
 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 17-én                
              megtartott üléséről. 
 
Helye: Velence Kastély 
 
Jelen vannak:  Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Galambos György    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
  Cserny Vilmos   képviselő 
  Fehér Györgyné   képviselő 
  Gránitz Gáspár Istvánné  képviselő 
  Juhász Gyula    képviselő 
  Martinovszky József   képviselő 
  Sénik István    képviselő 
  Serhók György   képviselő 
  Dr. Sirák Andrásné   képviselő 
  Szelei Andrea    aljegyző 
 
 
Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Heinczné Horváth Edina igazgatási 
osztályvezető, Czuppon István iskolaigazgató, Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető, Hajdú Éva 
Emese SZDSZ Helyi Szervezetének képviselője, továbbá 1 fő velencei lakos.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszönti a megjelenteket. Bejelenti, a képviselő-testület 
határozatképes, jelen van 11 képviselő. Elmondja, dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
egyéb akadályoztatás miatt nem tud részt venni a testületi ülésen, Szelei Andrea aljegyző 
helyettesíti. Javasolja, kezdjék meg a munkát. A napirendi pontokra tesz javaslatot. A 
kiküldött meghívóban már jelezte, hogy a VHG Kft. 2007. évi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót vegyék le napirendről. A Kft. ügyvezetője jelezte, hogy az április 14-i testületi 
ülésre kéri a napirend felvételét. Javasolja ugyancsak napirendről levenni a d.) Műfüves 
kispálya létesítése az OLLÉ Program keretében napirendet. Még mindig folynak a 
tárgyalások a pontosítására. Kéri, a többi kiküldött napirendet tárgyalják.  
Kéri, aki a pontosítással a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással 
jelezze.   
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
58/2008. (III.17.)  
h a t á r o z a t a 

napirendek elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel testületi ülést tart:  
 
Napirend:  
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 



 

2./ Városi Könyvtár 2007. évi tevékenységéről tájékoztatás 
3./ Egyebek:  

a.) 2007. évi költségvetési rendelet módosítása 
b.) Közbeszerzési tanácsadói feladatellátásra beérkezett ajánlatok bírálata 
c.) Velencei-tó Kapuja kiemelt projekt előkészítésnek feladatai 
d.) Velencei 1546/1 hrsz-ú földrészlet bérletének hosszabbítása 
e.) Luxusadóról szóló rendelet visszavonása 
f.) Víziközmű önkormányzati tulajdonba vétele 
g.) Polgármester bérének meghatározása 

 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 
 

* * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a két ülés közötti munkáról ad tájékoztatást.  

- Jelzi, a jóváhagyott pályázatokat amiket leadtak határidőre, azok közül a 
regisztrációra való visszaigazolás visszaérkezett. Az iskolára és a járóbeteg ellátásra 
is. A befogadó számuk még nincs meg, de a regisztráció megtörtént.  

- Mindannyiuk nevében megköszöni a március 15-i ünnepség előkészítését Fehér 
Györgynének és az Óvoda minden dolgozójának, akik nagyon színvonalas műsort 
készítettek. Köszöni mindenkinek, aki a rendezvényt megtisztelte.  

- Az előző testületi ülésen Füri Mihály bejelentette lemondását mint az Informatikai 
Albizottság elnöke. Elmondja, jogszerű volt a lemondása, tehát a Bizottságnak 
jelenleg nincs elnöke. A bizottság összetétele egy politikai egyeztetésnek volt az 
eredménye. Kéri a jelenlévő képviselő-testületi tagoktól és azoktól is akik csak a 
jegyzőkönyvet olvassák el, hogy tegyenek javaslatot a következő testületi ülésre a 
bizottsági elnöki feladat betöltésére.  

 
Kéri, aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a tájékoztatót elfogadta.  
 
 
Napirend: 1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
  (Előterjesztés 1-es számú mellékletben) 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: a nadapi óvoda bővítéssel kapcsolatban kérdezi - tudja, hogy 
nem pályáztak – mire sikerült jutni? Hallotta hogy más támogatásban részesíti Velence a 
nadapi óvoda bővítését.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a határozatban a felhatalmazást megkapta arra, hogy 
tárgyaljon tovább Wagner Péterrel, Nadap Polgármesterével. A tárgyalások megtörténtek, 
körvonalazódnak a megoldási lehetőségek. Amikor lefixálják, természetesen tájékoztatni fogja 
a képviselő-testületet.  
 
 
 
 



 

Juhász Gyula képviselő: az általános iskola fejlesztésével kapcsolatban szeretne kérdezni. A 
178/2007.(XII.17.) számú határozatnál az általános iskola fejlesztéséről van szó és utána oda 
van írva, hogy a pályázat benyújtásra került. Elég régóta pályáznak az iskolára. Nem okoz-e 
olyan feszültséget, hogy az évenkénti felújítások csúsznak és nem lettek megcsinálva. Valami 
magyarázat van-e arra, hogy nincs veszélyeztetve az iskolai oktatás?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a kérdésre szívesen válaszol, de elmondja, hogy nem a 
napirendhez kapcsolódik. Nincs veszélyeztetve és nem is volt az iskolai oktatás veszélyeztetve. 
Minden évben a szükséges felújítási munkák elvégzésre kerültek. Természetesen olyan 
nagyobb horderejű átépítések már nem történtek, mert pénzkidobásnak minősültek volna. 
Ilyen értelemben már nem halasztható az iskola felújítása. Se az oktatásban, se a 
működtetésben eddig alapvető zavarokat nem okozott.  
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
59/2008. (III.17.)  
h a t á r o z a t a 

jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 5/2008.(II:4.), 
6/2008.(II.4.), 8/2008.(II.4.), 9/2008.(II.4.), 10/2008.(II..4.), 11/2008.(II.4.), 12/2008.(II.4.), 
13/2008.(II.4.), 14/2008.(II.4.), 15/2008.(II.4.), 16/2008.(II.4.), 17/2008.(II.4.), 
18/2008.(II.4.), 20/2008.(II.4.), 21/2008.(II.4.), 22/2008.(II.4.), 23/2008.(II.11.), 
24/2008.(II.11.), 26/2008.(II.11.), 27/2008.(II.11.), 32/2008.(II.25.), 33/2008.(II.25.), 
44/2008.(III.24.), 144/2008.(X.8.), 178/2007.(XII.17.), 181/2007.(XII.17.), 187/2007.(XII.17.) 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag elfogadja.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 
 

 
 

*  * * 
 
Napirend: 2./ Városi Könyvtár 2007. évi tevékenységéről tájékoztatás 
                      (Előterjesztés 2-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kérdezi a könyvtárvezetőt, kívánja-e az anyagot 
kiegészíteni?  
 
Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető: elmondja, az olvasók megosztása 3 évre visszanézhető.  
 
Galambos György alpolgármester: bármikor megy a Könyvtárba, mindig van látogató, ami 
nem volt mindig így. Azt érzékeli saját maga és ismerősei is, hogy otthon érzik magukat a 
látogatók. Sinkáné Mihály Zita nagyon jól végzi munkáját. Az emberek kérhetnek tőle, segít 
könyveket kiválasztani, anyagot kigyűjteni. Maga részéről köszöni a hozzáállást és kéri, 
továbbra is így végezze munkáját.  
 



 

Cserny Vilmos képviselő: ugyanezt tapasztalta, hogy készséges és kedves a könyvtárvezető, de 
eddig azt hitte, ez csak személyének szól. Szerepelnek az anyagban az Internet használat díjai. 
Ezek a tarifák mennyire reálisak vagy milyen célt szolgálnak. Fedezik-e az ezzel kapcsolatos 
költségeket? Ha több lenne, akkor is igénybe vennék?  
 
Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető: úgy gondolja, ez egy ideális összeg. Végigkérdezte a 
környékbeli könyvtárakat, körülbelül hasonló árakkal dolgoznak. Magáért a számítógép 
használatért nem kér pénzt. Nem tartják soknak az árakat az Internetet használók. Az egész 
éves bevételt nézve elég szép összeg. Nem gondolja hogy tarifát kellene emelni, nem akarja 
elriasztani az embereket.  
 
Serhók György képviselő: egyetért az előtte szólók elismerésével. Kérdése a mellékletben 
foglaltakkal kapcsolatos. Kápolnásnyéken történt egy változás. Esetleg annak tudhatják be, 
hogy 50 fővel kevesebben vannak, mert emelték a beiratkozási díjakat? Meglepte, hogy a 
velenceiek közül is 50-60 fővel kevesebben vannak.  
Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető: nem minden évben ugyanazok az olvasók.  
 
Fehér Györgyné képviselő: a könyvtárvezető a a kistérségi kerekasztal tagja is, nemcsak 
könyvtári feladatokat lát el. Ezzel is segít a településnek. Az is elmondható, hogy a 
mindenkori rendezvények háziasszonya, ami szintén nem egészen könyvtári munka, hanem 
jóval több. Nagyon sokat segít ebben a helyzetben is. Köszöni a munkát.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: a terembérlettel kapcsolatban kérdez. A Tó Tévében olvasható, 
hogy a Rózsakert Társasháznak a Kastély épületében van irodája. Hol van itt irodája, és az 
bevételt jelent az Önkormányzatnak?  
 
Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető: keddenként vannak itt ebben a teremben 14.00 órától.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: nem is fizet terembérleti díjat?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: fogadóórája van a lakosság részére. Le van szabályozva 
ki fizet bérleti díjat, ki nem fizet és mire adható oda.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: a terembérleti kérdést Sinkáné Mihály Zitának kell kezelni?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: igen, hozzá kell fordulni.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: gratulál a munkához, valóban nagy munkát végez egyedül. 
Kérdezi, hogy nincs-e valami kérése, mit lehetne jobbítani, mert kérni nem kér soha.  
 
Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető: köszöni, de most sem kér semmit.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  nagyon szomorú lenne, ha csak testületi ülésen tudna a 
könyvtárvezető kérni és nem tudná nap mint nap elrendezni saját kéréseit.  
 
Serhók György képviselő: úgy emlékszik, amikor indult a társasház építkezés, az 
Önkormányzat kérte azt, hogy a lakosság felé információt adjanak. Közben felerősödött ez a 
dolog és úgy gondolja jogos Dr. Sirák Andrásné véleménye. Ha folyamatosan van egy ilyen 
bérlet, célszerű a későbbiekben átgondolni.  
 



 

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: semmiféleképpen nem iroda.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: összejöttek a környék orvosai, gyógyszerészei, de olyan 
terembérleti díjat kellett volna itt fizetni, hogy inkább helyben, de máshol jöttek össze. 15 éve 
még ingyen jöhettek ide.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a civil szervezetek, önkormányzati rendezvények 
ingyenesek. Jelzi, a költségvetési rendeletben fogalmazták meg, hogy újra kezdeményezik 
Kápolnásnyék Önkormányzatával a közös könyvtár üzemeltetését. Írásbeli választ még nem 
kaptak. Utolsó információként úgy tudja, Kápolnásnyék önálló könyvtárat szeretne létrehozni. 
Velence szempontjából ugyanolyan jó megoldás, mert ez is könnyíteni fogja a könyvtár 
helyzetét.  
 
Juhász Gyula képviselő: a könyvtár a helyi közművelődés egyik része és ezt a feladatot a 
könyvtár nagyon jól ellátja, különösen a szervező tevékenységben. A másik része az 
Önkormányzatnak az intézményei, az iskola, óvoda. Itt nemcsak a könyvtárosra van a feladat 
téve, hanem az iskolára, az intézményekre. Ahhoz hogy fejlődjön a közművelődés a 
településen, ahhoz össze kell fogni. Azokat a lehetőségeket amik ilyen területen vannak, 
azokat valamilyen testületnek össze kell fogni. A Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 
próbálkozik ezzel, de úgy gondolja meg kellene erősíteni. A fejlődés érdekében a lehetőségek 
kihasználásával valamilyen szervező tevékenységet kellene a képviselő-testületnek kitalálni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: biztos igaza van, de nem teljesen látja át és érti a 
felvetést.  
 
Juhász Gyula képviselő: az SZMSZ-ben a közművelődés irányítása a könyvtárosra van bízva. 
A könyvtáros a könyvtári tevékenység mellett ezt a feladatot nem tudja ellátni. Munkaideje 
teljesen le van fedve a könyvtár irányítással.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ezért van Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, ezért 
vannak a rendezvényeknek gazdái. Javasolja, zárják le a hozzászólásokat. Elégedett a 
Könyvtár tevékenységével és a könyvtárvezető munkájával ami sokkal kiterjedtebb mint a 
Könyvtár vezetése. Egyéb feladatokban is rugalmasan részt vállal és nagyon jó a kollegális 
kapcsolati rendszere. Javasolja fogadják el a Városi Könyvtár beszámolóját, a kiosztott 
kiegészítéssel együtt.  
Kéri, aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
60/2008. (III.17.)  
h a t á r o z a t a 

Városi Könyvtár 2007. évi tevékenységéről tájékoztatás 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Könyvtár 2007. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatást elfogadja.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelem szerint 
 



 

 
Napirend: 3./ Egyebek: a.) 2007. évi költségvetési rendelet módosítása  
                                            (Előterjesztés 3-as számú mellékletben) 
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: elmondja, a módosításra azért van szükség, mert a 
beszámoló készítésekor még nem volt készen amit el kellett végezni. A most kiosztott 
könyvvizsgálói jelentés a helyes. A fő összegeket a módosítás nem érinti, csak a sorok közötti 
átrendeződést eredményezte.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: mindig hangsúlyozza, hogy nem pénzügyi szakember. Kérdezi, 
mi az a sok üres táblázat?  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: azt írja elő az Áht., hogy intézményenként kell 
előirányzatot módosítani. A költségvetés e szerint próbálják megvalósítani. A táblázat 2. 
oldalán vannak az összegek, mert az önkormányzati igazgatáson belül van a sorok közötti 
bontás vagy módosítás. Az átengedett központi adó növekedett 14 millió forinttal. A 
költségvetési támogatások amik feladatokhoz kötöttek, például a visszaigénylések, 
gyermekvédelmi támogatások módosultak és kerültek bele a normatív módon elosztott részbe. 
Jelenleg csak azt tartalmazza ami módosult.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: úgy gondolja Dr. Sirák Andrásné kérdése arra 
vonatkozik, hogy miért nem csak azt küldik ki ahol módosulás van, miért kell kiküldeni az 
üreseket is. Teljes egészében kötelező az anyagot kiküldeni. Csak azokat kell feltüntetni amik 
módosítások, viszont nem lehet kiemelni egy-egy oldalt.  
 
Serhók György képviselő: jogilag előírás és kötelező az üres oldalak kiküldése?  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: igen.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a rendelet módosítását elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és a következő rendeletet 
alkotta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2008. (III.31.) 
r e n d e l e t e  

az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007.(III.12.) 
rendelet módosításáról 

 
Rendelet 4-es számú mellékletben.  

 
 
 

*  * * 
.  
 
 
 



 

Napirend: 3./ Egyebek: b.) Közbeszerzési tanácsadói feladatellátásra beérkezett ajánlatok  
                                            bírálata  (Előterjesztés 5-ös számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: tájékoztatásul elmondja, a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Bíráló Bizottság javaslatára a New-Line Kft. határozzák meg 
pályázat nyertesnek, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2008. (III.17.)  
h a t á r o z a t a 

Közbeszerzési tanácsadói feladatellátásra beérkezett ajánlatokról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tó Kapuja projekt 
előkészítéséhez és megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások szakértői feladataira 
kiírt pályázatnak nyerteseként a New-Line Kft-t nevezi ki.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat nyertessel az elfogadott nettó 12.300.000.- 
Ft-ot ajánlati árat figyelembe véve a szolgáltatási szerződést nevében eljárva kösse meg.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  
 

 
*  * * 

 
 
 
Napirend: 3./ Egyebek: c.) Velencei-tó Kapuja kiemelt projekt előkészítésének feladatai     
                                            (Előterjesztés 6-os számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, három önálló határozatot fog kérni. Reméli, 
jól érzékelhető, hogy a közbeszerzési eljárások eltérő időpontjainak kiírására azért volt 
szükség, mert az egyik csomagot a végső anyaghoz fel kell használni, a másik csomagot pedig 
a közbeszerzési eljárás eredményét pedig a támogatási szerződés megkötéséhez kellett kötni. 
Ezért is van a táblázatban a jól látható középvonal. A mai 2. számú melléklet teszi 
szükségessé egy közbeszerzési eljárás kiírását tanulmányterv kiépítésére. Bízik benne jól 
átlátható a folyamat ami előttük van. A mai ismertek szerint 17 közbeszerzési eljárás kell a 
pályázathoz. Ha nyernek a pályázaton, akkor a tanulmányterv elszámolható. Kérdés, 
észrevétel nem hangzott el.  
Kéri, aki a 1. számú mellékletben szereplő előzetes összesített tájékoztatót elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  
 
 
 



 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
62/2008. (III.17.)  
h a t á r o z a t a 

tájékoztató elfogadása közbeszerzési eljárásokról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tó Kapuja projekt 
megvalósításához szükséges az előterjesztésben 1. számú mellékletként szereplő előzetes 
összesített tájékoztatót a közbeszerzési eljárásokról elfogadja. 
Felhatalmazza a Polgármestert és a Hivatalt, hogy a pályázat előrehaladásának megfelelően 
szükséges lépéseket készítse elő, illetve tegye meg.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: folyamatos 
 

 
 

*  * * 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a 2. számú mellékletben szereplő közbeszerzési 
eljárás kiírásával, tanulmányterv készítésével egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
63/2008. (III.17.)  
h a t á r o z a t a 

építészeti látványtervek elkészítésére pályázat kiírásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tó Kapuja projekt 
megvalósításához, illetve a pályázati anyag elkészítéséhez szükséges építészeti látványtervek 
elkészítésére pályázatot ír ki, amelyet közbeszerzési eljárás keretén belül kíván lebonyolítani 
az előterjesztés 2. számú mellékletének megfelelően.  
Felhatalmazza a New-Line Kft-t (3529 Miskolc, Mikes Kelemen u. 15.), illetve a Hivatalt, 
hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: folyamatos 
 

 
 

*  * * 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a 3. számú mellékletben szereplő támogatási 
szerződés megkötéséig elvégzendő feladatokkal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  
 
 



 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
64/2008. (III.17.)  
h a t á r o z a t a 

Velencei-tó Kapuja megvalósítása tárgyában feladatsor jóváhagyásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tó Kapuja projekt megvalósítás 
tárgyában - az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt feladatsort - a támogatási 
szerződés megkötéséig jóváhagyja.  
Felhatalmazza a Polgármestert és a Hivatalt, hogy a nevesített tárgykörben a szükséges 
előkészítéseket végezze el.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: folyamatos 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 3./ Egyebek: d.) Velencei 1546/1 hrsz-ú földrészlet bérletének hosszabbítása 
                                             (Előterjesztés 7-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: a mai határozati javaslatban 61.000.- Ft/év a bérleti díj. Az 
eredeti szerződésben inflációt követő.  
 
Szelei Andrea aljegyző: 61.000. Ft.- + a KSH közölt mindenkori infláció mértéke.    
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: a szerződés lejárt tavaly augusztusban. Azóta nem történt 
semmi?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: egy évben egyszer kell fizetni bérleti díjat. Most került 
felszínre, mert a szerződés szerint is egy évben egy alkalommal kell fizetni, de előbb fizet 
mindig mint ahogy a szerződésben kikötésre kerül. Az összeg pedig már inflációval növelt. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: a Sánta nevet hallotta mástól is. Ő az aki a közösségi házban is 
ott van?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ő alapította az E.K.E.E. egyesületet, ami azóta is 
működik, a Zárt utcában, nem a közösségi házban.  
 
Juhász Gyula képviselő: a terület amiről szó van, ez alatt van egy árok. Mindkét fél tudja azt, 
ha valami gond van és fel kell bontani, akkor hozzájárulnak?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: így van. Ilyen értelemben értéktelenebb mint bármi más, 
mert fix építményeket nem tehet. Bármi történik, biztosítani kell a hozzáférést.  
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen, szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 
 



 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
65/2008. (III.17.)  
h a t á r o z a t a 

Velencei 1546/1 hrsz-ú földrészlet bérletének hosszabbítása 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a velencei 1546/1 hrsz-ú földterületből az 
előkészítő anyagban megjelölt 155 m2-es részre bérleti szerződést köt öt éves időtartamra a 
ROHR-BAU „96” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (2481 Velence, Vásártér u. 49.). 
A bérleti díj: 61.000.- Ft/év, azaz Hatvanegyezer forint/év. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a korábbi bérleti szerződésre is tekintettel, az új 
szerződést készítse elő és nevében eljárva kösse meg.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. április 30.  
 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 3./ Egyebek: e.) Luxusadóról szóló rendelet visszavonása 
                                             (Előterjesztés 8-as számú mellékletben) 
 
 Szelei Andrea aljegyző: tájékoztatja a jelenlévőket, a Közigazgatási Hivatal szóbeli jelzéssel 
élt. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapítja, kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
Kéri, aki a rendelet visszavonásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen, szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta.  
 

Velence Város Ö nkormányzat Képviselő-testületének 
9/2008. (III.31.) 
r e n d e l e t e  

a Luxusadóról szóló 30/2007.(XII.31.) rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
Rendelet 9-es számú mellékletben.  

 
 

*  * * 
 
Napirend: 3./ Egyebek: f.) Víziközmű önkormányzati tulajdonba vétele 
                                             (Előterjesztés 10-es számú mellékletben) 
 
Juhász Gyula képviselő: kérdezi, ha egy családi ház tulajdonosa, ha a víziközművet befizeti, 
akkor úgy tudja, 150.000.- 200.000.- Ft-ot kell fizetni, hogy a vizet bekössék a lakásához. 
Ebben az esetben miről van szó? A velencei lakótelepen kialakul 500 ház, ők egyenként fogják 
fizetni a hozzájárulást vagy egyvalaki fizeti az összeset és a lakóknak?  
 
Szelei Andrea aljegyző: az előterjesztés szerint arról van szó, ha az Önkormányzat 
tulajdonába kerül, ezt megelőzően mindenképpen tisztázni kell, hogy tehermentes-e, a 



 

közeljövőben nem igényel-e olyan anyagi ráfordítást ami az Önkormányzatnak teher és azt, 
hogy a szolgáltató egyáltalán átveszi-e. Erre vonatkozóan kell Hullay Gyula urat megkeresni, 
aki kellő szakmai ismerettel rendelkezik. Kérjék fel, hogy vizsgálja meg és terjessze a testület 
elé.  
 
Galambos György alpolgármester: úgy tudja, minden közmű rá van kötve.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a kérdésre nem tud válaszolni, de utána fognak járni. 
Véleménye szerint teljesen készen adják el a lakóparkokat.  
 
Martinovszky József képviselő: benne lesz a lakás árában a bekötési díj.  
 
Juhász Gyula képviselő:  az Önkormányzat mekkora összeggel szállt be?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: semennyivel. A magánbefektető a fejlesztési területen a 
saját költségén az összes közművet kiépítette. Miután közvezeték lesz, megfelelő szakhatósági 
véleménnyel kifizetett mindent amit kellett, fejlesztési hozzájárulást és egyebet, mert különben 
nem kapott volna építési engedélyt. Miután közvezetékként akarja üzemeltetni és rákötni a 
házakat, azt pedig csak az Önkormányzaton keresztül teheti meg, ezért térítésmentesen 
felajánlja, hogy az Önkormányzat vagyonát képezze az általa kiépített fejlesztett közmű. 
Korábban, amikor ezeket a terveket elfogadták, benne is volt kikötésként. Az Önkormányzat 
érdekéből azért kell a szakértő, az egy dolog hogy átteszik vagyonba, de hogy ez 100%-os 
minőségű-e, hogy van a garancia, a szolgáltató átveszi-e üzemeltetésre. Az Önkormányzatnak 
pénzbe nem kerül, csak a vagyont gyarapítja.  
 
Galambos György alpolgármester: jó hogy Juhász Gyula szólt, mert ennek a rendszernek van 
amortizációja. A vízdíjból vagy hogyan jutnak az amortizációhoz. Annak idején társulatokat 
hoztak létre és fizettek be. Az az egészet fedezte vagy csak egy részét és az Önkormányzat 
hozzájárult-e?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az Önkormányzat semmivel nem járult hozzá.  
 
Sénik István képviselő: Ők nem az Önkormányzatnak ajánlották fel, hanem a Víziközmű 
Társulásnak. Annak idején az étteremnél a társulatnak befizette és most 400-500.000 forintot 
kértek fejlesztési hozzájárulásként. Azt mondták, hogy ez az Állam tulajdona, amihez semmi 
köze. Ha felajánlják az Önkormányzatnak, akkor nem lesz az Állam tulajdona?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a rendszerváltással ezek a kérdések megváltoztak.  
 
Sénik István képviselő: rendszerváltás után volt. Miért nem lehet részvényes? Annak idején a 
lakosság építette ki a rendszert társulásban. Miért nem adhatják oda az Önkormányzatnak?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ma is más a jogszabály. Ma már van olyan lehetőség, 
hogy az önkormányzatok kaphassák meg a tulajdonjogot, például a KIOP beruházás is 
önkormányzati tulajdonjogú. A többi kérdésre pontosan Hullay Gyula szakértő személyét 
javasolták, mert ezekben a kérdésekben Ő lát tisztán. Arról nem beszélve hogy vagyoni kérdés 
lesz, vissza fog kerülni testület elé név szerinti szavazással.  
 
 
 



 

Serhók György képviselő: mindenféleképpen célszerű lenne körbejárni ezt a dolgot. Fél attól, 
hogy bizonyos közmű hozzájárulási díj az Önkormányzatot megilleti vagy nem illetik meg. 
Amennyiben megilletik azok a bizonyos összegek amiket meghatároztak év elején akár 
villanyra, vízre. Ettől nem esnek-e el vagy jár- e egyáltalán vagy nem jár?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, zárják le a vitát, mert az a feladata és azzal 
kell megbízni Hullay Gyula urat, hogy körültekintően, minden szempontból, az Önkormányzat 
szempontjából nézze meg a hosszú távú működtetés érdekében, hogy az Önkormányzat és az 
állampolgárok se járjanak rosszul. Úgy vette észre a hozzászólásokból, hogy 
mindenféleképpen szakértővel kell körbejárni.  
Kéri, aki az előterjesztésben leírtakkal egyetért, hogy Hullay Gyula urat felkérjék 
szakértőként az eljárás előkészítésére, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen, szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
66/2008. (III.17.)  
h a t á r o z a t a 

Víziközmű önkormányzati tulajdonba vétele 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Venezia Kft. által felajánlott 
közműtulajdon önkormányzati tulajdonba vételéhez szükséges előkészítő és egyeztető 
munkákkal megbízza Hullay Gyula szakértő urat. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy tárgykörben jelen felhatalmazás alapján kössön 
szerződést a munka elvégzésére.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. május 30.  

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a következő napirendhez bejelenti érintettségét és átadja 
a szót Galambos György alpolgármesternek a napirend levezetésére.  
 
 
Napirend: 3./ Egyebek: g.) Polgármester bérének meghatározása 
                                             (Előterjesztés 11-es számú mellékletben) 
  
Galambos György alpolgármester: úgy gondolja az előterjesztésben minden le van írva, azzal 
kapcsolatban nem kíván kiegészítést tenni. Kérdezi, ezzel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel?  
 
Martinovszky József képviselő: kérdezte pénzügyi bizottsági ülésen is, hogy a köztisztviselői 
illetményalap táblázatát az Állam által emelték. Ezt mindenkor, mindenhol automatikusan 
követik?  
 
Szelei Andrea aljegyző: az állami szerveknél igen, önkormányzatoknál is követendő szabály.  
 
Martinovszky József képviselő: ezt a választ kapta a pénzügyi osztálytól is.  



 

 
Serhók György képviselő: részletesen valóban le van írva, de amikor a napirendi pontok közt 
látta, Ő is úgy gondolta mindenkinek automatikus volt és a költségvetésbe belekerült. 
Köztudott, hogy a Polgármester bérét a képviselő-testület előtt taglalni, vizsgálni kell. Nincs 
mögötte semmi más, csak szinte egy automatizmus ami a Polgármester asszonyra is 
vonatkozik ugyanazokkal a tételekkel, ugyanazokkal a szorzószámokkal mint akár az elmúlt 
években voltak, mint ahogy a többi dolgozó részére is. A tétel tizenegynéhányezer forint 
emelkedést jelent.  
 
Galambos György alpolgármester: köszöni a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságnak az 
előterjesztést.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: kérdezi, hogy ez az alapilletményt érinti és a többi 
költségtérítés ezzel függ-e össze?  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: elő van írva a Köztisztviselői törvényben, hogy mi illeti 
meg a Polgármestert. Ott is hivatkozni kell az illetmény alapra. Amennyiben ez növekszik, úgy 
a költségtérítés is növekszik.  
 
Serhók György képviselő: az illetményalap változott. Hogyha 468.750- Ft emelkedik 483.400- 
Ft-ra, akkor az emelkedés 13.000.- Ft a bérre vonatkozóan. A költségtérítés tudomása szerint 
30%-os emelkedését jelenti ennek az alapnak ami automatikusan változik.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: a képviselő-testület a munkáltatója a Polgármesternek. 
Legalább annyit kellene tudni a képviselő-testületnek, hogyan ütemezi szabadságát vagy 
hogyan volt szabadságon a Polgármester. Mikor kiderül hogy valami kellene, mindig 
szabadságon van. A testületnek mint munkáltatónak tudnia kellene hogyan ütemezi 
Polgármester asszony a szabadságát. Kéri a ciklus elejétől a szabadságolás, betegállomány 
listáját. Tudják hogy volt szabadságon, de mindig máshonnan tudják meg.  
 
Galambos György alpolgármester: úgy gondolja ennek a kérésnek nincs akadálya.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, nem a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  
 
Szelei Andrea aljegyző: véleménye szerint elég rövid lenne a lista amit Polgármester asszony 
a szabadságolással kapcsoltban leadna. Ha Ő szabadságon van, természetesen az 
Alpolgármester helyettesíti a törvényben előírtak szerint. Úgy gondolja a kérés a napirendhez 
nem igazán kötődik.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem képviselő-testületi hatáskör a szabadsága, de 
Jegyző úr vagy Aljegyző asszony a következő testületi ülésen tájékoztatást fog adni.  
 
Szelei Andrea aljegyző: A törvény kötelezően nem írja elő, hogy a Polgármesternek 
tájékoztatást kell adni szabadságolásáról a képviselő-testületnek. Azt hogy utólag számoljon 
be szabadságáról, pláne nem írja elő.  
 
Galambos György alpolgármester: kéri aljegyző asszonyt, beszéljen Jegyző úrral és a 
következő testületi ülésen számoljanak be. Lezárja a vitát. Megállapítja, több kérdés nem 
hangzott el.  
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  



 

 
A Képviselő-testület 8  igen, 3 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
67/2008. (III.17.)  
h a t á r o z a t a 

Polgármester illetményének megállapításáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester illetményét 2008. január 1-
vel – illetményalap változás miatt – 483.100,- Ft-ban állapítja meg.  
 
  Felelős: Galambos György alpolgármester 
     Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető 
  Határidő: 2008. március 18.  
 

 
*  * * 

 
 
Galambos György alpolgármester: visszaadja a szót Polgármester asszonynak.  
 
Juhász Gyula képviselő:  a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság előtt szerepelt egy tétel 
ami nem került napirendre, a 118 hrsz-ú telek. Az direkt, vagy nem kell?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: abba maradtak hogy nem kell, még nem aktuális. A 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság támogatja az előterjesztést.  
 
Juhász Gyula képviselő: nem ért vele egyet, hogy a telket 10.000.-Ft/m2 áron árulják. A 
település egyik legdrágább, legjelentősebb telke. Azt mondták, azért ennyibe kerül, mert erdő. 
Akkor is amikor 2006-ba tárgyalták az árat, akkor is elmondta, egyszerűen át kell minősíteni. 
Ne járuljanak ahhoz hozzá, hogy egyszerűen csak megváltoztatják a művelési ágat vagy pedig 
ne 10.000- Ft-ért adják el.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nincs semmi nézetkülönbség, mert pontosan az a lényeg, 
hogy nem változik a művelési ága és nem is változhat.  
 
Galambos György alpolgármester: ha netalán tulajdonba kerül valakinek és kéri a művelési 
ágat, akkor az Önkormányzatnak hozzá kell járulni. Az egy más dolog, hogy az Erdő 
Felügyelőség nem is fogja megadni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: minden képviselő-testületi tag azért kap a bizottsági 
ülésekre meghívót, hogy a bizottsági üléseken is mondják el véleményüket.  
 
Serhók György képviselő: általában a munkát bizottsági üléseken kell elvégezni, ott átvitatják, 
megbeszélik a dolgokat. Az Önkormányzatnak az lett volna jó, ha az erdő minősítéshez, 
átminősítéshez hozzájárul az Erdészet. Ha hozzájárul, akkor anyagilag, gazdaságilag más 
szempontból tudnák megközelíteni ezt a dolgot. Jelen pillanatban ott tartanak, hogy a 
szerződésben foglaltaknak megfelelően, esetlegesen bizonyos területi egységgel még többet 
kell adni, vagy pedig bizonyos összeget vissza kell adni a vevő részére. Dr. Tóth Károly 



 

ügyvéd úr is vizsgálja és folyamatos egyeztetések vannak az Erdészettel. A határidő szorít, 
mert május végén dönteni kell ez ügyben. Az akkori meghatározott egységár mértékadó volt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ide fog kerülni képviselő-testület elé Rehus úrral történt 
egyeztetés után. Bizottsági felhatalmazás alapján már a további cseréről tudnak jogi forma 
szerint is tárgyalni. A napirendekkel végeztek, mivel még nincs 17.00 óra, kérdezi, nincs-e 
valakinek közérdekű bejelentése?  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: meg kell várni a 17.00 órát?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem fogják megvárni.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: ha jön valaki?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: akkor sajnos zárt ajtókra fog találni.  
 
Cserny Vilmos képviselő: a Csontréti patak torkolatánál a tisztítás ügyében nem történt 
semmi. A benne lévő szerves anyag rothad és bűz terjed a környéken. Nem lett learatva a nád.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a Vízügyi Felügyelőség feladata lenne. Azt ígérték a 
múlt héten, hogy folyamatosan tisztítják a tópartot is és azokat a nádas területeket ahova az 
Önkormányzat nem jut be.  
 
Galambos György alpolgármester: felhívja Aljegyző asszony figyelmét, hogy a garanciális 
dolgokra kicsit ássák be magukat, totálkáros némelyik Bence-hegyi út a szennyvízvezetés 
miatt. Főleg a Halastófolyás és a Panoráma útnak az antenna és a Sárgaföldes úti része.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: korábbi testületi ülésen Törjék Zoltán válasza az volt, 
hogy a tavaszi időszakban ezt megcsinálják. Annyi a kötelezettség, hogy a pontos dátumot 
megtudják mondani.  
 
Galambos György alpolgármester: a Nadapi út melletti területen rengeteg sitt van. Ha ezt 
valaki külterületen csinálja, akkor 1 millió forintos bírságot rónak ki rá. Minimum fel kell 
hívni a figyelmet a rendrakásra, évek óta Velence szégyene. Hol gyarapszik, hol eltűnik a sitt, 
nem javul a helyzet.  
 
Szelei Andrea aljegyző: a Környezetvédelmi Felügyelőség tavaly október, november 
hónapban egy lakossági bejelentésre folytatott vizsgálatot és ők nem találtak veszélyes 
hulladékot.  
 
Sénik István képviselő: belső töltésekre használják a sittet.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: utána fognak járni.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: kérdezi, mennyi kárt okozott a vihar Velencén, illetve a 
javítások folyamatban vannak-e?  
 
Szelei Andrea aljegyző: összegszerű kárt nem tud mondani.  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: biztosítónál van az ügy, a biztosító fogja eldönteni.  



 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: több építményben okozott kárt a vihar. Nem egy 
horribilis összegről van szó. Ami állagmegóvást jelentető kár volt, azt azonnal kijavították. A 
kidőlt fák egy része le lett darálva. Ami fa kint van még az utcán, az az E-ON-os fakivágás 
eredménye.  
 
Martinovszky József képviselő: azt mondták azok az emberek, hogy azoknak a fáknak az 
elvitele is az Önkormányzat feladata.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: folyamatosan haladnak, ami kár volt azt 
helyreállították.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: az Óvelence étterem előtt rádőlt egy fa a korlátra, a mai 
napig ott van. A templom előtti szolgálati lakásra is rádőlt egy fa.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: megvan rá a megállapodás, rendben van.  
 
Cserny Vilmos képviselő: vannak még fakivágásra kijelölt fák. Ez mikor fog történni?  
 
Benkő Istvánné képviselő: március 28-án kezdik, 30 fát vágnak ki első menetben, majd attól 
függ hogyan haladnak tovább, hogy hogyan tudják a fákat feldolgozni. 115 fa vár kivágásra. 
A fákat rögtön telepíteni kell.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Horváth Lászlóné vett egy fadaráló gépet. 
Megállapodtak, hogy azokon  a közterületeken ami nem az Őáltala leszerződött terület, ott is 
darálják a fákat, mert olcsóbb mintha elszállítatnák. A muncs egy helyre, gödörbe lett letéve 
és használható a közterületeken és az állampolgárok számára is. Szerdán fogják egyeztetni 
ennek mi legyen a módja.  
 
Juhász Gyula képviselő:  a nagy híd torkolat folyó részénél köszöni a gyors intézkedést amit 
az Önkormányzat végzett. Nagyon szépen rendbe tették. A Meszlenyi kastély műemlék épület, 
egyre kevesebb lesz. Már a közép része is beomlott. Van-e lehetőség arra, valakit felszólítani, 
hogy ne lopják el az alapig?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Vadas úr a tulajdonos, sose volt önkormányzati 
tulajdon. Műemlékvédelmi épület, harcban áll a Műemlékvédelmi Felügyelőséggel. Nemrég 
tűz is volt ott. Annyit jelzett, valami olyan megoldást fog keresni, amivel az épületnek legalább 
a lopáskárait és a balesetveszélyt meg tudja oldani. Az Önkormányzat nem tud a 
helyreállításban részt venni. Nem lehet teljesíteni a Műemlékvédelmi Felügyelőség feltételeit.  
 
Sénik István képviselő: a klímaváltozás miatt nagyon aggódik, mert egyre nagyobb 
szélviharokat, felhőszakadásokat hoz. Utcájában a vízelvezetés nem megoldott. Egy 
felhőszakadás következtében horribilis károk lesznek. Az utcának mindenféleképpen meg kell 
oldani az esővíz elvezetését. Erre külön fog írni egy levelet. Régebben volt árok, meg volt a 
vízelvezetés. Az új aszfaltozással egy kis vízelvezetés van, ami nem bírja el a nagy esőzést. 
Vagy ásassák ki azokkal akik betemették az árkokat, vagy valamilyen megoldást találjanak. 
Borzalmas károk lesznek, végig a víz rájuk van vezetve. Meg kell nyitni azon az oldalon az 
árkot. A kárért valakinek felelni kell. A felhőszakadás el fogja árasztani a pincéket.  
 



 

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: egy közérdekű tájékoztatón szintén felvetődött a 
templom környékének a vízelvezetés problémája ami ezzel függ össze. Beszélt Szántó 
Sándorral a Katolikus templom gondnokával. Ez a panasz a templom melletti lakók részéről is 
felmerült. Javasolja, az érintettekkel és a két egyházzal valamilyen megoldást kell találni. A 
víz a Református Egyházra is rá fog zúdulni.  
 
Cserny Vilmos képviselő: az állampolgárok nekiestek, hogy az Önkormányzat nem enged tüzet 
gyújtani. Székesfehérváron is tilos tüzet gyújtani, de ott a tavaszi időben engedélyezték.  
 
Galambos György alpolgármester: az Ifi strandon a nádat térdig érően kivitte a vihar.  
 
Sénik István képviselő: a múltkor arról volt szó, hogy a Fehér háznat eladták, de most pont 
ellenkezője van leírva.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: pletyka volt az egész, de a valódi tény le van írva.  
 
Cserny Vilmos képviselő: a viharban az ABC melletti szelektív hulladékgyűjtő kocsik önálló 
életet éltek. Valahogy meg kell oldani a kibiztosításukat.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni hogy megjelentek a testületi ülésen. 
Megállapítja, több napirend, hozzászólás nem hangzott el, az ülést bezárta.  
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes     dr. Papp Gyula Gábor 
                polgármester                                                                       címzetes főjegyző 
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