület 7 
fővel határozatképes. Javasolja, hogy az egyebek napirendek végére vegyék fel még az 
Üzletrész átruházási szerződés módosítása napirendet. Kéri, aki a kiküldött napirendi 
pontokat a kiegészítéssel együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2012.(III.19.) 
h a t á r o z a t a 

a napirendi pontok elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint 
nyílt ülést tart: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2./ Rendőrkapitány beszámolója az éves munkáról 
3./ Városi Könyvtár 2011. évi tevékenységéről tájékoztatás 
4./ A helyi önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervének elkészítése 
5./ Egyebek: 

a.) Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat 
b.) A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatása (levételre javasolt) 
c.) 2012. évi hulladékszállítási díj megállapítására javaslat 
d.) VHG Kft. – kintlévőségek 
e.) Bérleti díjra részletfizetési kérelem (Zárt utcai üzlet) 
f.) Megbízási szerződés-tervezet kintlévőségek behajtására (Kuchta Ügyvédi Iroda) 
g.) Földhasználati jogot létesítő megállapodás-tervezet (komposztáló telep létesítésére) 
h.) AQUIFER Kft. – szerződés-tervezete 
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i.) Artonic Kft. tervezési megbízása 
j.) 4511/19 és 4511/20 hrsz-ú földterületek bérbeadásának szerződés-tervezete 
k.) Autó Néró Zrt. tartozás rendezése 
l.) STEVRA Park Kft. kérelme 
m.) Tó-Vill Bt. ajánlata 
n.) Aluljáró üzemeltetési megállapodás-tervezete 
o.) Közösségi Ház és Civilház bérleti díja 
p.) Tájékoztató a polgári védelmi feladatokról 
q.) Majális előkészítése 
r.) Üzletrész átruházási szerződés módosítása 

 
Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A két ülés közötti munkáról az alábbi tájékoztatást adja: 
- Lezajlott az Utazás Kiállítás. Március 1-jén volt a megnyitója, ahol Velencét kérésére 

Martinovszky József úr képviselte. Ez volt az első olyan Utazás Kiállítás, ahol a gárdonyi 
és velencei TDM közös szervezésében a Velencei-tó egységesen jelent meg és nem 
településenként, ahogy korábban szokott.  

- Február 27-én zárt testületi ülésen több témában is döntöttek, a Járóbeteg Kft-vel és a 
Gyógyszertári Kft-vel összefüggésben. Tájékoztatásul elmondja, hogy mind a két Kft. 
taggyűlése megtörtént, ahol a testületi ülésen elhangzottak alapján születtek meg a 
döntések.  

- A Beszélgessünk Velencéről fórum témája az EFOTT volt. Kisebb számú résztvevői körrel 
zajlott, de az érintett területek – Fő utca és Enyedi utca – képviselői jelen voltak. Az 
EFOTT szervezői olyan tájékoztatást adtak, amely során párbeszéd alakulhatott ki a 
Hivataltól résztvevők, az állampolgárok és a szervezők között.  

- Az Önkormányzat dr. Fábry György meghatalmazott ügyvéd útján keresetet nyújtott be az 
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség II. fokú 
határozata ellen, amely a ténylegesen beszállított földmennyiséget meghaladó mértékű 
kötelezést tartalmazott. A Székesfehérvári Törvényszék az ítéletében az Önkormányzat 
keresetét elutasította. Az Ügyvédi Iroda most dolgozza ki a továbblépés lehetőségét.  

- Intézményvezetői értekezletet tartottak az aktuális kérdésekről. A januárban életbe lépett 
igen sok jogszabályváltozás főleg pénzügyi vetületeit kellett átbeszélni.  

- A TDM elnöksége is megtartotta ülését. Holnap is lesz ülés, melynek a témája a térségi 
TDM által megnyert pályázat, valamint a helyi TDM-ek tevékenységének összehangolása, 
illetve a pénzforrások olyan ésszerű felhasználása, hogy ne duplikálódjanak a dolgok, 
hanem kiegészítsék egymást. 

- Tájékoztatja a Testület tagjait arról, hogy Máté G. Péter urat felkérte, ne csak a Nyári 
Zenés Estéknek, hanem szinte az összes önkormányzati rendezvényeknek legyen a 
koordinátora. Minden szervező és intézmény teszi a szokásos dolgát, de Máté G. Péter úr 
fogja össze, koordinálja ezeket, a május 1-jétől kezdve a karácsonyi városi ünnepig. 

- Az Önkormányzat megbízott ügyvédje levelezésben van a Termálfürdő tulajdonosával, 
huzamosabb idő óta. Jelen pillanatban a bérleti díj mérsékléséről van szó, valamint a 
termálvíz árával kapcsolatban voltak észrevételei a tulajdonosnak. A termálvíz árával 
jelentős elmaradásban voltak. A mai nappal megkapta az Önkormányzat azt a levelet, 
amely szerint a kért haladéknak megfelelően a részletfizetésben való teljesítéshez 
hozzájárul a szolgáltató. 

- Megtörtént március 15-én a koszorúzás. Nagyon szép és színvonalas ünnepséget láthattak. 
Köszöni az Óvoda vezetőjének, pedagógusainak és gyermekeinek az ünnepséget, valamint 
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Szávai Jánosné képviselő asszonynak az ünnepség szervezésével kapcsolatos 
tevékenységét.  

- Az előző testületi ülésen ígéretet tett arra, hogy mivel az átmeneti gazdálkodásról adott 
tájékoztató február 6-áig szólt, a február 6. és február 27-e közötti időszak 
gazdálkodásáról is tájékoztatást ad. Ebben az időszakban 55.080.126 Ft volt a bevétel és 
34.076.439 Ft volt a kiadás.  

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

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
58/2012.(III.19.) 
h a t á r o z a t a 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 1/2012.(II.6.), 
2/2012.(II.6.) 3/2012.(II.6.) 4/2012.(II.6.), 5/2012.(II.6.), 8/2012.(II.6.), 9/2012.(II.6.), 
10/2012.(II.6.), 12/2012.(II.6.), 14/2012.(II.6.), 15/2012.(II.6.), 16/2012.(II.6.) 19/2012.(II.6.), 
162/2011.(IX.19.),212/2011.(XI.21.), 216/2011.(XI.21.), 218/2011.(XI.21.), 219/2011.(XI.20.), 
229/2011.(XII.5.), 230/2011.(XII.5.), 235/2011.(XII.5.) határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést tudomásul vette. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  értelem szerint 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 2.) Rendőrkapitány beszámolója az éves munkáról 
   (Előterjesztés 2 sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti dr. Sági János rendőrkapitány urat és 
kollegáját. A testület tagjai megkapták az írásos beszámolót. Kérdezi a rendőrkapitány urat, 
kíván-e kiegészítést tenni? 
 
Dr. Sági János rendőrkapitány: Köszönti a jelenlévőket. Szokásához híven részletes 
beszámolót készített, ami külön kiemeli Velence város jellegzetességeit is. Továbbá igyekszik, 
hogy mindig komplexen lehessen a Gárdonyi Rendőrkapitányság tevékenységét vizsgálni. Az 
ismertté vált bűncselekmények esetében élet elleni bűncselekmények, leszámolás jellegű 
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bűncselekmények a területen az értékelt időszakban nem voltak. A tavalyi beszámoló során 
jelezte, hogy a regisztrált bűncselekmények száma nem volt mérvadó, mert egy gyermek által 
huzamosabb időn keresztül elkövetett cselekményekről volt szó, ami közbiztonsági 
katasztrófahelyzetet nem jelentett. Jelezte azt is, hogy a bűncselekmények száma a tavalyi 
évben attól is fog függni, hogy átalakult az Ügyészség joggyakorlata egy bírósági döntés 
kapcsán. Ez azt jelenti, ahány okirat vagy készpénz-helyettesítő eszköz eltűnik, ezek annyi 
rendbeli bűncselekményt fognak generálni, tehát ami eddig statisztikai számítás alapján egy 
volt, most lehet, hogy tizenöt lesz. Ez meg is figyelhető a mostani jelentésében. Ha ezeket a 
készpénz-helyettesítő eszközökkel és okiratokkal kapcsolatos bűncselekményeket leszámítják, 
akkor látható, kevesebb bűncselekmény történt. Javult a struktúrája a bűncselekményeknek. 
Kevesebb lopás és kevesebb betöréses lopás valósult meg. Véleménye szerint az sokkal 
fontosabb, az itt élők biztonságérzete hogyan alakul. Erre különböző közvélemény 
kutatásokból, valamint a Testület mostani értékeléséből tudnak majd következtetni. Szép 
dolgok is történtek az elmúlt időszakban. Velence város vezetőivel való jó munkakapcsolatot 
tükrözi az, hogy az értékelt év májusában egy rendőrségi bemutatóval egybekötve átadták a 
gyermekeknek a láthatósági mellényeket. Sor került a körzeti megbízott beosztás betöltésére. 
A létszámhelyzetük javulását jelenti, hogy ebben az évben ismételten hét próbaidős rendőr fog 
szolgálatba kerülni a kapitányságra. Ez azt jelenti, minél inkább fel tudják tölteni a létszámot, 
annál inkább lehet a településnek igazi értelembe vett saját körzeti megbízottja. Jelen lévő 
munkatársa nem túl hosszú rendőri múlttal rendelkezik, de mégis nagyon tapasztalt 
munkatársnak számít, akinek munkájára a fiatalok betanítása során is számítanak. A lakás 
vonatkozásában köszöni a rendkívül konstruktív hozzáállást. A Jegyző urat tájékoztatta arról, 
hogy Szűcs Tamás személyében kijelölésre került a lakás, aki a beköltözési szándékát 
visszavonta. A Rendőr-főkapitány úrnak felterjesztett levélben kérte, akár a Megyei 
Főkapitányság teljes területéről válasszák ki azt a munkatársat, aki szívesen ideköltözne a 
velencei szolgálati lakásba. Ez nyilván azt is jelentené és jogos elvárás lenne az 
Önkormányzat részéről, hogy ez a személy a Gárdonyi Rendőrkapitányság állományába 
kerüljön áthelyezésre és itt teljesítsen szolgálatot. Mindent el fog követni annak érdekében, 
hogy aktív hivatásos állományú személy költözzön a lakásba. Az idekerülő 7 fő rendőr közül 5 
fő helyi lakos, ezért várható, hogy áthelyezési kérelmet nem fognak benyújtani. Az idei évben 
a legfontosabb előttük álló feladat az EFOTT létrehozásával kapcsolatos tennivalók. 
Megtörtént az első egyeztetés. Korábbi tapasztalatok azt bizonyították, hogy az EFOTT általi 
biztonsági őrzés kevésnek bizonyul, szükség lesz egyenruhás és bűnügyi rendőri jelenlétre. 
Szeretnék elkerülni azt, hogy az EFOTT területéről kijövő személyek a város területén 
esetlegesen rongáljanak. Erre az időszakra az átlagos nyári turisztikai feladatok ellátása 
mellett a területre további erőket próbálnak csoportosítani. Velence város vezetőivel az 
együttműködés évek óta példaértékű. A kritikai észrevételeket szívesen fogadják. Szóban is 
kifejezi köszönetét azért a támogatásért, amellyel a Gárdonyi Rendőrkapitányság munkáját 
segítették az értékelt évben. Kiemeli a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal a jó 
együttműködésüket. Az intézményvezetőkkel szintén jó a kapcsolatuk. A Polgárőrség 
tevékenysége a rendezvények biztosítása során komoly segítséget jelentett a Rendőrség 
számára, ezért köszönet illeti a munkájukat. Ennek ellenére úgy gondolja, emelni kellene a 
létszámot és fokozni az aktivitást. Az elmúlt időszak és az elkövetkező időszak abszolút 
pártpolitika mentességét szeretné kiemelni. Eddig sem, ezután sem fognak napi politikai 
jellegű dolgokba beleavatkozni. A rendőrség dolga nem a politika, hanem az írott jogszabály 
szerinti intézkedés. Ígéri, ez továbbra is így lesz. Köszöni, hogy meghallgatták és szívesen 
válaszol a kérdésekre. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöni a Rendőrkapitány úr kiegészítését. Kérdezi, 
van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Gratulál a Kapitány úrnak egyrészt az eredményekhez, 
másrészt az erről szóló beszámolóhoz, amely nagyon tartalmas. Igen magas szakmai 
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színvonalú, gondol itt az ügyfél elégedettség mérésre vonatkozó adatra, amit nyilván egy 
laikus nem nagyon ért, hogyan is történik ez. Elnézését kéri, de iskolai vonatkozásban, ha egy 
osztály átlag 4,5 felett van, azt gyanúsnak találja. A beszámolóban a 7-fokú skálán mért 
ügyfél elégedettségi mutató 6,26-ra emelkedett. Az egész beszámoló őszinte, magyarázó, így 
például a külföldiek ellen elkövetett bűncselekmények számánál a Kapitány úr maga jegyzi 
meg, ez természetesen abból is adódik, hogy kevesebb volt a külföldi. A kérdése kiskorúakra 
vonatkozik. Számára meglepő és nem jó arány, hogy nem csak az itt működő iskolából voltak 
eltűnt gyermekek, hanem családtól is hét fő elcsavargott. A beszámoló tartalmazza, hogy az 
elcsavargók ellen nem történt bűncselekmény, de arról nem esik szó, hogy ők követtek-e el 
bűncselekményt. Jelzi, az utolsó oldalon „Az ittasan balesetet okozók arányának megőrzése 
érdekében…” mondatban a „megőrzése” szó helyett valószínűleg a „csökkentése” kifejezést 
kívánták használni. Gratulál a Rendőrkapitány úrnak és köszöni a munkájukat. 
 
Dr. Sági János rendőrkapitány: A minőségi mutatók kétféleképpen jönnek ki. Egyrészt 
közvélemény kutatást végeztek, ahol a felügyeleti szervük az önkormányzatok, iskolák és egyéb 
közintézmények megkérdezése révén ellenőrzi az együttműködés színvonalát. A társadalmi 
hatásvizsgálat még szélesebb körű, itt többek között az egyházak képviselőit is megkérdezik. 
Másrészt kérdőíveket helyeznek el a Rendőrkapitányságon és azt bárki szabadon kitöltheti. 
Ezeket a kitöltött kérdőíveket a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság erre kijelölt minőségügyi 
előadója összesíti. Nyilvánvalóan vannak olyanok is – különösen, amikor esetleg a rendőr 
konfliktushelyzetbe kerül -, hogy a rendőri intézkedést panaszolják. Ezt természetesen 
kivizsgálják. A rendőri intézkedések elleni panaszok száma 2011-ben csökkent. Az 
elcsavargások számával kapcsolatban elmondja, hogy egy fő négyszer tűnt el. Itt általában 
nem gyermekekről van szó. A gyermekek eltűnésénél kiemelt körözési akciót rendelnek el, 
azonnal keresik, akár helikopter bevetésével. Tehát itt általában fiatalkorúakról van szó és 
kitörési szándékkal. Sem ők, sem az ő sérelmükre nem követtek el bűncselekményt. 2011-ben 
három ittasan okozott személyi sérülés történt. Ebben az évben már sajnos kettőnél tartanak 
és abból az egyik halálos volt. A 2011-es adat nem tekinthető magasnak szakmai szempontból, 
az országos átlag tíz felett van, a megyei átlag körülbelül tíz. Tehát a megyei átlagnál jóval 
kedvezőbb a gárdonyi térségben az ittasan okozott személyi sérüléses balesetek száma. A 
halálos balesetek száma magasnak tekinthető, de egyrészt nem Velencén történtek, másrészt a 
négy balesetből három az M7-es autópályán történt. A vízbefulladások száma sok volt és egyik 
sem volt vízirendészeti eszközökkel megelőzhető. Általában 70-85 év közötti személyek 
fulladtak bele a vízbe. Ezek nem klasszikus vízbefulladások voltak.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Javasolja, hogy az EFOTT területén a rendőrség helyezzen ki 
egy ügyfélfogadó sátrat. Ezzel az intézkedés hatékonysági esélyei is javulhatnak.  
 
 
Dr. Sirák András képviselő megérkezett az ülésre. 
 
 
Dr. Sági János rendőrkapitány: Ezt nagyon jó ötletnek tartja, mert esetleg ezt egy 
bűnmegelőzési sátorral is össze tudják kötni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Minden évben a rendőrségi beszámoló során 
megismerkedhetnek összességében azzal az adathalmazzal, amit a mindennapokban tényként 
átélnek, valamint amikor egy olyan esemény történik, ami felzaklatja az embereket. Úgy 
gondolja, és ezt érzik is, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott körülmények között élhetnek a 
tókörnyékén, nyilván azok között a társadalmi viszonyok között, amelyek minden évben 
változnak. Az Önkormányzat helyzete sem lesz könnyebb és gondja, valamint tapasztalja, a 
Rendőrkapitányságon dolgozók helyzete sem válik egyszerűbbé. Ilyen mondatot még nem 
igazán hallott a Rendőrkapitány úrtól - pedig mindig is így volt -, hogy a törvényesség 
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megőrzése érdekében pártpolitikától mentesen végzik munkájukat. A Testület is elmondhatja 
magáról, hogy a települése érdekében kíván tevékenykedni, ezért is tudnak ilyen jól 
együttdolgozni a Rendőrkapitánysággal. Vezetőként elmondhatja, nagyon korrekt a 
kapcsolatuk. Telefonhívás alapján bármikor jönnek, ha az Iskola vagy Óvoda környékén kell 
segíteni. Valószínű a körforgalmak beindulása miatt a gyalogátkelőhelyeknél, az aluljárók 
üzemelése során is majd segítségre fognak szorulni. Ez az Önkormányzat és a Rendőrség 
számára is nagy együttműködési feladat lesz. Sajnálja, hogy a Polgárőrség témájában nagy 
előrehaladásról nem tudtak ténylegesen számot adni. Nyilván az Önkormányzat a saját 
lehetőségeivel és eszközeivel próbál arra hatni, hogy minél nagyobb létszámmal működjenek. 
Az Önkormányzat próbálja anyagilag is segíteni a Polgárőrséget, hogy minél nagyobb 
segítségére legyen a Rendőrségnek. Köszöni a Rendőrkapitány úrnak és összes kollegájának 
a tevékenységét.  
 
Martinovszky József képviselő: Jelentett egy ittas vezetést az Őrsre. A parancsnok arról 
tájékoztatta, hogy joga van visszatartani a vásárlóját a telepen. Kérdezi, hogy értse ezt a 
jogot? Ha valaki bejön az építőanyag telepre és részegen személygépkocsiba ül, hogyan tudja 
maradásra bírni? Próbálta ott tartani az illetőt, elég sokáig sikerült is, de ilyenkor úgy érzi, 
sokára ér oda a rendőrautó. Időközben kihajtott a telepről az illető. Kérdezi, milyen joga 
lehet ezzel kapcsolatban? 
 
Dr. Sági János rendőrkapitány: A bűncselekmény elkövetésén tetten ért elkövetőt bárki 
visszatarthatja. A jogszabály átlagember részére nem teszi lehetővé, szabálysértés elkövetésén 
tetten ért személy visszatartását. Ha dülöngélt és részeg volt az illető, akkor az ittas 
járművezetés vétségét már elkövette, amikor a telepre behajtott, és amikor a közterületre 
kihajtott, akkor bűncselekményt követett el. Ez testi kényszer lehetőségét adja az 
állampolgárok kezébe, ez azt jelenti, hogy adott esetben akár a karja megfogásával is 
visszatarthatja az illetőt a Rendőrség megérkezéséig. Más a helyzet, ha az illető valakire 
rátámad, mert akkor a jogos védelmi helyzet mentességet ad. Fontos, hogy a visszatartás 
szabályosan történjen, csak a legrövidebb időtartamig és csak az arányosság 
követelményeivel, hiszen a személyi szabadságában korlátoznak valakit. A személyi szabadság 
korlátozása a büntető törvénykönyvben bűncselekményi szinten került szabályozásra, tehát 
nagyon fontos, hogy az indokoltsága megvalósuljon, valamint arányos legyen. Különben vagy 
személyi szabadság korlátozása, vagy pedig önbíráskodás valósul meg.  
 
Martinovszky József képviselő: A Szabolcsi út sarkán volt két rendőrautó, igazoltatás céljából, 
ami kb. 700 méterre van a teleptől. Úgy gondolta, majd ezek a rendőrök odajönnek hozzá.  
 
Dr. Sági János rendőrkapitány: Van egy olyan, hogy intézkedés elsőbbség elve. Ez azt jelenti, 
hogy ha a rendőr hasonló helyzetben intézkedik egy másik vonalon, akkor a megkezdett 
intézkedést be kell fejezni. Ilyenkor kell eldönteni, melyik a fontosabb Ha olyan bejelentés 
érkezik, hogy visszatartotta az illetőt, de úgy néz ki, az  megtámadja a visszatartót és egy 
személy elleni erőszakos bűncselekménynek fennáll a gyanúja, akkor az fontosabb, mint a 
tilosban parkolók bírságolása. De akkor ezt a helyzetet az ügyelettel közölni kell. Tehát a 
visszatartást így kell értelmezni. Ugyanez igaz a személy- vagy vagyonőrökre, akik a boltban 
visszatartják a szabálysértés elkövetéssel rajtakapott embert. Nincs társadalomra 
veszélyessége annak, hogy a személyi szabadság megsértése bűncselekmény megvalósuljon, 
ugyanis arról van szó, hogy emberi életeket óvhatnak meg azzal, ha ittas embert nem 
engednek a közúti forgalomba. Úgy gondolja, ezeket az embereket vissza kell tartani, az 
ügyeletet tájékoztatni kell arról, milyen szituáció állt elő és reméli gyorsan odaér a 
Rendőrség. Felhívja a figyelmet arra, hogy az ügyeletnek ilyenkor minden információt meg 
kell adni azért, hogy dönthessenek arról mi a fontosabb. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöni a választ.  
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Dr. Sirák András képviselő: A rendőri állomány tagjai között – akik kint vannak az utcán – 
nagyon sok fiatal van. Nyári időszakban még erősítést szoktak kapni. Véleménye szerint egy 
rendőrnek a legnagyobb fegyvere a helyi ismeret. Kérdezi, nincs-e a Rendőrségnek arra 
szükséges, hogy az új állománnyal Velence utcáit megismertessék, hogy előbb érhessenek a 
helyszínre. Nyáron látszik, hogy nagy lendülettel, de helyismeret nélkül vágnak bele dolgokba 
a területen lévő rendőrök. Egyeztetés után az utcákat jól ismerő helyi emberekkel közös 
bejárást ajánl fel, amennyiben ezt a rendőrség igényli. 
 
Dr. Sági János rendőrkapitány: Köszöni a felajánlást. Úgy gondolja, erre azok a személyek 
lennének a legalkalmasabban, akik a rendőrséggel közösen szolgálatot teljesítenek, tehát akár 
a Polgárőrség tagjai.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Ő is így gondolta. Ható János, a Polgárőrség vezetője 
megmondja, ki erre a legalkalmasabb személy.  
 
Dr. Sági János rendőrkapitány: A felvetéssel teljesen egyetért, felveszi a kapcsolatot a 
Polgárőrség elnökével, és kérni fogják a segítségüket. A jelenlévők előtt szeretné megköszöni 
a Főorvos úrnak a rendőrség számára nyújtott segítségét. Kiváló munkakapcsolatban vannak, 
beleértve a rendőröknek az életmentő képzésétől kezdve az egyes konkrét helyszíni 
biztosításig.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Viszont köszöni ő is.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki elfogadja a beszámolót, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
59/2012.(III.19.) 
h a t á r o z a t a 

gárdonyi rendőrkapitány beszámolójának elfogadásáról 
 

 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gárdonyi Rendőrkapitányság 
vezetőjének Velence város 2011. évi bűnügyi – közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját 
elfogadta. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  értelem szerint 

 
* * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni a Rendőrkapitány úrnak a részvételt. 
 
 
 
Napirend: 3.) Városi Könyvtár 2011. évi tevékenységéről tájékoztatás 
   (Előterjesztés 3. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezetőt, kíván-e 
kiegészítés tenni a beszámolójához. 
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Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető: Nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
napirenddel kapcsolatban? 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: A könyvtáros segítségével mindig sok jó könyvet visz haza. A 
személyes ismeretség a könyvtáros munkája során igen sokat jelent. Közvetlen és segítőkész 
minden jelenlévő felé. Ezt köszöni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Minden évben kihangsúlyozzák, öröm látni a 
beszámolóban lévő számokat, amelyből kitűnik, hogy az internet világában még ennyi fiatal 
jár a könyvtárba. A nyugalom és jó színvonalú munka természetessé vált a településen, ami a 
könyvtárról kialakult. Mivel egyszemélyes könyvtárról van szó, ez a könyvtárvezetőt 
dicsérendő. Munkája a település hasznára válik. Köszöni ezt a maga részéről is.  
Kéri, aki elfogadja a beszámolót, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
60/2012.(III.19.) 
h a t á r o z a t a 

a Városi Könyvtár 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatásról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár 2011. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatást elfogadta. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  értelem szerint 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) A helyi önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervének elkészítése 
   (Előterjesztés 4. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri a napirend anyagának kiosztását. Átadja a szót a 
Jegyző úrnak. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az előterjesztés készítője dr. Vágner Elza, az 
Önkormányzat szerződött közbeszerzési tanácsadója. Teljesen ismert adatokat tartalmaz az 
anyag. A fejlesztési előirányzatok között szereplő tételek kerültek kiemelésre, ezeket a 
közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Minden évben el kell fogadniuk az Önkormányzat 
közbeszerzési tervét a költségvetés elfogadását követően. A táblázatban azokkal a feladatokkal 
találkozhatnak, amelyek a költségvetésben is szerepelnek és a közbeszerzést valamilyen 
formában érintik. Ez az éves terv. Ennek részletei visszakerülnek a Testület elé a kiírás előtt. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák András képviselő: A Tópart utcai rendelő akadálymentesítésére 5 millió forint van 
előirányozva. Nem gondolja, hogy egy ilyen feljáró 5 millió forintba kerülne.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Az Önkormányzat kollegái meg fogják keresni a 
Főorvos urat, aki majd látni fogja, mennyiből valósulhat meg ez a munka. Ennyi az 
előirányzat, de nyilván ha nem kell ennyi, akkor kevesebből valósul meg. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Ha valaki megkérdezte volna őt, akkor azt mondta volna, 1 millió 
forintból ez megvalósulhat. 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Először is terv kell, anélkül nem lehet építkezni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja, teljesen más a magánemberek 
gondolkodásmódja és teljesen mások azok a jogszabályok és kötelezettségek, melyek az 
önkormányzatokra és az intézményekre vonatkoznak. Itt a magasabb összeggel érdemes 
számolni, nehogy átlépjenek egy olyan szabályrendszert, ami utána problémát jelenthet.  
Kéri, aki a közbeszerzési tervet elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2012.(III.19.) 
h a t á r o z a t a 

közbeszerzési terv elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Velence Város 
Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervére vonatkozó javaslatot és az Önkormányzat 
2012. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint elfogadja. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

a.) Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat 
   (Előterjesztés 5. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi a Jegyző urat, kíván-e kiegészítést tenni. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Látszik, hogy az anyagot olyan szakember állította 
össze – Dr. Vágner Elza -, aki nagyon ért hozzá. 2006-ban került utoljára elfogadásra, azóta 
többször változott a közbeszerzési törvény. Fontos az anyagban az értékhatárok alatti 
beszerzéseknek a külön szabályozása. Ez az intézményvezetőknek is segítséget fog jelenteni. 
Úgy gondolja, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság által javasolt alternatív megoldás, 
az „A” változat maradjon meg. A táblázat a folyamatot, a felelőst, a határidőket tökéletesen 
átláthatóvá teszi. Elfogadásra javasolja. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Mivel 
nincs több észrevétel, javasolja, fogadják el a szabályzatot a Bizottság által javasolt 7.2 
pontnál lévő „A” változattal. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
62/2012.(III.19.) 
h a t á r o z a t a 

Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően elfogadja az Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát. 
Alkalmazását 2012. március 20-tól rendeli el. 
Egyidejűleg visszavonja a 189/2006.(XII.04.) számú határozatával elfogadott korábbi 
Szabályzatot. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

b.) A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatása 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Levételre került. A következő testületi ülésen fogják 
tárgyalni, mert most került nyilvánosságra a pénzügyi támogatásra a pályázati felhívás.  
 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

c.) 2012. évi hulladékszállítási díj megállapítására javaslat 
   (Előterjesztés 6. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kiküldésre került a napirenddel kapcsolatos anyag. 
Átadja a szót Kovács Attila úrnak, a VHG Kft. ügyvezetőjének. 
 
Kovács Attila VHG Kft. ügyvezető igazgatója: Köszönti a jelenlévőket. Egy kicsit elcsúszott a 
díjmegállapítás ideje, ebben szerepe volt annak is, hogy 2011. december 23-án megjelent egy 
jogszabály, ami kimondta, a 2011. évi díjtól nem lehet magasabb a hulladékszállítás 2012. évi 
díja. Erre a szakma – főleg a nagyvárosok hulladékszállítási cégei – érezte ennek hátrányát. 
Jelentős probléma, az, hogy 40 %-kal emelkedett a gázolaj ára és az alacsony fizetésen 
dolgozók bérkompenzációja is jelentősen megterheli a cégeket. Folyamatban van a 
hulladékgazdálkodási törvény változása, ennek is már meg kellett volna jelennie előző év 
decemberében. Egy kormányrendelet kimondja, a hulladékszállítás nem lehet veszteséges, 
ezért a fedezethiányt az Önkormányzatoknak kell megfizetni. Nem kívánja ilyen helyzetben 
hozni sem Velence Önkormányzatát, sem más település önkormányzatait. A jogszabály 
biztosan változni fog, mert abban egyetért a jogalkotó és a szakma is, hogy a hulladékszállítás 
fedezetét meg kell teremteni. Elképzelhető, hogy valamilyen hatósági ár kerül 
meghatározásra, reméli ez számukra, mint szolgáltató számára pozitív lesz. A lényeg az, hogy 
finanszírozva legyen a hulladékszállítás költsége, az üzemanyagot meg tudja fizetni. A 
díjmegállapítás lehetőségét azért húzták eddig, ne az Önkormányzatnak kelljen fizetni vagy 
nehogy a lakosságra rójanak a második félévben egy olyan terhet, ami nehezen 
magyarázható. A jelenlegi előterjesztésben a szolgáltatás mennyiségét csökkentették, a 
szolgáltatók nagy része erre a megoldásra kényszerül. Ahol ez nem megoldható, ott az 
önkormányzatokra terhelődik a többletköltség. A VHG Kft. részéről első körben erre a 
megoldásra tettek javaslatot, fenntartva azt a lehetőséget, ha módosításra kerül a jogszabály, 
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akkor közösen keressék meg a hulladékszállítás fedezetének biztosítását. A kommunális 
hulladékszállítás mennyisége a tavalyi év alapján megmaradna, a zöldhulladék szállításának 
számát bizonyos korlátok mellett csökkentenék, ami még az ésszerűség határán belül van. 
Tavasszal, ősszel kéthetente, nyári időszakban pedig havonta történne a zöldhulladék 
szállítása. A matricát mindenki igénye és lehetősége szerint megvásárolhatja. Ahhoz, hogy a 
hulladékszállítás költsége fedezve legyen, 35.000 db matricát kellene eladni. 
Kiegészítésképpen ennyit kívánt elmondani. Ha további kérdés merülne fel, szívesen válaszol 
rá.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni a kiegészítést. Nyilvánvaló, nem először és 
nem utoljára fog a Testület a szemétszállítás díjával ebben az évben foglalkozni. Ha 
megszületik a törvény és annak végrehajtási rendelete is, akkor elképzelhető, valamilyen 
formában ismét a Testület elé kerül. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Benkő Istvánné képviselő: Kérdezi, a házhoz menő szelektív hulladékszállítás megmarad-e? 
 
Kovács Attila VHG Kft. ügyvezető igazgatója: Igen, megmarad. Hosszú távon kell 
gondolkodni, nem szabad, hogy ezen múljon a VHG Kft. sorsa. A zöldszállítás tétele nagyobb. 
Bővítésre viszont nem kerül sor. A Közép-Duna Vidéke Konzorcium általi szállításban – ami 
talán jövőre elindul – hasonló szállítási rend lesz. Ennek a bevezetése sem volt egyszerű, úgy 
érzi, erre már elég sok pénzt áldoztak, ezt folytatni kell.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Az Igazgató úr elmondta, az ár marad, a szolgáltatás csökken. Ez 
mit jelent egyszerű nyelvre lefordítva? 
 
Kovács Attila VHG Kft. ügyvezető igazgatója: A díj nem lehet magasabb a tavalyi évinél. A 
zöldszállítás lesz hat alkalommal kevesebb. A kommunális hulladékszállítás száma nem 
változik.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, fogadják el a rendelet módosítását, most 
nincs más lehetőségük.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi, hány szavazat kell? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Minősített többséggel lehet elfogadni. 
Kéri, aki elfogadja a rendelet módosítását, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2012.(III.28.) 

önkormányzati rendelete 
a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 

39/2004.(XII.31.)rendelet módosításáról 
 
Rendelet a 7-es számú mellékletben. 

 
* * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az elfogadás után szeretné megjegyezni, nyilván 
kényszerhelyzetben van a szolgáltató is és az Önkormányzat is. Ez nem egy jó megoldás, 
ebben mindannyian biztosak. Valószínű, az országban a környezetszennyezés növekedni fog. 
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Ez az Önkormányzatnak is többletfeladatot fog jelenteni. Nyilvánvalóan a bejelentések is 
növekedni fognak. De most nincs más lehetőség, nincs mozgásterük. 
 
Kovács Attila VHG Kft. ügyvezető igazgatója: Az Önkormányzat megtette azt, hogy az 
állampolgároknak biztosítja, jogszerűen szállíttathatja el a hulladékát. Ez biztosított 
mindenkinek.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mindenhol szűkülnek a szolgáltató cégeknek és az 
állampolgároknak is a lehetőségei. Anyagi és egyéb teherviselési szempontból is. Nagyon 
összetett a probléma, nem tudtak más döntést hozni. 
 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

d.) VHG Kft. – kintlévőségek  
   (Előterjesztés 8. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztésben szerepel, mit javasol az 
Önkormányzat. Az utolsó bekezdésben szerepel, a Hivatal vezetése a költségvetést érintő 
előterjesztést előkészítené, amely megteremtené az adóigazgatási eljárás hatékony 
kiterjesztését e feladatellátásra. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra 
javasolja. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Serhók György képviselő: Sajnálatos dolog, hogy évek óta visszatérő probléma a rengeteg 
kintlévősége a VHG Kft-nek. Gyakorlatilag a szemétszállítási díjat egyre többen nem fizetik. 
Ennek a behajtásáról van szó, bizonyos rendeletek alapján megoldható ez. A VHG Kft. 
levélben kérte a Hivatal segítségét. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is ezt a kérést 
tolmácsolta a Jegyző úr felé, miszerint próbáljanak mindent megtenni annak érdekében a 
Hivatal keretein belül, hogy a kintlévőségek behajtása megtörténjen. Több mint 10 millió 
forintos kintlévőség van, ennek meg kell találnia azt a lehetőségét, hogy behajtásra kerüljön.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztés utolsó bekezdését fogja javasolni 
határozati javaslatként.  
 
Kovács Attila VHG Kft. ügyvezető igazgatója: Minden önkormányzatot kénytelen volt 
megkeresni. Elmondható, hogy Velence és Gárdony az önkormányzatok közül szinte hasonló 
százalékos arányú kintlévőséggel az első két helyen áll, mint nagy település. Ha azt nézi, hogy 
a Kft-nek közel 60 millió forint a kintlévősége, ez nagyon megterhelő. Az előző években 
hitelekből próbálták a hiányt finanszírozni, de ez egyre nehezebb. A törvény kötelezettségként 
jelöli meg az önkormányzatoknak, hogy ezeket a kintlévőségeket behajtsák, ezért ennek 
érdekében, mint szolgáltató, akár havonta megkeresi az önkormányzatokat, mert nem tud mit 
tenni. Ez a pénz, amikor a díjat megállapították fedezetet biztosított, tehát ez szükséges és 
kell.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Minden évben, a tájékoztatóban szerepeltek a 
kintlévőségek és annak behajtása érdekében a VHG Kft. részéről megtett intézkedések.  
 
Serhók György képviselő: Pontosítás végett elmondja, az anyagban szerepelt egy bizonyos 6,2 
millió forintos összeg, de 60 millió forintot említett az Igazgató úr, valószínű a Kft. összes 
kintlévőségét értette ezen. A félreérthetőség végett említette csak. Velencén a hulladékszállítás 
kintlévősége 6,2 millió forint 2010 évig. Ez az összeg a 2011. évi hátralékot nem tartalmazza, 
tehát nem kevés pénzről van szó.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztés szerint felkérnék arra a Hivatal 
vezetését, készítsen egy olyan előterjesztést, amely az adóigazgatási eljárás kiterjesztés 
feladatellátásának a költségvonzatát bemutatja. Ez a jelenlegi két fővel nem megoldható, meg 
kell találni a megoldás módját. Javasolja, zárják le a napirend feletti vitát és az előterjesztés 
utolsó bekezdését fogadják el határozati javaslatként.  
Kéri, aki ezt elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
63/2012.(III.19.) 
h a t á r o z a t a 

kintlévőségek behajtásának javítását szolgáló előterjesztés készítéséről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt arra, hogy készítsen 
elő a kintlévőségek behajtásának javítását szolgáló előterjesztést, amely a költségvetési 
rendelet szükséges módosításának javaslatával megteremti az adóigazgatási eljárás hatékony 
feladatellátásának feltételeit. 
 

Felelős:  dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
Határidő:  2012. április 16. 

 
* * * 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni a részvételt Kovács Attila ügyvezető 
igazgató úrnak. 
 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

e.) Bérleti díjra részletfizetési kérelem (Zárt utcai üzlet) 
   (Előterjesztés 9. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Kéri, aki elfogadja a részletfizetési kérelmet az előterjesztés szerint, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
64/2012.(III.19.) 
h a t á r o z a t a 

Duró Lajosné földhasználati díjának részletfizetéséről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Duró Lajosné velencei 
lakos kérésének megfelelően ahhoz, hogy a Velence, Zárt utcai parkban létesített pavilon 
földhasználati díját 2012. évben havi részletekben fizethesse meg. 
 

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

 
* * * 
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Napirend: 5.) Egyebek 
f.) Megbízási szerződés-tervezet kintlévőségek behajtására 
    (Kuchta Ügyvédi Iroda) 

   (Előterjesztés 10. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Erről már korábban döntött a Testület, most a tételes 
megbízási szerződés került ide. Itt a kintlévőségek behajtásáról van szó. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? Kéri, aki az előterjesztésben szereplő pontosítással együtt a 
Megbízási szerződést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
65/2012.(III.19.) 
h a t á r o z a t a 

Kuchta Ügyvédi Irodával történő szerződéskötésről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés szerint a 
Kuchta Ügyvédi Iroda (1136 Budapest, Hollán Ernő u. 3. III⁄2.) megbízását tartalmazó, jogi 
szolgáltatás megrendelésére vonatkozó Megbízási szerződést.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést nevében eljárva írja alá. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. április 30. 

 
* * * 

 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

g.) Földhasználati jogot létesítő megállapodás-tervezet 
    (komposztáló telep létesítésére) 

   (Előterjesztés 11. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
66/2012.(III.19.) 
h a t á r o z a t a 

földhasználati jogot létesítő megállapodás elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a velencei 032/5 hrsz-ú 
földterület tulajdonosa, zöldhulladék komposztáló telep megépítése és üzemeltetése céljából 
földhasználati jogot létesít a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás számára a határozat mellékletét képező megállapodásban foglaltaknak megfelelően. 
A határozat mellékletét képező megállapodást elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 
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Napirend: 5.) Egyebek 
h.) AQUIFER Kft. – szerződés-tervezete 

   (Előterjesztés 12. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ezt is tárgyalta már a Testület, most a szövegszerinti 
szerződés került be. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki elfogadja a Szerződést, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
67/2012.(III.19.) 
h a t á r o z a t a 

Aquifer Kft. megbízásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéshez csatolt Szerződés 
szerint megbízza az AQUIFER Kft-t (1041 Budapest, Károlyi István u. 21-23.) a többlet 
vízigény hatósági engedélyezéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljárás lebonyolítására, 
1.800.000,- Ft+ÁFA díjért. A díj forrása a 2012. évi költségvetésben címzetten biztosított. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. április 30. 

 
* * * 

 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

i.) Artonic Kft. tervezési megbízása 
   (Előterjesztés 13. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Kéri, aki a Tervezési szerződést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
68/2012.(III.19.) 
h a t á r o z a t a 

Artonic Design Építészeti Kft. tervezési megbízásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéshez csatolt Tervezési 
szerződés tartalmának megfelelően, 660.000,- Ft+ÁFA vállalkozási díjért megbízza az 
ARTONIC Design Építészeti Kft-t (1113 Budapest, Edömér utca 2. IV/1.) pilletető 
acélszerkezetű kialakítása tárgyában, közbeszerzési eljáráshoz szükséges tervezői munkálatok 
elvégzésével. A vállalkozási díj forrása a 2012. évi költségvetés fejlesztési kiadásai között 
tervezésre került. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. április 30. 

 
* * * 
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Dr. Sirák András képviselő: Kéri a jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy „nem”-el szavazott.  
 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

j.) 4511/9 és 4511/20 hrsz-ú földterületek bérbeadásának szerződés-
tervezete 

   (Előterjesztés 14. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye a 
napirenddel kapcsolatban? 
Kéri, aki elfogadja a Területbérleti szerződést, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
69/2012.(III.19.) 
h a t á r o z a t a 

4511/9 és 4511/20 hrsz-ú földterületekre területbérleti szerződés megkötéséről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Területbérleti szerződést köt a G-T 
Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft-vel (2481 Velence, Kemping u. 8/11.) a velencei 4511/19 
és 4511/20 helyrajzi számú földrészletekre kötelezettség átvállalása, illetve áthárítása 
céljából.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést ugyanezen területre készült, Vízügyi 
Igazgatóság, mint bérbeadó és az Önkormányzat, mint bérlő között kötendő szerződés 
aláírását követően írja alá.  
Felhívja a Hivatal pénzügyi osztályát és igazgatási osztályát, hogy a viszontszerződésben 
foglalt és áthárított kötelezettségek teljesítését kísérje figyelemmel. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
  Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető 
Határidő:  2012. április 30. – szerződés megkötése 
  folyamatos – kötelezettségek teljesítésének figyelemmel kísérése 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

k.) Autó Néró Zrt. tartozás rendezése 
   (Előterjesztés 15. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Önkormányzat számlájára a mai napon megérkezett 
a 3,7 millió forint, május 15-ig pedig várható a további 5,4 millió forint. Javasolja, a 
megállapodást fogadják el. 
Kéri, aki a Megállapodást elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
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Megállapítja, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
70/2012.(III.19.) 
h a t á r o z a t a 

Autó Néró Zrt-vel kintlévőség befizetésére vonatkozó megállapodás megkötéséről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Autó Néró Beach Park Zrt. 
vállalkozás kintlévőségének befizetésére vonatkozó Megállapodást az előterjesztésben 
foglaltak szerint megköti. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Megállapodást írja alá. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. március 25. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

l.) STEVRA Park Kft. kérelme 
   (Előterjesztés 16. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, az előterjesztést fogadják el, amelyet aztán 
válaszoljanak is meg tartalmában a STEVRA Park Kft-nek és tegyék meg a lépéseket. Az 
előterjesztés utolsó két bekezdése a határozati javaslat. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
véleménye? 
Kéri, aki az előterjesztés elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
71/2012.(III.19.) 
h a t á r o z a t a 

STEVRA Park Kft. kérelméről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a STEVRA Park Kft. képviseletében 
eljáró Gergely és Társai Ügyvédi Iroda megkeresése kapcsán úgy foglalt állást, hogy az 
Önkormányzatot a Kft. parti területhasználatát korlátozó helyzetért felelősség nem terheli. Az 
Önkormányzat a kivitelezővel kötött szerződésben a strandüzem biztosítását a szezon idejére 
feltételül szabta. A Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság álláspontjával 
egyezően ugyanakkor szükségesnek tartja a kialakult helyzet korlátozó, illetve gátló 
körülményeinek vizsgálatát és lehetőség szerinti feloldását. 
Felhatalmazza a Polgármestert, a jogi képviselő bevonásával folytasson egyeztetést a 
STEVRA Park Kft. képviselőivel. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. május 30. 

 
* * * 
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Napirend: 5.) Egyebek 
m.) Tó-Vill Bt. ajánlata 

   (Előterjesztés 17. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye? Kéri, az 
előterjesztést fogadják el, ami egyben határozati javaslat is lesz. 
Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2012.(III.19.) 
h a t á r o z a t a 

Tó-Vill Bt. ajánlatáról 
 

1.) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az előterjesztésben foglalt 
szolgáltatási szerződés megkötésével.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a település közterületein keletkező fanyesedék és 
papírhulladék újrahasznosítása tárgyában kössön szolgáltatási szerződést a Tó-Vill Bt-
vel. 

2.) A Képviselő-testület ugyanezen ajánlatban szereplő vételi ajánlatot elfogadja és eladja a 
Hivatal kezelésében lévő fanyesedék darálót 2.100.000,- Ft+ÁFA áron. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az adásvételi szerződést kösse meg. 

 
Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. április 30. 

 
* * * 

 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

n.) Aluljáró üzemeltetési megállapodás-tervezet 
   (Előterjesztés 18. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A szerződések a három gyalogos aluljáró üzemeltetési 
feladatait tartalmazzák.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi, utána lett nézve, hogy más településeken ez hogyan 
megy? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Meg volt a saját elképzelés, ezt összehasonlították 
más településekével. Találtak benne olyant, amelynek az átvételét kérték, tehát ez a szerződés 
már olyan, amely nem lehet hátrányosabb, mint másé.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ismereteik szerint azonosak a feltételek, de nyilván 
eltérőek a viszonyok, így nem lehetnek teljesen azonosak. Nem kis költséget fog jelenteni. A 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen elhangzott és ez az előterjesztés utolsó 
bekezdésében olvasható, az Önkormányzat ragaszkodjon ahhoz, hogy a közműórák a MÁV 
nevére szóljanak a korábbi elszámolások rossz tapasztalatai miatt, valamint az aluljárók 
kamerával történő felszereléséhez, amely a védelmet erősíti. 
 
 
 



 19 

 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Volt egy olyan gondolata – de ezzel nem kíván vitát 
elindítani -, ha értékesítésre kerül a szárzúzó, akkor annak bevételéből lehet egy olyan 
takarítógépet venni, amivel hatékonyan lehetne ennek a három aluljárónak a takarítását 
megoldani. De ez csak egy ötlet.  
 
Dr. Sirák András képviselő: A szerződésekben minden lényeges kérdésről szó van, csak pont 
azokról nem, amelyek nagy kiadást jelentenek. Ilyen nagy kiadás lesz például, ha baleset 
során sérül az aluljáró. Volt már erre példa. A már működő gyalogos aluljáróba is mentek 
bele személyautóval. Mi lesz, ha több milliós kár keletkezik? A másik, ami itt különösen 
erősen előjön, a lift. Véleménye szerint még nem állnak azon az európai kulturszinten, hogy a 
liftet hasznosnak fogják fel. Abból a csavarokat darabonként ki fogják szerelni. Szeretné 
három hónap után is üzemképesnek látni. Kéri, kerüljön rögzítésre, a lift javítása kinek a 
feladata lesz. Például egy parkolóban nem lehet kukát kitenni, mert elviszik. Kérdezi, a nagy 
kiadás miatt nem kellene-e biztosítást kötni erre a rendszerre? Itt könnyen előfordulhat több 
milliós kár, amit esetleg – ha a rendszer beindul -, napokon belül fizetni kell.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ez a szerződés egy előzetes megállapodás, ami 
lehetővé teszi, hogy a használatbavételi engedély kiadásra kerüljön. A használatbavételi 
engedélyezés után lesznek a részletes tárgyalások. A lift üzemeltetése nem az Önkormányzat 
feladta. A balesettel kapcsolatban elmondható, ezt a kérdést fel lehet vetni a további 
tárgyalások során, hogy közösen vállalják a felelősséget, mert ez részben a MÁV területen, 
részben önkormányzati területen található. Az üzemeltetés költségét egyébként is 50-50 %-ban 
vállalja a két szervezet. Úgy gondolja, ha közösen kötnének rá biztosítást, akkor meglennének 
ennek a biztonsági intézkedései.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, az előterjesztés utolsó bekezdését - ahol a 
közműórákról és kameráról is szó van -, egészítsék ki a biztosítás megkötésének az 
érdekegyeztetésével.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi, az építmény maga a MÁV tulajdona, csak az 
üzemeltetés lesz közös? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Igen. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Azért harcoltak, hogy felújítás, nagy karbantartás, 
korszerűsítés ne legyen az Önkormányzat feladata. Az Önkormányzatnak minden létesítménye 
biztosított. Ilyen értelemben, ha megtalálják a MÁV-val a közös hangot, akkor ez megoldható. 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: A biztosítás jó gondolat, mert például télen, ha a síkosság 
miatt valaki a lábát töri, annak kártérítést kell fizetni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, liftkezelő nem lesz? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Kezelő nem lesz.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A következő „Beszélgessünk Velencéről” fórum témája 
a vasútfejlesztés lesz. Kéri a Testület tagjait, ezt terjesszék, hogy minél többen eljöjjenek. Ott 
lehet feltenni az illetékeseknek a kérdést, hogy mutassák meg a térképen, hol lesznek azok a 
kijelölt gyalogátkelő helyek, ami szintén foglalkoztatja az embereket. A körforgalom 
környékén meg kell tanulniuk a gyalogos közlekedést a felnőtteknek és gyermekeknek 
egyaránt.  
Kéri, aki a három, üzemeltetésre vonatkozó Megállapodást elfogadja az előterjesztésben 
megfogalmazottakkal együtt, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
73/2012.(III.19.) 
h a t á r o z a t a 

új aluljárók üzemeltetésére vonatkozó Megállapodás megkötéséről 
 

1.) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megköti a három új aluljáró 
üzemeltetésére vonatkozó Megállapodást az előterjesztésben foglaltak szerint.  

2.) Felhívja azonban a Hivatal figyelmét arra, hogy az üzemeltetési szerződés részletes 
feltételeinek megállapítása során ragaszkodjon ahhoz, hogy a közüzemi szolgáltatókkal a 
MÁV kössön szerződés, továbbá a létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódóan mindkét fél 
kössön biztosítást a kockázat enyhítése érdekében, valamint kerüljenek felszerelésre a 
létesítményi kamerák a védelem érdekében. 

 
Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal – 1.) pontban foglaltaknál 
  folyamatos – 2.) pontban foglaltaknál 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

o.) Közösségi Ház és Civilház bérleti díja 
   (Előterjesztés 19. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, a napirend előterjesztőjét, Szelei Andrea 
aljegyzőt, kíván-e kiegészítést tenni? 
 
Szelei Andrea aljegyző: Nem kíván. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Szávai Jánosné képviselő: Észrevétele lenne, amiről a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsági ülésen is beszéltek. A táboroztatás számára nem egyértelmű kifejezés, mert nem ott 
alvásról van szó, hanem nappali foglalkoztatásról.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, „nappali foglalkoztatás” szóhasználattal 
kerüljön elfogadásra az előterjesztés.  
Kéri, aki ezzel a pontosítással az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
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Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
74/2012.(III.19.) 
h a t á r o z a t a 

Közösségi Ház és Civilház 2012. évi használati díjáról (nappali foglalkoztatás) 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közösségi Ház és Civilház 2012. évi 
nappali foglalkoztatás használati díját 2012. április 1-jével bruttó 1.000,- Ft/óra összegben 
állapítja meg. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. április 1. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

p.) Tájékoztató a polgári védelmi feladatokról 
   (Előterjesztés 20. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi Heinczné Horváth Edina igazgatási 
osztályvezetőt, a napirend előterjesztőjét, kíván-e kiegészítést tenni. 
 
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető: Az előterjesztésben szerepel egy 
tájékoztató a megyei Katasztrófavédelem részéről. A jogszabályváltozásokból eredő aktuális 
feladatok végrehajtása mindig a Testület elé kerül elfogadásra.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
75/2012.(III.19.) 
h a t á r o z a t a 

polgári védelmi feladatokról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgári védelmi feladatokról szóló 
beszámolót és tájékoztatót elfogadta.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 
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Napirend: 5.) Egyebek 

q.) Majális előkészítése 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Jelzi, szerdán lesz a szervezőkkel az előkészítő 
egyeztetés. Máté G. Péter fogja koordinálni a rendezvényeket, mindenkinek az aktív 
részvételével. Kéri – mint ahogy eddig is volt – az intézményvezetők és mások segítségét. 
 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

r.) Üzletrész átruházási szerződés módosítása 
   (Előterjesztés 21. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri az anyag kiosztását.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Az elmúlt testületi ülésen született az üzletrész 
átruházásáról egy döntés, a szerződést jóváhagyta a Képviselő-testület. Közben kiderült, hogy 
számelírás történt, ezért a szerződést módosítani kell. Kéri, a módosítást nézzék a Testület 
tagjai, de mögötte van az eredeti szerződés is.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Ügyvédnő elnézést kér, ma délelőtt jelentkezett és 
jelezte, hogy számolási hibát vett észre a saját anyagában, ezért kéri ezt a módosítást.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Igazából az Önkormányzatnak kiadása nem fog 
keletkezni, mert a Járóbeteg Kft. a tagi hitel törlesztésére vissza fogja utalni ezt az összeget. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki elfogadja a szerződés módosítását, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
76/2012.(III.19.) 
h a t á r o z a t a 

Üzletrész átruházási szerződés módosításáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z-52/2012.(II.27.) számú 
határozatával Üzletrész átruházási szerződést kötött a Velence Gyógyszertár Kft. üzletrészére. 
A szerződésben szerepeltetett elírt vételárra tekintettel hozzájárul az Üzletrész átruházási 
szerződés módosításához az előterjesztésben foglalt anyag változatlanul hagyásával.  
Felhatalmazza a Polgármestert a módosítás aláírására. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. április 30. 

 
* * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A nyílt ülés napirendjeinek végére értek. Kérdezi, van-e 
valakinek közérdekű bejelentése?  
 
Martinovszky József képviselő: Kéri az Iskola előtt lévő szelektív hulladéktárolónak 100 
méterrel történő odább helyezését, ahol jelenleg egy magánbusz parkol. Itt a hulladéktároló 
nem zavarná az Iskolát, sem a közlekedést. Borzasztó állapot uralkodott ott az ünnepek után, 
mert úgy meghordták hulladékkal a tároló környékét, hogy a Kis utca is szemetes volt. Úgy 
gondolja annak nincs akadálya, hogy az egyirányú utcában arrébb kerülne és nem az Iskola 
bejáratához fújná a szél a szemetet. Igazán nem emeli a városképet ez a szelektív 
hulladékgyűjtő a jelenlegi helyén. A Szociális Bizottság támogatásával kéri ennek 
áthelyezését.  
 
Szávai Jánosné képviselő: Az esztétikai szempontokon kívül még balesetveszélyes is.  
 
Martinovszky József képviselő: Az ünnepek alatt is majd egy negyedórát állt ott egy autó, 
amelyből egy ember nagymennyiségű dobozt hordott a konténer mellé. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi a Képviselő urat, nem írta fel a rendszámot?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Kéri, legközelebb írják fel a rendszámot, mert 
véleménye szerint magánlakásban nem keletkezik annyi egynemű hulladék, hogy kocsi számra 
kelljen odahordani. Valószínű valamilyen tevékenysége van, ami vagy engedélyes, vagy nem, 
de annak keretében el kellene szállíttatnia a hulladékát.  
 
Martinovszky József képviselő: Valószínűsíthető, hogy az a rengeteg doboz, ami bent volt a 
kocsiban, nem háztartásban keletkezett. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, efelett ne nyissanak vitát. Jön a tavasz és 
minden egyes szelektív hulladékgyűjtő sziget mellett megindul a sok hulladék elhelyezés. Kéri, 
aki ilyent tapasztal és lát, írja fel a rendszámot, valamint a mobiltelefonnal fényképezze le. 
Ezután a Hivatal megpróbál valamilyen lépéseket tenni. Az Iskolánál lévő szelektív 
hulladékgyűjtő edényzetek áthelyezését meg fogják vizsgálni az illetékesek. Nyilvánvalóan a 
felvetés teljesen jogos.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Úgy néz ki, Sukorón jól bevált az, hogy ki van írva, a 
hulladékgyűjtőt ipari TV lánc figyeli. Kamera van a villanyoszlopon, visszatartó ereje 
biztosan van. 
 
Szelei Andrea aljegyző: Nem igazán válhatott be Sukorón sem, mert a tavalyi év végén két 
szabálysértési feljelentést kapott a Hivatal, pont a szelektív hulladékgyűjtők mellett elhelyezett 
szemét miatt.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi, a Tóbíró-strandon egy aknafedél eltűnt, érkezett-e 
erről bejelentés az üzemeltetőjétől.  
 
Szelei Andrea aljegyző: Biztos, hogy nem. 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Akkor jelzi, hogy nagyon balesetveszélyes. Ez a vizisí melletti 
parkolóban van.  
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Uj Roland Gyula képviselő: Kérdezi, a Nimród utcában a BKV-sokkal nem lehet valamit 
csinálni, hogy ne állják el az egész utat? Nem állnak be sem az udvarra, sem az épület 
mögötti önkormányzati területre, nem lehet tőlük közlekedni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Utána fognak nézni. Kéri Heinczné Horváth Edina 
igazgatási osztályvezetőt, intézkedjen a műszaki osztály felé.  
 
Benkő Istvánné képviselő: A Tóbíró-stranddal kapcsolatban kellene szólni az üzemeltetőnek, 
hogy az ültetett fák mellett lévő műanyag csövek el vannak törve és nagyon 
balesetveszélyesek.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Szeretné jelezni, hogy a Tóbíró-strandnál három 
hónapja kínlódnak azzal, hogy igen magas készenléti díjat számol fel a közüzemi szolgáltató, 
a DRV Zrt. Ez évi szinten cca. 400 ezer forint. Ez azért van, mert olyan mérőóra van 
felszerelve, ami két vezetéket mér. Ott van a tűzcsap, valamint a szolgáltató felé menő vezeték. 
Elképzelhető, egy olyan előterjesztés készül, hogy bruttó 1 millió forintért szét lehetne 
választani a rendszert, ami elég drága, de három év alatt megtérülne, mert 100 ezer forint alá 
lehetne a készenléti díjat szorítani. Ezt a jelenlegi üzemeltető nyilván nem kívánja kifizetni. Ez 
a Hivatal számára sem volt eddig ismert, de legfeljebb egy költségmegosztásban bízhatnak.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Az üzemeltető azt mondta, kivitelezné, ha lelakhatja.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ez egy külön téma lesz. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az üzemeltető folyamatosan megkeresi vagy őt, 
vagy a műszaki osztályról Törjék Zoltánt és mindig jön valami üzenettel, hogy kivel, mit 
egyeztetett le. Óvatosan kell vele tárgyalni.  
 
Czuppon István iskolaigazgató:  A kerékpárút társulásban készült. A Tóbíró-strandnál, ahol a 
hídra felmennek, nagyon megsüllyedt a járda, a kanyarban pedig a fa felnyomta az aszfaltot, 
gyalogosan sem lehet biztonsággal közlekedni. A régi kenupálya melletti úton 50-60 zsák 
szemét található. Tudja, hogy nem velencei terület, de botrányosan néz ki.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Sukoró területe, jelezni fogják nekik. 
Megállapítja, több napirendi hozzászólás nem volt, a nyílt ülést 17.00 órakor bezárta.  
 

K.m.f. 

 
 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 


