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Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14--én megtartott
nyílt testületi üléséről
Helye:

Velence Kastély

Jelen vannak:

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

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

valamint Szelei Andrea aljegyző, Filler Erna pénzügyi osztályvezető, 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 + 2 fő, Arday
Ágnes TDM-menedzser, Galambos Györgyné Helytörténeti Egyesület elnöke, Bognár Gyula a
„Velencéért Közalapítvány” kuratóriumának elnöke, Vass Gyula az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület elnöke, Lukács Sándorné a Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub vezetője +
1 fő, Kovács Attila a VHG Kft. ügyvezető igazgatója, Joó Mátyás a Velence Plus Kft.
ügyvezetője, Reichenbach Tiborné a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Nonprofit
Kft. főkönyvelője, Dr. Szekerczés Anna ügyvéd, a Baptista Szeretetszolgálattól Szenczy Sándor
elnök és Szabó Csaba oktatási igazgató, továbbá 1 fő velencei lakos.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a Testület 7
fővel határozatképes. A napirendi pontok sorrendiségének változtatására tesz javaslatot,
valamint a napirendek végére javasol még egy napirend felvételét, területbérleti szerződés
kiegészítés tárgyában. A vendégekre tekintettel kéri, hogy először a 8.b.) napirendet
tárgyalják, utána a 4.) napirendet, majd pedig a 6.) és 7.) napirendet összevontan.
Kéri a Testület tagjait, aki a meghívóban kiküldött napirendi pontokat a javasolt új
napirenddel és a sorrendiség változásával elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
122/2012.(V.14.)
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
8.) Egyebek:
b.) Iskolafenntartói változással kapcsolatos szerződések
4.) Velence Plus Kft. Beszámolója a 2011. évi gazdálkodásról
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6.) Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója a
2011. évi gazdálkodásról
7.) Velence Gyógyszertár Kft. beszámolója (tájékoztatásul) a 2011. évi gazdálkodásról
2.) Civil szervezetek szöveges beszámolója az előző évi tevékenységükről
3.) Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás a 2011-es évről
5.) Tájékoztató a VHG Kft. 2011. évi gazdálkodásáról
8.) Egyebek:
a.) Intézkedési terv – ÁSZ jelentéssel kapcsolatosan
c.) Megbízási szerződés-tervezet
d.) Bíráló Bizottság tagjaira javaslat
e.) Ingatlanvagyon nyilvántartás módosítása
f.) Árajánlatok – szakértői feladat ellátására
g.) Ajánlati felhívás – „Velencei-tó Kapuja” projekt folytatására
h.) STEVRA Park Kft. kérelme – partszakasz rendezésére
i.) Helyi rendeletben megállapított szabálysértési rendelkezések hatályon kívül
helyezése
j.) Tulajdonosi képviselet
k.) Névhasználati kérelem
l.) Felülvizsgálati kérelem benyújtása
m.) Területbérleti szerződés kiegészítés
Zárt ülés: 1.) Intézményvezetői pályázat elbírálása (Humán Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat)
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A két ülés közötti munkáról az alábbi tájékoztatást adja:
- Április 16-án volt az előző testületi ülés. Azóta a „Velencei-tó Kapuja” projekttel
kapcsolatosan a VÁTI-val személyes egyeztetést folytattak, amelynek részkérdéseit az
egyik előterjesztésben olvashatták is a Testület tagjai, illetve a másik témája pedig
önálló napirendi pont lesz a mai testületi ülésen.
- Tiboldi Mária „Köszönöm Velence” címmel tartott estéjén igen sok velencei lakos
megjelent. Nagyon kedves hangulatú est volt. Ezzel a műsorral kívánta Tiboldi Mária
megköszönni a Velencéért Emlékérem adományozását.
- A Testület nevében is szeretné megköszönni a május 1-jei rendezvény kapcsán az
óvodában és iskolában dolgozó pedagógusoknak, a szülőknek és a gyermekeknek,
hogy színvonalas és kedves műsort állítottak össze. Köszönetet mond annak a 15
csapatnak, akik főztek, a sportokat koordinálónak, valamint az összes szervezésben
résztvevőnek.
- A legtöbb feladat az iskolafenntartói változással kapcsolatban adódott, a szerződések
előkészítéséhez nagyon sok egyeztetésre volt szükség.
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.
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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
123/2012.(V.14.)
határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 17/2012.(II.06.),
25/2012.(II.27.), 26/2012.(II.27.), 37/2012.(II.27.), 38/2012.(II.27.), 43/2012.(II.27.)
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
értelem szerint
***

Napirend:

8.) Egyebek
b.) Iskolafenntartói változással kapcsolatos szerződések
(Előterjesztés 2. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a meghívottakat, Szenczy Sándor urat, a
Baptista Szeretetszolgálat vezetőjét, Szabó Csaba oktatási igazgatót, továbbá Dr. Szekerczés
Anna ügyvédet, aki az Önkormányzat részéről a teljes jogi előkészítésben részt vett. A Baptista
Szeretetszolgálat - együtt dolgozva az Önkormányzattal -, szintén alkotói voltak a kiküldött
anyagnak. Nem került leírásra, de szeretné megfogalmazni, amikor felépítették az iskolát és
közösen örültek az átadásának, egy dologra nem gondoltak, hogy ilyen rövid időn belül ilyen
fájó kérdésekkel foglalkozzanak, az iskola üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatban át
kell adnia az Önkormányzatnak a feladatokat. Az élet így hozta, a törvények így szabályozták,
ezért ezt meg kell tenniük. A két út közül, ami az Önkormányzat számára választási lehetőség,
csak az egyik fogadható el teljes felelősséggel, ez pedig a Szeretetszolgálattal való
együttműködés. Érzelmileg is ez egy nehéz döntés mindenki számára. Az előterjesztéssel
kapcsolatban három dolog vetődött fel a szülői értekezleteken, beszélgetéseken. Az egyik az
volt, hogy miért Pusztaszabolcs Város Önkormányzatával kötnek Közoktatási Társulási
Megállapodást? Ennek magyarázata egyszerű. A kápolnásnyéki iskola Pázmánddal és
Verebbel társult iskola. Ahhoz, hogy bármilyen szerződést megkössenek velük, három
képviselő-testületi határozat kell. Ez időben hosszú. A gárdonyi, zichyújfalui és pákozdi iskola
Kistérségi Társulásban dolgoznak, így nemcsak a három önkormányzatnak szükséges az
egyetértése, hanem a Kistérségi Társulásnak is. A tókörnyékén nincs olyan iskola, ahol ezt a
megoldást a lehető legegyszerűbben el lehetett volna intézni. Így került az Önkormányzat a
pusztaszabolcsi iskolához. Mivel a szülőknek a szabad iskolaválasztási joga továbbra is
megmarad, így ez a szerződés azt garantálja, ha sehová nem veszik fel a gyermeket, akkor a
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pusztaszabolcsi iskolába fel kell hogy vegyék. A dátumok kapcsán nagyon sok egyeztetésre
volt szükség az Ügyvédasszony és a Szeretetszolgálat által. Erre azért volt szükség, hogy
véletlenül se fordulhasson elő, még nincs meg a Baptista Szeretetszolgálat működési
engedélye, de az Önkormányzat már visszaadja a működési engedélyét és adminisztratív hiba
folytán nem tudná az iskola megkezdeni szeptemberben az oktatási évet. Ezért tartalmazza a
szerződés azt, hogy legkésőbb július 31-ig kell működési engedéllyel rendelkeznie a
Szeretetszolgálatnak ahhoz, hogy az Önkormányzat augusztus 5-vel a normatív támogatásról
lemondhasson. Kéri a Szeretetszolgálat képviselőit, hogy a július 31-i teljesítés során vegyék
figyelembe a hétvégére eső dátumokat is. Nagy biztonságot jelentene, ha július 15-ig meg
lehetne szerezni a működési engedélyeket. Nem időpont módosításokról van szó, csak
praktikus kérdésekről. Dr. Szekerczés Anna ügyvéd időközben meghozta a Fejér Megyei
Kormányhivatal hozzájárulását május 9-i dátummal, mely szerint a tervezett intézkedés a
fejlesztési tervvel nem ellentétes. Gyakorlatilag meg van hozzá az a melléklet is, amely
elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az egyéb formai követelményeknek is megfeleljenek.
A mai testületi ülést követően rendelkezni fognak minden olyan becsatolandó melléklettel, ami
szükséges. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, az arányszámok pedig
az előterjesztésben leírásra kerültek. A Képviselő-testület számára nagy biztonságérzet az,
hogy a döntésüket megelőzően a szülők, a pedagógusok, a gyermekek ezt támogatták szinte
100 %-ban. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a kiküldött anyaggal kapcsolatban?
Szávai Jánosné képviselő: Három éve, amikor új iskolát avattak, nem gondolták, hogy az élet
ezt fogja produkálni. A szerződést átnézve elmondhatja, nagyon részletes, mindenre kiterjedő
és mindenki számára megnyugtató. Megnyugtató, hogy az iskolaépület állaga, az iskola tárgyi
berendezései megmaradnak és fejlesztésre kerülhetnek, megmarad a tanulók két tanítási
nyelvű oktatása, a művészeti oktatás. Megmaradnak a pedagógusok szerzett jogai, tehát
minden kollegája nyugodtan nézhet a következő tanév elé. Biztosítja mindenki számára a
munkalehetőséget. Úgy gondolja, a szerződés magáért beszél, véleménye szerint nagyon
korrekt és megnyugtató.
Cserny Vilmos alpolgármester: A legjobb, legnevesebb iskolák több száz évesek. Iskolát
alapítani - akár úgy, hogy átvenni a működtetést – olyan szándékkal teszik, hogy hosszabb
távon kívánják a működtetést biztosítani. Azt, hogy jól döntött-e a Képviselő-testület, a jövő
fogja eldönteni. Reméli, nem fognak bekövetkezni olyan változások, amelyek a véleménye
szerint mostani legjobb döntésüket átértékeli. A Szeretetszolgálat működését illetően
elmondja, eddig is bizonyították a település lakói iránti elkötelezettségüket a szociális
akciókkal. Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár nyilatkozott a médiában, kötelesek bármelyik
egyháznak – aki ilyen kéréssel fordul hozzájuk – megadni a törvény alapján a működtetéshez
az engedélyt. Nyilván, ha ennek megvannak a feltételei. Bízik benne, hogy minden simán fog
menni.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Lezárja a hozzászólásokat. Minden határozati
javaslatról külön kell szavazni.
Az A.) határozati javaslat a Nadapi Önkormányzattal való együttműködésről szól. Kéri, aki a
határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
124/2012.(V.14.)
határozata
Velence és Nadap Közoktatási Intézményi Társulás megszüntetéséről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Velence és Nadap
Közoktatási Intézményi Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetésére s kapcsolódó
döntések meghozatalára” vonatkozó javaslatot, melynek alapján az alábbi döntést hozza:
1.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nadap Község Önkormányzatával
Közoktatási Intézményi Társulás keretében fenntartott
Zöldliget Magyar –Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
fenntartói jogát a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére át kívánja
adni, mely által az Intézmény, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv 2012.
augusztus 31-napjával megszűnik.

2.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodik Nadap Község
Önkormányzat Képviselő-testületével abban, hogy amennyiben a Baptista
Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személlyel kötött Közoktatási Megállapodás alapján az
Intézmény működtetésére a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy jogerős
működési engedéllyel 2012. július 31-napját megelőzően rendelkezik, úgy a Közoktatási
Intézményi Társulás Társulási Megállapodás a „helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. 4. § c) pontja alapján 2012. augusztus
31-napján „közös megegyezéssel” jelen határozatban foglaltak alapján megszűnik.

3.

A Képviselő-testületek egymással a megszűnést követő 30 napon belül elszámolnak
azzal, hogy az elszámolást követő 30 napon belül Nadap Község Önkormányzata a
székhely Önkormányzat felé esetlegesen fennálló, az elszámolás után összegszerűen
megállapított tartozását Velence Város Önkormányzata részére átutalás útján teljesíti,
avagy túlfizetés esetén Velence Város Önkormányzata a túlfizetés összegét 30 napon
belül Nadap Község Önkormányzata részére visszautalja.

4.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a társult
Önkormányzatok között közös tulajdon nem keletkezett, e körben ezáltal egymással
elszámolási kötelezettségük nem áll fenn.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2012. október 01.
***

Dr. Sirák András és Dr. Sirák Andrásné képviselők megérkeztek az ülésre.
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a B.) határozati javaslatot elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
125/2012.(V.14.)
határozata
Közoktatási megállapodás és Ingatlanhasználati szerződés elfogadásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Baptista Szeretetszolgálat
Egyházi Jogi Személlyel az általános iskolai oktatási-nevelési feladatok ellátására - az
Intézmény fenntartói jogosultságaira és kötelezettségeire – kötendő Megállapodást, melynek
alapján az alábbi döntéseket hozza:
Velence Város Önkormányzata a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (4)
bekezdésében meghatározott kötelező általános iskolai oktatási-nevelési feladata ellátását
szolgáló Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola fenntartói
jogosultságát 2012. szeptember 1-i hatállyal a „közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv. 81.
§ (1) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi
Személlyel – székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 34/b. – kötendő Közoktatási
Megállapodás alapján átadja.
1.

Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező „Zöldliget Magyar –Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola közoktatási intézmény fenntartói jogainak és kötelezettségeinek
átvételéről és folytatásáról, általános iskolai oktatási nevelési feladatok teljesítéséről”
szóló Közoktatási Megállapodásban foglaltakat,

2.

továbbá az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a Baptista Szeretetszolgálat
Egyházi Jogi Személy által alapítandó, a Zöldliget Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola elhelyezését biztosító velencei 878/3 hrsz-ú és 2176/2 hrsz-ú ingatlanok
közoktatási közfeladat megvalósítására vonatkozó Ingatlanhasználati szerződését
elfogadja, felhatalmazva a Polgármestert annak aláírására.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2012. május 18.
***

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A C.) határozati javaslat a megszüntető okirat. Kéri, aki
a C.) határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
126/2012.(V.14.)
határozata
Általános Iskola megszüntető okiratáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zöldliget Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola, mint önkormányzati költségvetési szerv megszűntetésére
vonatkozó javaslatot, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza:
I.
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általa alapított
Zöldliget Magyar –Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
közoktatási intézményét, mint helyi önkormányzati költségvetési szervet az
„államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 11. § (1) és (5) bekezdésében foglaltak alapján
2012. augusztus 31-napjával megszünteti.
II.
A Képviselő-testület a Zöldliget Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
megszüntető okiratát az alábbi tartalommal állapítja meg:
Zöldliget Magyar –Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
megszüntető okirata
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „államháztartásról” szóló 2011. évi
CXCV. tv. – Áht. – 11. § (7) bekezdése, s az „államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról” rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. sz. rendelet – Ávr. – 14. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv megszüntető okiratát 2012.
augusztus 31-i hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Az Intézmény neve:
székhelye:

Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola
2481 Velence, Kis utca 1. sz.

2. A megszüntetésről rendelkező határozat száma:
Velence Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 126/2012. (V.14.) számú
határozata
3. Az Intézmény irányító szerve:
székhelye:

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2481 Velence, Tópart u. 26. sz.

4. Az Intézményt megszüntető szerv neve:
székhelye:

Velence Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2481 Velence, Tópart u. 26. sz.
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5. A költségvetési szerv megszüntetése az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCVI. tv.
11. § (1) és (5) bekezdése alapján történik: Velence Város Önkormányzata a jövőben az
általános iskolai oktatási-nevelési feladatok ellátásáról a Baptista Szeretetszolgálat
Egyházi Jogi Személlyel a „közoktatásról” szóló – Kotv. – 1993. évi LXXIX. tv. 81. §-ban
foglaltak szerinti Közoktatási Megállapodás alapján, a világnézetileg el nem kötelezett
tanulók oktatásáról-neveléséről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestületével a „helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” szóló 1997. évi
CXXXV. tv. 7.§-a alapján kötött Közoktatási Társulási Megállapodás útján gondoskodik.
6. A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja: Velence Város Önkormányzat Képviselőtestülete.
6.1. A megszüntetett költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog Velence Város
Önkormányzat Képviselő-testületét illeti meg.
6.2. A megszüntetett költségvetési szerv költségvetési előirányzatai Velence Város
Önkormányzata 2012. évi költségvetésébe épülnek be.
7. A megszüntetett költségvetési szerv alapfeladatait a jövőben: 2012. szeptember 1-i
hatállyal:
•

•

az általános iskolai közoktatási-nevelési feladatok ellátására Velence Város
Önkormányzata és a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy között
létrejött – Kotv. 81. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak szerinti – Közoktatási
Megállapodás alapján a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által
fenntartott Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola –
melynek székhelye: 2481 Velence, Kis u. 1. sz. – látja el,
a vallásilag, világnézetileg el nem kötelezett tanulók általános iskolai oktatásátnevelését Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületével kötött
Közoktatási
Társulási
Megállapodás
alapján
Pusztaszabolcs
Város
Önkormányzata által fenntartott József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és
Óvoda közoktatási intézmény biztosítja.

8. A megszüntetett költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
8.1. A Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 38
közalkalmazotti álláshelyből 35 közalkalmazotti pedagógusi álláshelyen, 5
közalkalmazotti egyéb dolgozói álláshelyen és 3 nem közalkalmazotti álláshelyen
foglalkoztatottak jogviszonya rendezésére a „közalkalmazottak jogállásáról”
szóló 1992. évi XXXIII. tv. 25/A. § - 25/B. §-aiban foglaltak az irányadóak - a
foglalkoztatottak általi elfogadó nyilatkozatuk alapján – foglalkoztatásukról a
„Munka törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. tv. hatálya alá tartozóan a Baptista
Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy gondoskodik az általa fenntartott Zöldliget
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola – mint átvevő – munkáltató
útján.
8.2. Amennyiben a Kjt. 25/A. § (6) bekezdése alapján a közalkalmazott az átvevő
munkáltató általi további foglalkoztatáshoz nem járul hozzá, úgy közalkalmazotti
jogviszonya 2012. augusztus 31-napján megszűnik.
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8.3. Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója
magasabb vezetői megbízása 2012. augusztus 31-napján megszűnik.
9. A költségvetési szerv vezetője a megszűnés időpontjáig, 2012. augusztus 31.-napjáig a
2012. évi jóváhagyott költségvetésben foglalt előirányzatok időarányos összegeinek
terhére vállalhat kötelezettséget.
III.
1. A Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola megszüntető okirata
elfogadására vonatkozó I. és II. pontban foglalt döntés 2012. július 31.-napjáig azon a
napon lép hatályba, mely időpontban a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
az általa alapított Zöldliget Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
működésére jogerős működési engedéllyel rendelkezik.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Zöldliget Magyar–Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola megszüntető okiratát annak hatályba lépését követően azonnal a
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére küldje meg, s kérje 2012.
augusztus 31-napjával a törzskönyvi nyilvántartásból való törlését.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2012. június 05.
***

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A D.) határozati javaslat a magasabb vezetői megbízás
visszavonására vonatkozik. Kéri, aki a D.) határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
127/2012.(V.14.)
határozata
Czuppon István iskolaigazgató vezetői megbízásának visszavonásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zöldliget Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola, mint önkormányzati költségvetési szerv megszűntetéséhez
kapcsolódó döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi
döntést hozza:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöldliget Magyar–Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola igazgatója
Czuppon István Úr
2008. augusztus 15-napjától 2013. augusztus 15-napjáig terjedő a Képviselő-testület
90/2008.(V.14.) számú határozatával megadott magasabb vezetői megbízása – a megszüntető
okirat elfogadására vonatkozó döntés hatályba lépése esetén - 2012. augusztus 31-napjával a
költségvetési szerv megszűnésére tekintettel megszűnik, mely tényre figyelemmel a Képviselő9

testület a Kjt. 23. § (5) bekezdése alapján ezen hatállyal a magasabb vezetői megbízását
visszavonja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízás
visszavonásával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

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

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az E.) határozati javaslat a Pusztaszabolcsi Közoktatási
Társulással kapcsolatos. Kéri, aki az E.) határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
128/2012.(V.14.)
határozata
Közoktatási Társulási Megállapodásról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pusztaszabolcs Város
Önkormányzatával megkötendő Közoktatási Társulási Megállapodás megkötésére vonatkozó
előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozza:
1.

A Képviselő-testület a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (4)
bekezdésében foglalt általános iskolai oktatási-nevelési feladatok ellátására, a
„közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv. 81. § (2) bekezdésében foglaltakra is
figyelemmel a „helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” szóló 1997.
évi CXXXV. tv. 7. §-a alapján Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületével
Társulási Megállapodást köt.
A Társulási Megállapodás alapján a velencei tanulók általános iskolai oktatásátnevelését - s ennek keretében azon velencei tanulók tekintetében akiknek szülei nem
kívánják iskoláskorú gyermekeik Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által
fenntartott közoktatási intézmény általi oktatását-nevelését, - 2012. szeptember 1-től
határozatlan időtartamra a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata az általa fenntartott
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda
közoktatási intézmény útján biztosítja.

2.

A Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Közoktatási Társulási
Megállapodást elfogadja, s felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt Pusztaszabolcs
Város Önkormányzatával a Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző
2012. augusztus 31.
***
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az F.) határozati javaslat a kistérségi közoktatási
tevékenységgel kapcsolatos. Kéri, aki az F.) határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
129/2012.(V.14.)
határozata
közoktatási intézkedési terv módosításának kezdeményezéséről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Velencei-tó Környéki
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felé – a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi
Jogi Személlyel kötött Közoktatási Megállapodásban foglalt egyházi fenntartó személyének
változására, továbbá a világnézetileg el nem kötelezett tanulók esetében Pusztaszabolcs Város
Önkormányzatával kötött Közoktatási Társulási Megállapodásra tekintettel – a közoktatási
intézkedési terv módosítását.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a közoktatási intézkedési terv
módosításának kezdeményezése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2012. május 21.
***

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Önkormányzat részéről az összes döntés
megszületett. Megköszöni Dr. Szekerczés Anna ügyvédnek a segítő közreműködést. Átadja a
szót Szenczy Sándor úrnak.
Szenczy Sándor Baptista Szeretetszolgálat elnöke: Velencén 1996 óta végeznek szociális
karitatív munkát elsősorban, 3 éve pedig nevelési-oktatási szolgálatuk is van. Úgy gondolja,
most egy lehetőséget ragadtak meg, hiszen állami fenntartásban bármikor kerülhet az iskola,
ha bármilyen gond van a fenntartókkal. Véleménye szerint jó megállapodás született, az
ügyvédük elmondta, ez csak Velencének készült, mert a Képviselő-testületnek, az
Önkormányzatnak és az Iskolának olyan lehetőségeket ad, amelyek máshol nem annyira
jönnek elő. Ez a szerződés arról szól, hogy a Baptista Szeretetszolgálat Velencén működik,
ezért elkötelezettek ebben, és a mindenkori Önkormányzattal komolyan veszik az
együttműködést. Jelenlegi információi szerint ez a működtetési forma védettséget tud adni az
Iskolának. Velencéről is elmentek egy látogatásra Niklára, abba az iskolába, amelyet a helyi
Baptisták vettek át. Itt átvettek a Baptisták egy kicsi iskolát, mert be akarták zárni. Az egyházi
fenntartás olyan védettséget adott az iskolának, hogy a környező település iskoláit zárták be
és ez egy központtá vált. Jelenleg a Kormány szándéka az, hogy növelje az egyházi
fenntartású iskolák számát. Januártól mindenképpen lett volna fenntartóváltás. Úgy gondolja,
egy jó együttműködés alapja ez a szerződés, a gyermekek hosszú távon magas szintű
oktatásban részesülnek, és jó alapokat szereznek a továbbtanuláshoz. Köszöni az
együttműködés lehetőségét. Soha nem a döntést nehéz meghozni, hanem megmaradni benne
és végigvinni. Ehhez kíván sok erőt, bölcsességet és Isten áldását.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöni Szenczy úr szavait és megköszöni jelenlétét.
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Napirend:

4.) Velence Plus Kft. beszámolója a 2011. évi gazdálkodásról
(Előterjesztés 3. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a Velence Plus Kft. ügyvezetőjét, Joó Mátyás
urat. Kérdezi, kíván-e kiegészítést tenni a kiküldött anyaghoz?
Joó Mátyás Velence Plus Kft. ügyvezetője: Kellő részletességgel vázolta a beszámolóban az
előttük álló, illetve már megoldott feladatokat. 2011. évben a termálvíz értékesítése mellett az
előző évhez képest néhány száz forinttal magasabb nyereséget tudtak termelni, ez az euró
árfolyamának megnövekedéséből adódott. Mivel az elszámolás euróban történik, így tavaly
decemberében 312 forint értékű euróval tudtak számlázni. A szolgáltatás technikai háttere
továbbra is adott, rendelkezik olyan tartalék eszközökkel, amellyel a 24 órát meg nem haladó
üzemzavart esetén a szolgáltatást tudják biztosítani. Az Önkormányzat felé a bérleti díj
fizetési kötelezettségüket tudják teljesíteni, nettó 4.326 ezer forintot utalnak át a napokban
bérleti díj fejében. Javasolták – a kisebbségi tulajdonnal rendelkező AQUAPLUS Kft.
kezdeményezésére – a korábban eredménytartalékba helyezett osztalék kifizetését. Reméli, a
javaslatuk elfogadásra fog kerülni. Ha bármilyen kérdés merülne fel, szívesen válaszol rá.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Minden egyes cég – amelyben az Önkormányzat
tulajdonnal rendelkezik – úgy kerül ide a taggyűlését megelőzően, hogy azon a tulajdonos
képviselője az Önkormányzat döntése alapján tudjon állást foglalni. A mérlegbeszámolók még
nem elfogadottak a cégeknél. A tulajdonosi képviseletre feljogosított személy és a Felügyelő
Bizottság tagjai az Önkormányzat határozataiban megfogalmazottak szerint járhatnak el.
Ennek ez a sorrendisége. Ha például a cégek taggyűlésén bármi olyan változás történne,
esetleg olyan javaslat hangzana el, amelyre nem lehetett számítani vagy nem szerepelt az
előterjesztésben, akkor a tulajdonos képviselői - mivel arra a döntésre nincsen
felhatalmazásuk – tartózkodhatnak a taggyűlésen és utána tájékoztatják erről a Képviselőtestületet. Azért hangsúlyozza ezt ki, mert az elmúlt években nem ez a sorrendiség volt a
gyakorlat. Nem olyan régen egy fórumon, ahol az önkormányzati cégek működésével
kapcsolatos tájékoztató és jövőbeni feladatok hangzottak el, kihangsúlyozták az illetékesek,
hogy ezt a sorrendiséget tartják elfogadhatónak. A kiküldött előterjesztés egyben határozati
javaslat is. Jelen esetben a Velence Plus Kft-nél a kiküldött anyagról az előterjesztés azt
tartalmazza, kezdeményezzék és támogassák a több éves felhalmozódott osztalék kifizetését és
magának a beszámolónak az elfogadását a taggyűlésen. Kiegészítené azzal, a beszámoló
alapján a Képviselő-testület azt is fogalmazza meg, hogy a Kft. vezetői jutalmazás feltételeit is
biztosítottnak látja, ha ez a másik tulajdonostárs részéről is megerősítést nyer.
Dr. Sirák András képviselő: A sorok között olvasható elég világosan, hogy a Velence Termál
Kft. több hónapos elmaradással van a fizetésben. Ők sem engednek be senkit úgy a fürdőbe,
hogy majd 60 nap múlva vesz jegyet. Kérdezi, egyáltalán miért kell ilyenről tárgyalni? Nem
tudja, miért ilyen bonyolult ez?
Joó Mátyás Velence Plus Kft. ügyvezetője: 2008-ban aláírásra került egy 30 oldalas
szerződés, amely azt taglalja, hogy a szolgáltató 60 napon túli fizetési késedelem esetén
jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére, előtte nem. Ezt a szerződést látta, szignálta, de mint
kész megállapodás került a kezébe. Valószínűnek tartja, ez a megállapodás akkor kötődött,
amikor azt a Velence Termál Kft., illetve záradékban jóváhagyó Önkormányzat előzetesen
részletesen megtárgyalta. Arra a kérdésre, hogy ez miért 60 nap, nem tud válaszolni.
Manapság a gyakorlatban nem ritka a 90 napos fizetési határidővel megkötött szerződés.
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Dr. Sirák András képviselő: Ezt érti és nem is Joó Mátyás úrral kíván vitatkozni. Azt nem érti,
hogy kit engednek be a fürdőbe, aki 60 nap múlva fizeti ki a jegyet?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A Termálfürdő megkereste a vízszolgáltatót és
vezetői egyeztetésen kialakult egy olyan konszenzus, amennyiben a cég érdekeit nem sérti,
fizetési kedvezményt kaphatnak. Erre született egy kvázi megállapodás, amiről az előző
testületi ülésen beszámolt a Polgármester asszony. Jelenleg ennek az átgondolása
folyamatban van, a zárt ülésnek ez napirendi témája lesz.
Dr. Sirák András képviselő: Rendben, akkor visszatérnek rá.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Lezárja a napirend tárgyalását azzal, hogy megköszöni
Joó Mátyás ügyvezető úrnak a kiegészítését és a benyújtott anyagot. Kéri, aki a szóbeli
kiegészítéssel együtt az előterjesztést, mint határozati javaslatot fogadják el. Tájékoztatásul
elmondja, a Velence Plus Kft. tulajdonosi képviseletét személyesen látja el, a Felügyelő
Bizottságnak pedig Uj Roland Gyula és Zilajné Simkó Edit a tagjai. Kéri, aki ezt elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
Megállapította, Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
130/2012.(V.14.)
határozata
Velence Plus Kft. beszámolójának elfogadásáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság álláspontjára, támogatja a Velence Plus Kft. 2011. évi
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását azzal, hogy egyetért az osztalék tervezett
módon történő kifizetéséhez. Javasolja, hogy az eredményes működésre tekintettel az
ügyvezető igazgató arányos jutalmat kapjon.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a taggyűlésen a fenti álláspontot képviselje.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal és értelem szerint
***

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mivel még nincs jelen a Nonprofit Kft. képviselője, így
kéri, folytassák az eredeti sorrendben a testületi munkát, a civil szervezetek szöveges
beszámolója az előző évi tevékenységükről napirenddel.

Napirend:

2.) Civil szervezetek szöveges beszámolója az előző évi tevékenységükről
(Előterjesztés 4. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mindenki kézhez kapta a Helytörténeti Közhasznú
Egyesület tájékoztatóját is. Javasolja, egyben vitassák meg a civil szervezetek működését.
Ható János, a Velencei Polgárőrség elnöke jelezte, a mai testületi ülésen nem tud részt venni.
Köszönti a civil szervezetek jelenlévő vezetőit és képviselőit. Kérdezi, van-e valakinek kérdése,
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észrevétele? Mivel nincs hozzászólás, javasolja, tartsák meg azt a gyakorlatot, hogy minden
évben tájékozódjanak a civil szervezetek tevékenységéről. Mindannyian igen nagyra becsülik
azt, hogy emberek közösségek vezetését tiszta szívből vállalják úgy, hogy azt társadalmi
munkában, térítés nélkül teszik. Ezt köszöni nekik. Bármelyik civil szervezetről legyen szó,
mindegyik a maga nemében igen komoly tevékenységet végez.
Kéri, aki az összes kiküldött beszámolót és tájékoztatót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
131/2012.(V.14.)
határozata
civil szervezetek tájékoztatóinak elfogadásáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
- Velencéért Közalapítvány
- Velencei Polgárőr Egyesület,
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
- Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület,
- Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub,
- Baba-Mama Klub,
- Velencei Helytörténeti Közhasznú Egyesület
2011. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatóját elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
értelem szerint
***

Napirend:

3.) Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás a
2011-es évről
(Előterjesztés 5. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A napirendnek kettő előterjesztője van, Heinczné
Horváth Edina igazgatási osztályvezető és Török Ágnes intézményvezető. Török Ágnes
intézményvezető vetítéssel egybekötött bemutatóval készült, átadja számára a szót.
Török Ágnes intézményvezető vetítéssel egybekötött bemutatót tart.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöni a beszámolót. Kérdezi, van-e valakinek
kérdése, észrevétele?
Cserny Vilmos alpolgármester: Áttanulmányozta a beszámolót. Úgy kezdődik, rendelet írja
elő a formáját, hogy miről kell szólni. Zavarja, hogy a grafikonokban és a táblázatokban az
idősebb korosztály hol 60, hol 62 fölött szerepel. Kérdezi, miért van ez a megkülönböztetés,
van-e ennek valami oka?
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Török Ágnes intézményvezető: A statisztikai adatszolgáltatás változó, ebből adódik.
Cserny Vilmos alpolgármester: Szerepel benne, hogy száz gyermek részesült rendkívüli
támogatásban, átlagosan 10.500,- Ft összegben. Véleménye szerint elképesztően szerény ez az
összeg. Kérdezi, a Héra nevű alapítvány támogatása 1/5-ére esett vissza, ez a Hérára
vonatkozik, vagy Velencének nincs több támogatása?
Török Ágnes intézményvezető: Ez a társulásra vonatkozik. Maga az alapítvány kevesebb
elosztható pénzösszeggel rendelkezik.
Cserny Vilmos alpolgármester: A segélyhívó működésével kapcsolatban elmondja, számára
igen magas a téves riasztások száma. Kérdezi, ez miből adódik?
Török Ágnes intézményvezető: Idősekről van szó, akik esetleg tévedésből megnyomják a
gombot. Már az egyensúlyérzékük sem olyan jó, néha abból is adódik, hogy ráülnek vagy
ráesnek a gombra. A diszpécserközpont jelzi vissza számukra a téves riasztásokat, havi
jelentésben leküldik, mi történt. Sok esetben már az idős ember visszajelez, hogy tévesen
nyomta meg a gombot, de van olyan, hogy csak egyszerűen beszélgetni szeretnének.
Cserny Vilmos alpolgármester: Van olyan, hogy a kiskorú családjogi helyzetének, állásának
tisztázása. Ez igazából annak a tisztázása, hogy ki az apa?
Török Ágnes intézményvezető: Igen.
Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi, a Polgárőrség mit tud segíteni? Ha ilyen családon
belüli problémák vannak, úgy tudja, a rendőrség is nehezen tud beleavatkozni.
Török Ágnes intézményvezető: A Polgárőrség segítségét akkor kérik, ha valakihez be kell jutni
és nehezen megy. Például ha valaki három napja már nem jött ki a lakásból, vagy ha úgy
érzik, valami nagyobb probléma van.
Cserny Vilmos alpolgármester: Az ellenőrzést követően határozatlan időre megkapta a
működési engedélyét a Szolgálat. Ezt pozitívan kell érteni?
Török Ágnes intézményvezető: Igen. Az ellenőrzés jól zárult, néhány hiánypótlás volt, aminek
eleget tettek, illetve folyamatban van.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, köszönjék meg az Intézményvezetőnek az
előterjesztés és a kollegáknak pedig az eredményes munkát. Bár az anyagban nem szerepel,
de komoly ellenőrzés volt a Szolgálatnál. Nem kis dolog mindennek úgy megfelelni, hogy
kevés hiányosságot találjon az, aki erre szakosodott ellenőr. Ezt szeretné kiemelni, mert
nagyon tiszteletreméltó. Javasolja, fogadják el a beszámolót és köszönjék meg a kollegák
tevékenységét. 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
132/2012.(V.14.)
határozata
gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos beszámolóról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzői hatáskörbe tartozó
gyámhatósági intézkedések és a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi
tevékenységével kapcsolatos beszámolót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető
2012. május 31.
***

Napirend:

6.) Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
beszámolója a 2011. évi gazdálkodásáról
7.) Velence Gyógyszertár Kft. beszámolója a 2011. évi gazdálkodásáról
(Előterjesztés 6-7. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti Reichenbach Tibornét, a Nonprofit Kft.
főkönyvelőjét. Dr. Ferenc Péter ügyvezető jelezte, más irányú elfoglaltsága miatt nem tud ma
jelen lenni a testületi ülésen, így Reichenbach Tiborné főkönyvelő fogja képviselni. Az
előterjesztésben is leírásra került, a Gyógyszertár Kft. beszámolója csak tájékoztató jelleggel
kerül a Testület elé. A Nonprofit Kft-vel kapcsolatosan felhatalmazás kell arra, hogy a
tulajdonos képviselője, illetve a Felügyelő Bizottság tagja majd döntését a Testület
iránymutatása alapján meghozhassa. A tulajdonosi képviseletet saját maga látja el, a
Felügyelő Bizottság tagja Dr. Sirák András képviselő úr. Kérdezi Reichenbach Tibornét,
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a kiküldött anyaghoz?
Reichenban Tiborné főkönyvelő: Nem.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A mérleg és a következő évi pénzforgalmi terv anyagára
vonatkozik az előterjesztés. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétel a kiküldött
anyagokkal kapcsolatban?
Cserny Vilmos alpolgármester: A következő évi pénzforgalmi terv érinti az Önkormányzatot?
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Jelen pillanatban az ismereteik szerint igen. Nem lehet
tudni, mikor következik be az államosítás.
Cserny Vilmos alpolgármester: Visszavonja a kérdést, mert látja, a pénzügyi terv a 2012. évre
vonatkozik.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Azért jó volt a kérdés, mert információjuk szerint a
második félévben bekövetkezik az államosítás.
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Dr. Sirák András képviselő: Tájékoztatásul elmondja, létezik egy volumenkorlát mindenféle
egészségügyi tevékenységre. Például Velencén engedélyeznek napi három ultrahang
vizsgálatot. Azt, hogy mennyi kellene, senki nem nézi. Itt van a készülék, itt van a szakember
és be van határolva, mennyi vizsgálatot végezhet el TB támogatásra a Rendelőintézet. Kéri,
mint tulajdonos ne zárkózzanak el az elől, hogy például ultrahang vizsgálatot lehessen úgy
végeztetni ezzel a szakember gárdával és ezzel a készülékkel, hogy kifizeti a páciens. Ezzel a
várólistát is le lehet rövidíteni. Itt főleg az ultrahang vizsgálatok azok, amelyek hosszú
átfutással mennek. Ezt nyilván a szakmára kell bízni, hogy mennyit lehet ebből megvalósítani,
de kéri, ha ilyen megkeresés érkezik, akkor vegyék figyelembe, mert ez lakossági érdek is. Egy
hasi ultrahang vizsgálat általában 5.000,- Ft, ez nem olyan nagy összeg. Hangsúlyozza, nem a
maszek világot kívánja támogatni, de ez olyan könnyítés lenne, amely reális teherviselés,
másrészt egy epegörcs esetben minél előbb jó tudni, mi okozhatta a panaszt. Nem kellene
konkrétumról dönteni, inkább egy ilyen szándékot fogalmazzanak meg. Lehet, hogy kellene
egy új készüléket venni. Szellemi tőke nem kell hozzá, mert az itt lévő orvosok el tudnák látni,
akár plusz időben. Ebben orvosként azt látja jónak, hogy rövidülnének a várólisták, valamint
legális módon bevételhez juthatna a Rendelőintézet. Úgy gondolja, olyan bevételhez jusson
inkább a Rendelőintézet, amit szakmai munkával termel meg.
Reichenbach Tiborné főkönyvelő: Tárgyalások vannak folyamatban, mert lejár az
ultrahangos vizsgálatot végző doktornő szerződése és ez teljesen kitölti az ő idejét. Egy másik
ultrahangos vizsgálatot végző orvossal tárgyalások vannak. Most vásárolt meg a
Rendelőintézet egy emlő ultrahangos fejet. A hirdetések is mostanában fognak megjelenni,
hogy erre is vizsgálatra is lehet jelentkezni. Nem helyettesíti a mammográfiát, csak kiegészíti.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Dr. Ferencz Péter főorvos úrral többször beszéltek
arról, hogy abban a pillanatban, ha tiszta lesz a projektfinanszírozás és a helyzet, valamint a
szabad kapacitások és kapacitás átcsoportosításokkal kapcsolatos kérelmükre megkapják a
választ, akkor egyértelmű, hogy térítéses vizsgálatokra is sor kerülhet. De csak akkor, ha van
szabad kapacitása annak az eszköznek.
Cserny Vilmos alpolgármester: Teljes mértékben egyetért Dr. Sirák András képviselőtársával.
A nyaki ultrahang vizsgálatára még mindig várakozik, ezt Székesfehérváron 3.000,- Ft-ért
azonnal megcsinálják. De ehhez hozzá jön az utazási költség is. A várólistát valóban nehezen
viselik az emberek.
Reichenbach Tiborné főkönyvelő: A Rendelőintézet szakmai részét nem nagyon ismeri, de ez
bizonyítja azt, hogy egyre több beteget fogad az intézet.
Serhók György képviselő: A visszajelzések alapján elmondható, hogy jól működik a
Rendelőintézet. Azt, hogy kellenek bizonyos finomítások, azt a szakemberek joggal érezhetik.
A betegek szívesen mennek a Rendelőintézetbe és örülnek, hogy nem Székesfehérvárra kell
menni. Vannak olyan dolgok, amelyek bennük is felmerülnek, jobb lenne ha az ellátás még
szakszerűbb lehetne, több óraszámmal dolgozhatnának, esetleg modernebb gépek lehetnének.
Abban bízik, hogy ez a későbbiekben csak fejlődni fog. Gazdasági szempontból örvendetes,
hogy egyre jobban oda kívánnak eljutni, hogy ez a Nonprofit Kft. eltartsa magát. Ennek
érdekében az a cél, hogy a régi ÉDÁSZ épületben – ami több mint 50 %-ban az
Önkormányzat tulajdona – egy egészségügyi centrum alakulhasson ki, ahol van szabad
kapacitás. Abban, hogy ez mindig jobb legyen, talán a szakma tud legjobban segíteni, akár a
háziorvosok, akár az ottani szakemberek, akik jobban látják, érzékelik ezt.
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Dr. Sirák András képviselő: Teljesen igaza van a Képviselő úrnak. Annyit kért az
Önkormányzattól, hogy ha ilyen megkeresés érkezne, támogassák azt. Véleménye szerint ez
egy reális kitörési pont, ami egyrészt javítja a lakosság ellátást, másrészt tisztességes szakmai
bevételt termel az intézménynek. Mindenki jól járna vele. Kéri, ha ilyen megkeresés érkezik,
akkor azt támogassa a Testület. Itt nem orvosokkal vagy a műszerekkel van a hiba, hanem ez
a volumenkorlát iszonyatos rendszer, limitálva van, mennyi vizsgálatot lehet végezni, annál
többet a TB nem finanszíroz.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja, ezzel mindenki egyetért. Csak legyen rá
lehetőségük és módjuk. Lezárja a hozzászólásokat. A Nonprofit Kft. beszámolójának az
elfogadásáról van szó, illetve a pénzforgalmi tervvel együtt történő megerősítéséről. Ebben
felhatalmazást kap a tulajdonos képviselője, illetve a Felügyelő Bizottság tagja, hogy erről
elfogadóan döntsön a taggyűlésen. Itt is kiegészítené azzal, hogy a beszámoló alapján a
vezetői jutalmazás feltételeit lássák biztosítottnak. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással
jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
133/2012.(V.14.)
határozata
Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság állásfoglalására, elfogadja a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó Nonprofit Kft. 2011. évi tevékenységéről szóló mérlegbeszámolót, továbbá a
Velence Gyógyszertár Kft. 2011. évi üzleti tevékenységéről szóló éves beszámolót tudomásul
veszi.
Javasolja, hogy az eredményes működésre tekintettel a Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
arányos jutalmat kapjon.
Felhívja a tulajdonosi képviseletet gyakorló Polgármestert arra, hogy kísérje figyelemmel a
Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervében szerepeltetett tagi hitel törlesztés teljesítését.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal és értelem szerint
***

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni Reichenbach Tiborné részvételét.

Dr. Sirák András képviselő távozott a teremből.
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Napirend:

5.) Tájékoztató a VHG Kft. 2011. évi gazdálkodásról
(Előterjesztés 8. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi Kovács Attila ügyvezető igazgatót, kíván-e a
kiküldött anyaghoz kiegészítést tenni?
Kovács Attila VHG Kft. ügyvezető igazgatója: Nem kívánja kiegészíteni, de a kérdésekre
szívesen válaszol.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Mivel
nincs hozzászólás, a napirendet lezárja. Az előterjesztés legyen egyben a határozati javaslat,
mely szerint elfogadják a beszámolót, továbbá a kintlévőségekre és kötelezettségekre
tekintettel az eredmény tartalékba helyezését, illetve a céltartalék maximalizálását javasolják.
Javasolja, itt is fogalmazzák meg, a vezetői jutalmazás feltételeiről a taggyűlés tárgyaljon,
erre is kapjon a tulajdonos képviselője felhatalmazást. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással
jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
134/2012.(V.14.)
határozata
VHG Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a Pénzügyi és
Településfejlesztési
Bizottság
állásfoglalására
támogatja
a
Velencei-tavi
Hulladékgazdálkodási Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadását.
Javasolja, hogy az eredményes működésre tekintettel az ügyvezető igazgató arányos jutalmat
kapjon.
Felhatalmazza a tulajdonosi képviseletet ellátót, hogy a taggyűlésen a fenti döntésének
megfelelő álláspontot képviselje.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal és értelem szerint
***

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni Kovács Attila ügyvezető úr részvételét.

Napirend:

8.) Egyebek
a.) Intézkedési terv – ÁSZ jelentéssel kapcsolatosan
(Előterjesztés 9. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a
napirenddel kapcsolatosan?
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Dr. Sirák Andrásné képviselő: Az ÁSZ jelentés végén van intézkedési tervjavaslat, amelyet a
Jegyző és Polgármester részére külön taglal. Kérdezi, amit ott leírt, ahhoz képest ebben van
valami változás?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Szinte semmi.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Június 30-ig vannak itt határidők. Mikor lesz az, hogy havonta
kap a Képviselő-testület tájékoztatást?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az intézkedési tervben leírtak kidolgozását és
elfogadását követően.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Új feladatot nem adott az ÁSZ, mert gyakorlatilag ezt
rendszeresen és folyamatos megtették eddig is, amikor erre szükség volt. Úgy tervezik, július
15-vel benyújtja ezt a beszámolót a Képviselő-testületnek, addigra a Hivatal megalkotja
azokat a nyomtatványformákat, amelyekkel automatikusan ezek a képviselő-testületi tagok
számára is követhetők. Biztos benne, hogy a júliusi testületi ülésen az érdembeli közlendőket
abban a két-három témában meg fogja tenni a két ülés közötti tájékoztatóban, vagy ha
leírásra kerül, akkor pedig a tájékoztatásul kiküldött anyagok között szerepel majd.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Az ÁSZ által megtett javaslatoknál szerepel, hogy legalább
havonta a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Amikor testületi ülés lesz.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az ÁSZ az Önkormányzat működési területén nem
írhatja elő a havonkénti tájékoztatást, mert a testületi üléseket az Önkormányzati törvény
szabályozza.
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Az ÁSZ jelentéssel kapcsolatban megjegyzi, lehet, hogy
bizonyos dolgokban kétségbe vonják az ÁSZ jelentésnek az igazát, de a GKI adata alapján a
száz legeladósodottabb önkormányzat közül Velence a tizenkettedik helyet foglalja el. Egy
főre eső kötelezettség vállalás csaknem százezer forint.
Cserny Vilmos alpolgármester: Ez egy nagyon csúnyának tűnő szám. Nem mindegy hol
adósodik el valaki, mert itt olyan beruházásokat eszközöltek, mint az Iskola vagy a
Rendelőintézet. Azok közül az önkormányzatok közül nagyon sok – ahol Velence a
tizenkettedik – működési kiadásra, és nem fejlesztésre költötte a pénzét. Ez okoz igazán
problémát.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az újságcikk adatai pontatlanok, mert az
önkormányzatoknál végzett vizsgálatok során az ÁSZ elnökének a tájékoztatójában megjelent,
hogy a megyei intézmények államosítására azért kellett sor kerüljön, mert olyan mértékű volt
évek óta a működési célú eladósodottságuk, ami már tarthatatlanná vált. Leírásra került,
hogy hasonló a megyei jogú városok mértéke, nyilván az egy főre jutó és vetített szám egyéb
mástól is függ. Számára azért nincs ennek jelentősége, mert az a lényeg, ki, mennyit tud
kitermelni, mennyire biztosan, hogyan tudja visszafizetni és mennyire tud a település
egyébként fejlődni és megélni a saját körülményei között. Ezért lehetnek nyugodtak a Testület
tagjai, mert az Önkormányzat nem felélte az összeget, hanem a vagyonát növelte és a
közösséget szolgálta.
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Szakmailag megalapozottan állíthatja, hogy nagyon
sok település örült volna egy ilyen ÁSZ vizsgálati eredménynek. Tájékoztató jellegű
megjegyzése, hogy nem véletlenül vizsgálták többek között az önkormányzati
cégtulajdonoknak a helyzetét, mert az a lista, amit a Képviselő asszony említett, csak a
hitelállomány volt, nyilván egy főre viszonyítva és a bevételi arányokat, az olyan pozíciókat,
amelyek esetleg tovább javítanák a helyzetet, nem tartalmazzák. Továbbá nem tartalmazzák
azt a tendenciát, amiről az Önkormányzat is a vizsgálat során szerzett tudomást, hogy a
legtöbb nagy önkormányzat a cégeit adósította el. Nem az ő könyveiben szerepelt a hiány,
veszteség, hanem a cégeinél. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében elkészített
kimutatás, ami az adósságvállaláshoz szükséges adatokat kellett, hogy tartalmazza, teljesen
megfelel a jelenlegi törvényi szabályozásnak. Hitel felvételére jogosult az Önkormányzat, erre
külön kormányzati felhatalmazása van. Egészen biztosan állíthatja, hogy a kormányzatnak és
a szaktárcáknak a legújabb intézkedései elég profi módon történnek, mert amikor ezeket a
szabályokat, számításokat, kondíciókat tartalmazó és kihozó adathalmazt gyűjtik és
összevetik, akkor már olyan egyenleteket állítanak fel, ami nagyfokú hozzáértésről tanúskodik.
Kiemeli, további 500 millió forint hitelfelvételre alkalmas az Önkormányzat.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az előterjesztéssel együtt az intézkedési tervet
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
135/2012.(V.14.)
határozata
Intézkedési Terv elfogadásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék 2012. április 26-án
megkapott jelentésében foglalt hiányosságok megszüntetése érdekében az alábbi intézkedési
tervet hagyja jóvá:
INTÉZKEDÉSI TERV
Velence Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzése által intézkedést igénylő
megállapításaira és javaslataira
1)

Az intézményvezetők nyújtsanak be javaslatot a bevételszerző és kiadáscsökkentő
lehetőségekre. A hivatal adócsoportján keresztül intézkedjen a bevételek növelésére, a
kintlévőségek behajtásnál maradéktalanul tartsa be a 1/2005 sz. szabályzatban
foglaltakat, a kiadások csökkentésére tegyenek javaslatot. A jövőben vállalt fizetési
kötelezettségeket a likviditási terv szerint ütemezze.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. június 30.

2)

Terjesszen a Képviselő-testület elé programot a pénzügyi egyensúlyi helyzet javítása,
és hosszú távú megőrzése érdekében.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012.június 30.
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3)

A Velencei-tó Kapuja beruházás el nem számolt támogatási előlegének visszafizetési
kötelezettségével kapcsolatosan a Polgármester kezdeményezze a részletfizetés illetve
átütemezését a közreműködő szervnél. Szükség esetén kezdeményezze a közreműködő
szervezetnél annak átütemezését.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012.június 30.

4)

A Polgármester készítsen tervet a Velencei-tó Kapuja projekt befejezését előirányzó a
támogatási szerződés módosításához gazdaságossági tervet 20 éves időtávra.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012.június 30.

5)

Éves költségvetési rendelet kapcsán vizsgálja meg és biztosítsa a kötelező
feladatellátás elsődlegességét, szükség esetén tegyen javaslatot az önként vállalt
feladatok finanszírozásának elhagyására.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. június 30.

6)

Mutassa be a Képviselő-testületnek havonta a fél éven belül
kötelezettségeinek finanszírozási forrásait likviditási terven keresztül.

esedékes

Felelős: Pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2012. június 30.
7)

Az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásról szóló döntés előkészítése
tartalmazza a Képviselő-testületnek a jövőben várható – árfolyam-, kamat- és
törlesztési – kockázatot. Gondoskodjon, hogy a jövőben az adósságot keletkeztető
kötelezettségvállalásokról szóló képviselő-testületi előterjesztések tételesen
tartalmazzák a visszafizetés forrásait.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

8)

A Képviselő-testületet legalább havonta kapjon tájékoztatás a Velencei-tó Kapuja
projekt kivitelezőjével szemben fennálló, az el nem számolt beruházási előlegből
származó 382,0 millió Ft-os önkormányzati követelés behajtása érdekében megtett
intézkedésekről, és azok eredményéről.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012.június 30

9)

A Polgármester kérje fel a jogi képviselőt, hogy kezdeményezzen az Államkincstárral
szemben jogi eljárást az Önkormányzat jogos követelésének megtérítése érdekében.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012.június 30.
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10)

A Polgármester vizsgálja meg, hogy az Önkormányzat gazdálkodási rendszerét érintő
előző ellenőrzés nem hasznosult javaslatai hasznosuljanak, illetve a nem hasznosult
szabályszerűségi javaslatok dolgozói fegyelmi felelősségének kérdését.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012.június 30.

11)

Vizsgálja meg, hogy az intézményi étkezési térítési díj pénzforgalom nélküli tételként
való szerepeltetését a könyvelésben, az érvényben lévő jogszabályok illetve a
beszedésre vonatkozó megállapodás figyelembevételével.
Felelős: Pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2012. június 30.

12)

A Jegyző legalább félévente tájékoztassa a Képviselő-testületet a jövőbeni várható –
árfolyam-, kamat-, valamint törlesztési – kockázatok alakulásáról.
Felelős: Jegyző
Határidő: folyamatos

13)

Kísérje folyamatosan figyelemmel – a tulajdonosi jogkört gyakorlók közreműködésével
– a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaság kötelezettségeinek alakulását, az
Önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatását. Tegye
meg a szükséges és lehetséges intézkedéseket a tulajdonosi érdekek védelme
érdekében.
Felelős: Jegyző
Határidő: folyamatos

14)

A Jegyző készítsen intézkedési tervet a Velencei-tó Kapuja projekt 2012. évi
költségvetésében szereplő költségek pénzügyi fedezetének biztosítására. A Jegyző
hatáskörébe tartozó szükséges intézkedéséket tegye meg az el nem számolható előleg
önkormányzati követelés behajtása érdekében.
Felelős: Jegyző
Határidő: folyamatos

15)

A Jegyző vizsgálja meg, hogy a Hivatal dolgozói közül terhel-e felelősség valakit azért,
hogy az 5. számú részszámla ellenértékének teljesítésekor nem tartották be az Art.
36/A. §-a és a 85/A. § (3) bekezdésében foglaltakat.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2012. június 30.
***
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Napirend:

8.) Egyebek
c.) Megbízási szerződés-tervezet
(Előterjesztés 10. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kéri, aki a megbízási szerződés tervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
136/2012.(V.14.)
határozata
könyvvizsgáló tevékenységre szerződés megkötéséről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati pénzügyi működés
szakmai kontrollját biztosító könyvvizsgálói tevékenység végzésével 2015. április 30-ig
megbízza a J.É.G. AUDIT Könyvvizsgáló, Oktató és Szervező Korlátolt Felelősségű
Társaságot (8000 Székesfehérvár, Huszár u. 2.) az előterjesztéshez csatolt szerződés szerint.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2012. június 15.
***

Napirend:

8.) Egyebek
d.) Bíráló Bizottság tagjaira javaslat
(Előterjesztés 11. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kiírásra került a közbeszerzési eljárás az újtelepi orvosi
rendelő kialakítására és a temetői illemhely építésére. A szabályok szerint a Bíráló Bizottság
tagjaira és a megfigyelők személyére javaslatot lehet tenni. Kérdezi, van-e valakinek kérdése,
észrevétele? Kéri, aki elfogadja a Bíráló Bizottság tagjainak Dr. Vágner Elza, Szabó László
és Csiszár Balázs személyét, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testült 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
137/2012.(V.14.)
határozata
Bíráló Bizottság tagjairól
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az újtelepi orvosi rendelő kialakítására,
valamint a temetői illemhely megépítésére kiírt közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottsági
szavazó tagsággal megbízza Dr. Vágner Elza ügyvédet, Szabó László építésztervezőt, Csiszár
Balázs főtanácsost.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki elfogadja bíráló bizottsági megfigyelőként
Martinovszky József és Uj Roland Gyula képviselőket, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testült 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
138/2012.(V.14.)
határozata
bíráló bizottsági megfigyelők személyéről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az újtelepi orvosi rendelő kialakítására,
valamint a temetői illemhely megépítésére kiírt közbeszerzési eljárás bíráló bizottsági
megfigyelőnek Martinovszky József és Uj Roland Gyula képviselőket delegálja.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***

Napirend:

8.) Egyebek
e.) Ingatlanvagyon nyilvántartás módosítása
(Előterjesztés 12. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi a Jegyző urat, kíván-e a napirendhez
kiegészítést tenni.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az Önkormányzatnak van egy ingatlannyilvántartása. A jogszabály valamikor lehetővé tette, hogy ezeknek a becslése belső
becsléssel vagy külső szakértő által közölt adatok alapján történjen. Ez utóbbi mivel nagyon
sok pénzbe került volna, így inkább belső becsléses megoldást választották. Nyilván ennek az
évenkénti korrekciója megtörténik, de ettől függetlenül párhuzamosan, különböző ügyleteknél
a Hivatal bekér ingatlanszakértői véleményeket. Ha ilyen rendelkezésre áll, akkor célszerű
szerepeltetni a vagyonértékek adott sorában. A két értékelés nem zárja ki egymást. Nyilván
ezeknél a tételeknél meg kell jelölni, hogy van szakértői értékbecslése és ezzel korrektebb
adathalmazt kaphatnak.
Cserny Vilmos alpolgármester: Abban az esetben, amikor több szakértőtől kértek be
véleményt, akkor minek alapján veszik figyelembe?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Mivel egyszer volt olyan, hogy több szakértőtől
kértek be véleményt két ingatlan esetében, akkor a Testület döntött arról, melyik irányárat
fogadja el.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A képviselő-testületi döntés alapján, ahogy
meghirdetésre kerültek az ingatlanok. Ezzel tudják naprakészebbé tenni az Önkormányzat
vagyonát. Kéri, aki 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
139/2012.(V.14.)
határozata
önkormányzati tulajdonú ingatlanok vagyoni értékéről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy a vagyonnyilvántartás azon
tételeinél, amelyeknél rendelkezésre áll ingatlanforgalmi szakértői vélemény, ott az abban
foglalt vagyonértéket kell szerepeltetni.
Felelős:
Határidő:

Filler Erna pénzügyi osztályvezető
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető
folyamatos
***

Napirend:

8.) Egyebek
f.) Árajánlatok – szakértői feladat ellátására
(Előterjesztés 13. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A múltkori testületi döntés alapján árajánlatokat kért be
a Hivatal. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata, hogy a G.L.L.A. Kft.
ajánlatát fogadják el. Átmeneti időszakban a projektmenedzseri feladatok ellátásáról van szó.
A Kft. ügyvezetője korábban is részt vett az Önkormányzatnál projektmenedzseri feladatok
ellátásában. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kéri, döntsenek az előterjesztés szerint és fogadják el a legkedvezőbb ajánlatot tevő G.L.L.A.
Kft. ajánlatát. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
140/2012.(V.14.)
határozata
projektmenedzseri tevékenység ellátásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Velencei-tó Kapuja” projekt átmeneti
időszakra vonatkozó projektmenedzseri tevékenységének ellátására bekért ajánlatok alapján a
G.L.L.A. Energetikai, Vízépítő és Gépészeti Kft-t (1076 Budapest, Péterfy S. u. 3.) bízza meg
1.450.000,- Ft+ÁFA díjért.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Megbízási szerződést nevében eljárva írja alá.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2012. június 15.
***
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Napirend:

8.) Egyebek
g.) Ajánlati felhívás – „Velencei-tó Kapuja” projekt folytatására
(Előterjesztés 14. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri két anyag kiosztását. A Képviselő-testület tagjainak
kiküldésre került a „Velencei-tó Kapuja” projekt kivitelezési munkák folytatásához szükséges
újabb közbeszerzési anyag kiírása. Újszerű volt a kiküldött anyagban, hogy tudatosan ott
maradtak a korrektúra jelölések. A közbeszerzési kiírás anyagát már korábban átnézte a
VÁTI, jogászok, közbeszerzési tanácsadók és a projektmenedzser készítette. A VÁTI
észrevételezte, majd tovább küldték az NFÜ-nek, ahol az NFÜ részéről egy kontroll cég az
európai uniós közbeszerzési szabályai szerint is átnézte. Tett rá észrevételeket és
megjegyzéseket. Ennek egy részét a Polgármester, Jegyző, közbeszerzési tanácsadó és a
projektmenedzser nem fogadta el. A formai változtatásokat elfogadták, de nem szerettek volna
előleget adni. Megírták, hogy nem fogadják el, amit az NFÜ leírt az Önkormányzat számára,
hogy kötelező előleg adni, illetve miszerint túl sok biztosítékot kérnek a kiírásban. Ezen kívül
az NFÜ más észrevételeket is tett, amelyek helyállóak voltak és átvezetésre kerültek. Az
anyagot ismét felküldték az NFÜ részére véleményezésre és a mai napi postával érkezett meg
az észrevételük, amelyet az egyik kiosztott anyag tartalmaz. Eszerint a minőségbiztosítási
tanúsítványt nem adja ki az NFÜ, amennyiben nem változtat kellő módon a kiíráson az
Önkormányzat. Felkérték Csabina Zoltán projektmenedzsert és dr. Némethi Péter
közbeszerzési tanácsadót, hogy adjanak tanácsot, mert úgy tűnik, az NFÜ ragaszkodik az
előleg fizetéséhez.
Dr. Sirák András képviselő visszaérkezett a terembe.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A tartalmi részt, ami változik, azt a projektmenedzser és
közbeszerzési tanácsadó által írt egyoldalas, most kiosztott anyag tartalmazza. Kéri, ezt
olvassák most el, mert az kellő tájékoztatást nyújt. Az anyagban 10 hónap átfutási határidő
szerepel, ez kedvezőbb az Önkormányzat számára, mert nem tudni, az első közbeszerzés
eredményes lesz-e. Szerepel benne, hogy a strandszezonra biztosítani kell a strandhoz való
hozzáférést. Továbbra sem ért egyet az előleg adásával, de behivatkozva a Közbeszerzési
törvényt, kéri értsenek egyet azzal, hogy az ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de
legfeljebb 10 millió forint előleget kérhet a kivitelező. Továbbá csökkenteni kell a
biztosítékokat és az elvárásokat a kivitelezővel szemben. Javasolja, a kiküldött közbeszerzési
ajánlati felhívást fogadja el a Képviselő-testület a pontosításokkal és kiegészítésekkel együtt.
Felhatalmazást kér arra, hogy amennyiben az NFÜ-vel történő személyes egyeztetés során
formai - és nem tartalmi vagy érdemi – észrevételek lesznek, azok is átvezetésre kerülhessenek
az ajánlattételi felhívás minél előbbi közzététele érdekében.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az ajánlati felhívásba, amikor változtak a feltételek
és körülmények, az értelemszerűen kimaradt szakaszokat vissza kell emelni. Kéri, ezekre
legyen utalás az ajánlati felhívásban. Mindenki tudja, hogy ez meglévő munka folytatása, de
úgy gondolja, ezt markánsan kell hangsúlyozni, ha szükséges, az árazatlan költségvetésben
bizonyos tételekre kell utalni. Nehogy valaki - bár tudja, ez meglévő munka folytatása és a
bejáráson is részt vett – például azt mondja, nem lehet a zsalut felhasználni, mert
összeszáradt, újra kell zsaluzni, a vasalást újra kell kötözni, mert a kötöződrót elrohadt, vagy
a beázás salétromos lett és ennek kell egy kemikáliás kezelése. Minden legyen egyértelmű,
nehogy a kivitelező utólag, a szerződés megkötését követően kezdjen plusz tételeket
alkalmazni. A Polgármester asszony is jelezte, a korábbi határidők során az volt a várható,
hogy vagy december végére, vagy következő év májusára befejeződik a projekt. Kimaradt az a
feltétel, ami annak idején jogilag az Önkormányzat védelmét is jelentette, miszerint a
strandszezon ideje alatt a strand működését biztosítani kell. Ezt vissza kell helyezni, mert nem
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tudni, mikor fognak kezdődni a munkálatok, lehet, hogy belecsúsznak a strandszezonba. A
pénzügyi osztályvezető átnézte az anyagot, akinek egy észrevétele volt, hogy az adóigazolást
mindenképpen csatolja be ide is a kivitelező, szabályszerűen nem kell, de emiatt ne legyen
probléma. Kivitelezési idő intervallum van megadva, nem ártana azt is meghatározni, hogy
mikortól kezdődik. Például a szerződés aláírásától. Mivel a Kbt. szerint kell – sokkal
szorítottabb mértékben – előleget fizetni, ennek a biztosítéka sem szerepel még a
szerződésben, hiszen nem kívánt előleget fizetni az Önkormányzat.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Martinovszky József képviselő: Most ugyan azokat követelik, amelyekért elítélték az
Önkormányzatot.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem ítélték el az Önkormányzatot, csak politikailag
támadták.
Cserny Vilmos alpolgármester: Az anyagban egy csomó olyan dolog van, amivel nem tud mit
kezdeni. Például a 7-es pontban azt írják, az ajánlattevő a felelősségbiztosítását az ilyen és
ilyen számú Kormányrendelet szerint is biztosíthatja. Ettől nem lett okosabb, mert ezt nem
ismeri. Ne várják el egy képviselőtől, hogy az itt felsorolt összes rendeletet, paragrafust
átnézze, mielőtt szavazna.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Teljesen egyetért. Ezért van egy jogi iroda, ami a
közbeszerzési tanácsadói feladatokat is ellátja, valamint ott van a projektmenedzser, akik
ellenőrzik és azért írták bele támogatásként a szerződési feltételbe, ha ennek ellenére a VÁTI
a későbbiekben hibát talál, azért a Képviselő-testület felel.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az anyagot szakértőkkel készítteti elő az Önkormányzat.
Nyilván a szakmai felelősségüket is odateszik, akik erre szerződtek az Önkormányzattal.
Javasolja, fogadják el az ajánlattételi felhívást egyrészt azzal, ami az egy oldalas
előterjesztésben leírásra került, másrészt pedig azokkal a kiegészítésekkel, amelyeket a
Jegyző úr hozzátett, továbbá azzal a megfogalmazással, amennyiben az NFÜ a személyes
találkozó alkalmával még valami formai dolgot észrevételez, annak átvezetésére hatalmazzák
fel, hogy minél előbb kiírásra kerüljön a közbeszerzési eljárás. Kéri, aki ezt elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
141/2012.(V.14.)
határozata
kivitelező kijelölésére indítandó közbeszerzési eljárás dokumentációjáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintve a „Velencei-tó Kapuja” projekt
folytatásához a kivitelező kijelölésére indítandó közbeszerzési eljárás teljes dokumentációját az ajánlati felhívást, a vállalkozási szerződés-tervezetet, az ajánlatkérési dokumentációt a
műszaki tartalommal együtt – jóváhagyja.
A dokumentáció ismeretében felhívja a dokumentáció előkészítőjének a figyelmét arra, hogy
amennyiben szükséges, az alábbi témakörökben korrigálják az anyagot:
1.) A dokumentációból egyértelműen tűnjön ki, hogy egy adott készültségi fok befejezetlen
munkafázisainak a folytatásáról van szó és ebből később többletmunka elszámolás igénye
nem keletkezhet a kivitelezőnek.
2.) Az új befejezési időpont meghatározás indokolttá teszi a strandszezonra történő
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strandhasználat biztosításának szükségességét.
3.) Amennyiben jogszabály szerint kötelező mértékű előleg biztosítása szerepel a kiírásban,
úgy annak biztosítékait is szerepeltetni kell.
4.) A kivitelezői szerződés-tervezetben szerepeltetni kell a számlabenyújtáshoz az adóigazolás
becsatolásának kötelezettségét is.
A Képviselő-testület továbbá felhatalmazza a projektmenedzsert, a közbeszerzési tanácsadót
és a Polgármestert arra, hogy az ajánlati felhívás minőségbiztosítási eljárása során még
felmerülő pontosítási igényeknek tegyen eleget.
Felelős:

Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda
Projektmenedzser
2012. június 30.
***

Napirend:

8.) Egyebek
h.) STEVRA Park Kft. kérelme – partszakasz rendezésére
(Előterjesztés 15. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A VÁTI-val és az NFÜ-vel ezzel kapcsolatban a
személyes egyeztetés megtörtént. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Serhók György képviselő: Célszerű lenne a tóparton megnyitni a strandrészt, erről szól az
anyag, amelynek vannak különböző előírásai. A projektet ellenőrző VÁTI-nak és NFÜ-nek ezt
engedélyezni kell. Az út miatt is sok támadás éri a Testületet, de nem csinálhatnak semmit,
amíg erre engedélyt nem kapnak. Most elindult egy tárgyalás, és ha beleegyeznek az
illetékesek, egy strandrészletet ideiglenes jelleggel ki lehetne alakítani. Ez lenne a cél azért is,
hogy a vállalkozók is boldoguljanak és ne bezárva legyenek a kerítés mögött.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
142/2012.(V.14.)
határozata
nád eltávolítására vonatkozó kérelemről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az IFI Szálló partszakaszánál
lévő, és a kérelemben foglalt nád eltávolításának engedélyezéséhez, de csak abban az esetben,
ha a mögöttes „Velencei-tó Kapuja” projektet érintő parti szakasz átmeneti strandkénti
hasznosítását a VÁTI és az NFÜ nem kifogásolja meg, illetve ahhoz a Támogatási szerződést
érintő negatív következmények nélkül hozzájárul.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2012. június 30.
***
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Napirend:

8.) Egyebek
i.) Helyi rendeletben megállapított szabálysértési rendelkezések hatályon
kívül helyezése
(Előterjesztés 16. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kéri, aki rendeletet elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2012.(V.25.)
önkormányzati rendelete
Az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről
Rendelet a 17-es számú mellékletben.
***

Napirend:

8.) Egyebek
j.) Tulajdonosi képviselet
(Előterjesztés 18. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Galambos György jelezte, a VHG Kft. taggyűlésén
egyéb irányú elfoglaltsága miatt nem tud részt venni, a helyettesítésre viszont képviselőtestületi felhatalmazás kell. Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
143/2012.(V.14.)
határozata
tulajdonosi képviseletről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Serhók György képviselőt, a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási
Kft. 2012. május 23. napi taggyűlésén részt vegyen, ott Velence Város Önkormányzat
tulajdonosi képviseletét ellássa.
A képviselet ellátása egyszeri, kizárólag a május 23-i taggyűlésre korlátozódik.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
értelem szerint
***
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Napirend:

8.) Egyebek
k.) Névhasználati kérelem
(Előterjesztés 19. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, ennek a cégnek miért fontos, hogy benne legyen a
nevében a „Velence” szó? Az Önkormányzatnál a „Velence” név használatát valami
szabályozza?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Tizenöt évvel ezelőtt kezdeményezte a Képviselőtestület, hogy a „Velence” nevet védessék le. De nem volt erre mód.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Azért, mert a településnév nem levédhető.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Tehát joghátrány nem éri az Önkormányzatot.
Szelei Andrea aljegyző: Élő törvényi hivatkozás alapján kérték a névhasználatot.
Dr. Sirák András képviselő: Mivel foglalkoznak?
Szelei Andrea aljegyző: Ismert adatok szerint ingatlanértékesítéssel.
Dr. Sirák András képviselő: Addig nincs gond, amíg ez jó cég, akkor van gond, ha probléma
van. Nem kéne „Velence” nevét adni hozzá, amíg nem ismerik. Valamit mindenképpen meg
kellene róluk tudni.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Amit meg lehetett tudni róluk, azt Szelei Andrea
aljegyző megtudta, egyébként pedig eldönthetik, hogy igen vagy nem.
Martinovszky József képviselő: Megtiltani nem lehet.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Kérdezi dr. Sirák András képviselő urat, mire
gondol?
Dr. Sirák András képviselő: Konkrétan csak annyit, például kérdezzék meg a visegrádi
jegyzőt, hogy ezzel a céggel kapcsolatban áll-e?
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ez nem probléma.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, fogadják el azzal, hogy ha a Jegyző úr valami
kifogásolhatót talál, akkor visszakerül a testületi ülésre. Kéri, aki ezzel a kitétellel a
névhasználati kérelmet elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
144/2012.(V.14.)
határozata
névhasználati kérelemről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Royal Club Visegrád Korlátolt
Felelősségű Társaság kérésére hozzájárul a „Velence” név használatához, mely szerint
kérelmező megváltozott neve: Royal Club Velence Korlátolt Felelősségű Társaság.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***

Napirend:

8.) Egyebek
l.) Felülvizsgálati kérelem benyújtása
(Előterjesztés 20. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Átadja a szót a Jegyző úrnak.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az Evezős út melletti feltöltéssel kapcsolatban volt
egy közigazgatási határozat a Környezetvédelmi Hatóság részéről, amivel nem értettek egyet.
Megfellebbezték, de a Környezetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelet is helyt adott az I. fokú
határozatnak, így nem maradt más, mint a bírósági út. Az I. fokú közigazgatási bírósági
eljárásban a Bíró az Önkormányzat keresetét elutasította. Az Önkormányzat olyan
szakemberekkel vette fel a kapcsolatot, akik e tekintetben tájékozottak és gyakorlottak. A
felülvizsgálati kérelemben öt olyan elem is van, ami önmagában is megáll, és amire már az
elejétől kezdve hivatkozott az Önkormányzat. Ez a felülvizsgálati kérelem szakszerűbb és
jogszerűbb és minden résztvevő partner azt mondta, meg kell próbálni az új eljárást. Kéri
ennek benyújtását támogassa a Képviselő-testület.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? A
határnap miatt a felülvizsgálati kérelem benyújtásra került, ebből eredően a felhatalmazást
kell megkapják utólagos jóváhagyásra. Visszavonni bármikor lehet, de a határidő lejárta
miatt nem várták meg a testületi ülést. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
145/2012.(V.14.)
határozata
felülvizsgálati kérelemről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Székesfehérvári Törvényszék
10.K.20.512/2011/28. sorszámú, 2012. február 22-i ítéletével szemben felülvizsgálati kérelmet
terjeszt elő.
Felhatalmazza a Polgármestert és a tárgyi ügy jogi képviselőjét az eljárás lefolytatásával.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda
azonnal
***
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Napirend:

8.) Egyebek
m.) Területbérleti szerződés kiegészítése
(Előterjesztés 21. sz. melléklet)

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Aláírásra került az EFOTT-al a szerződést, amit a
Képviselő-testület elfogadott. Az engedélyek beszerzése során derült ki, hogy a tevékenységi
köröknél a szálláshely biztosítása kimaradt. A szálláshely után fizetik a napidíjat is, ezért kéri,
egészítsék ki ezzel a már megkötött szerződést. Kéri, aki ezt elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
146/2012.(V.14.)
határozata
területbérleti szerződés kiegészítéséről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. május 10. napján aláírt, az EFOTT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel, mint bérlővel megkötött Területbérleti szerződést
kiegészíti az előterjesztésben foglaltak szerint.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés kiegészítés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2012. május 15.
***

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A nyílt ülés napirendjeinek végére értek. Kérdezi, van-e
valakinek közérdekű bejelentése?
Benkő Istvánné képviselő: Jelzi, hogy a Tavasz utca végén a szennyvízgyűrű leszakadt,
balesetveszélyes.
Martinovszky József képviselő: A Kossuth utcában a folyó hídja előtt jobb oldalon a
padkában a fűben a tűzoltócsap aknafedelét elvitték. Az aknába most beleeshet valaki.
Szávai Jánosné képviselő: Nagyon köszöni a Nimród és Vadász utca kereszteződésébe
kihelyezett tükröt, nagyon jó szolgálatot tesz. Látta, hogy a Balaton parton és Gárdony város
területén rengeteg közmunkás dolgozik. Kérdezi, hogyan lehet a közmunkások számát növelni
Velencén?
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető: A Munkaügyi Központ dönti el a létszámot.
Ez a térség nem tartozik a hátrányos település besorolásba. Gárdonyban tavaly is több
közmunkás volt. A tavalyi létszámnak a negyedét kapta minden önkormányzat az idei évben.
Velencének az idei évben nem kell annyi védőeszközt venni és ezt a pénzt tudják kettő plusz
létszám bérére fordítani.
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Magyarországon a közmunkások foglalkoztatás terén
alapvetően megváltozott az elosztás elve. Az országosan kiemelt foglalkoztatók kaptak
nagyobb létszámot, ilyen a vasút, az erdőgazdaság, a vízügy, a közút, majd a legvégén az
önkormányzatok töredék létszámot.
Martinovszky József képviselő: Szintén megköszöni, hogy az Iskolánál a szelektív
hulladékgyűjtő edények átkerültek a kijelölt helyre.
Dr. Sirák András képviselő: Örvendetes, hogy a jó idő beálltával egyre több futóverseny,
kerékpárverseny kerül megrendezésre. Nem tudja, az ezeket rendező cégeknek van-e
valamilyen bejelentési kötelezettségük az Önkormányzat felé. A mentő törvényben
egyértelműen benne van, milyen egészségügyi biztosítás kell egy tókörüli kerékpárversenyen.
Szombaton volt egy kerékpárverseny, vihar előtti időben. Ezen a rendezvényen egy düledező,
senki nem tudta honnan szerzett mentőautó volt kétes személyzettel. Kéri, ennek addig
menjenek elébe, amíg ebből nagyobb probléma nem lesz. A mentő törvényben benne van,
milyen rendezvényre milyen biztosítás kell. Egy eset- vagy rohamkocsinak 3.000 Ft az
órabére. Nevetséges összeg. Ezekben szakemberek vannak, felszerelés van és felelősséggel
tudnak dönteni, tudják a logisztikát és tudják a kórházi felvételt. Egy mobil verseny egy helyen
biztosítani nem lehet. Kéri, ezt tekintsék figyelmeztető jelnek.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Köszöni a jelzést, Utána fog nézni az Önkormányzat
belső eljárási rendjére. Nyilván azt tudják tenni, hogy figyelmeztetik a rendezőket.
Dr. Sirák András képviselő: A helyi rendőrség nem tudott róla, az ő feladatuk lett volna a
helyszín biztosítása, esetleges forgalomelterelés.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Engedélyük volt rá.
Dr. Sirák András képviselő: Az engedélyt senki nem látta. Amikor a rendőrkapitány úr kiment
a helyszínre, akkor azt mondták, a fővárosi rendőrkapitányságtól van engedélyük. Ilyen
biztos, hogy nincs.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja, egyetlen egy dolgot tud az
Önkormányzat megtenni saját hatáskörében. Például útvonal engedélyt akkor adnak ki, ha
becsatolásra kerülnek azok a szükséges bizonylatok, amelyek máskülönben minden
rendezvényszervezésen a törvényben kötelezően elő van írva. Nem tudja, erre van-e
jogosítványa az Önkormányzatnak. Mindig azé a felelősség, aki rendez, az Önkormányzat
csak felhívhatja a figyelmét.
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető: A szervezőknek kell a hatályos
jogszabályok szerint megkérni az engedélyeket, csak javasolni tudják, melyik
mentőszolgálattal kössenek megállapodást.
Uj Roland Gyula képviselő: Csak mentési engedéllyel rendelkező vállalkozással lehet.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Figyelni fogják és a Hivatalon belül megpróbálják
ezt az információáramlást rendezni és lehetőség szerint szólni. Az EFOTT rendezői előzetes
egyeztetésre meghívták az érintetteket. Ez közelebb hozza a feleket ahhoz, hogy korrektebb
módon történjen a megoldás.
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Dr. Sirák András képviselő: Nem mindegyik rendezvényszervező cég áll a helyzet magaslatán.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri a Hivataltól, nézzék meg, aki az útvonal engedélyt
megkéri, annak feltételül szabhatják-e, hogy előtte csatolja be és tájékoztassa a Hivatalt az
egyéb meglévő, jogszabályban előírt engedélyekről. Kérdezi, van-e még valakinek közérdekű
bejelentése?
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Testület zárt ülésen folytassa a munkáját, kézfeltartással
jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
147/2012.(V.14.)
határozata
zárt ülés elrendeléséről
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete személyiségi jogok védelmében,
valamint gazdasági érdekekre tekintettel zárt ülést tart.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapította, több napirendi hozzászólás nem volt, a
nyílt ülést 17.23 órakor bezárta.
K.m.f.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző
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