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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 9-én 

megtartott testületi üléséről. 
 
Helye:       Polgármesteri Hivatal (Velence, Tópart út 26.) 
 
Jelen vannak:   Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Galambos György    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
   Cserny Vilmos    képviselő 
   Csizmadia Attila   képviselő 
   Fehér Györgyné    képviselő 
   Füri Mihály    képviselő 
  Gránitz Gáspár Istvánné  képviselő 
  Juhász Gyula    képviselő 
   Martinovszky József   képviselő 
   Sénik István    képviselő 
  Serhók György   képviselő 
  Dr. Sirák Andrásné   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
valamint Szelei Andrea aljegyző, Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket és bejelenti, hogy a Testület 
határozatképes. Mindenki megkapta a meghívót a napirendi pontokkal. Az előző testületi 
ülésen tájékoztatásul elmondta, hogy a Bursa Hungarica pályázat miatt nem aktuális a 
november 9-i testületi ülés, illetve a költségvetési koncepció miatt sem. Akkor ezt a testületi 
ülésen mindenki tudomásul is vette, azonban ennek a megszavazására nem került sor. Ezért 
azzal a javaslattal él, hogy a mai testületi ülésről a napirendi pontok mindegyikét vegyék le. A 
következő javaslata az, hogy november 16-án tartsák meg a testületi ülést. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Füri Mihály képviselő: Három éve áll ez a Képviselő-testület fenn, azt látja, hogy nem sikerült 
a Polgármesternek és személy szerint a Képviselőknek sem konszenzust kialakítani a közös 
munkában. Nem akar visszamenni három évvel ezelőttre, de ma ott tartanak, hogy több mint a 
háromnegyede elment a ciklusnak és ilyen dolgokkal szembesülnek. Úgy gondolja, ez 
mindenkinek árt. Árt annak is, aki képviselni akarja a települést és saját magának is árt vele a 
Polgármester, hogyha valamit hibásan csinál, például ez a mai helyzet, amikor itt ülnek azért, 
hogy minden napirendi pont levételének javasoltságában döntsenek. Írtak egy levelet az öt 
képviselő nevében, mivel mindegyikük dolgozik. Itt a Testületből nagyon sok mindenki más 
munkabeosztással dolgozik, illetve már nyugdíjas. A beosztását mindenki úgy próbálja 
meghatározni, ahogy a mindennapi munkájához szükséges. Véleménye szerint a képviselőség 
valahol egy önkéntes társadalmi szerepvállalás. Túljutottak azon, hogy konkrétan kizárták 
Őket a Bizottságokból, most pedig a véletlenek áldozatai, ezek miatt nem tudnak részt venni 
soros testületi üléseken, illetve nem látnak és nem tudnak beleszólni döntésekbe. Azzal 
kapcsolatban, hogy ma bizottsági munkák folynak elmondja, véleménye szerint ettől az 
állítólagos halasztási javaslattól függetlenül is meg lehetett volna tartani, akár már egy héttel 
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ezelőtt. Azt látja, és többek nevében mondja, nekik felborította ez a dolog a múlt hetüket, 
konkrétan a mai napjukat, azzal, hogy pénteken délután kaptak egy meghívót, miszerint a mai 
testületi ülésre mégis jöjjenek el. Ezt, ha úgy tetszik, saját maguk idézték elő maguknak, mert 
ha az öt Képviselő nem jelzi, hogy valamit nem értenek, akkor ma nincsenek itt. Úgy érzi, Ők 
hülyének nézett mazsorett bábuk, akiket a Polgármester Asszony jobbra-balra ráncigál, 
kénye-kedve és hibája, parancsa szerint. Nem hiszi, hogy ennyi idő után is ilyen szereplő 
kíván lenni. Kéri a Polgármester írásbeli tájékoztatását arról, hogy milyen lehetőség van a 
képviselői tagság megszüntetésére. Már nagyon sok az a tényező, amiről csak az utcán 
hallanak, nincsenek tájékoztatva. A mai nap a példája annak, a Polgármester ahelyett hogy a 
nem nyugdíjasoknak boldog nyugdíjas éveket kíván írásban ezerszámra évente, hanem talán a 
november 9-éről szó lett volna, akkor ez az egyeztetés vagy bármi létre sem jött volna. Úgy 
gondolja, nem tudtak előrelépni a három év alatt, a Polgármester makacsul csak támadásnak 
veszi azokat a dolgokat, hogy nem tudnak vele együttdolgozni. Ezt a Polgármester idézte elő 
magának, valamint velük és mindenkivel szemben. Azt kéri, ha ma ezek a napirendi pontok 
levételre kerülnek, akkor tájékoztatást kér olyan dolgokról, amiről az utcákon beszél. Mi van 
azzal a kecskeméti vállalkozó céggel, aki az Iskolának az építését csinálja? Igaz-e, hogy ez a 
cég volt az, aki a Vörösmarty Színházat is építette Székesfehérváron és igaz-e, hogy ennek a 
cégnek jelenleg a felszámolása folyik? Ez miben módosítja az Iskola építésének a 
határnapjait?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Válaszul elmondja, amit az utcákról tudnak, az 
valószínű azért van, mert a testületi munkában, a testületi ülésen nem hogy nem vesznek részt, 
hanem ezek szerint a kiküldött anyagokat sem olvassák el. Javasolja, hogy az előző testületi 
ülés anyagát, a tájékoztatót szíveskedjen a Képviselő úr elolvasni, ott minden pontosan le van 
írva. A többi felvetésére nem kíván reflektálni. 
 
Martinovszky József képviselő: Ez a testületi ülés azért kerül elhalasztásra, mert a Bursa 
Hungarica pályázat kiírása nem tette lehetővé, hogy egy héttel korábban megtartsák a 
Szociális és Egészségügyi Bizottsági ülést. A pályázat beadási határidejét nem előzhette meg 
a bizottsági ülés. A mai nap úgy készült, a bizottsági munkán dolgoznak és nem arra, hogy 
külön el kell mennie három órakor egy nem létező testületi ülésre. A Képviselő úrnak 
felvetésére, miszerint nem választották be Őket a Bizottságokba, elmondja, van a jelenlévők 
között olyan, Bizottságba beválasztott képviselő, aki a Bizottság munkájában már két éve nem 
vett részt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Akkor a Képviselő úr erre a kérdésére is választ kapott. 
Úgy gondolja, a Képviselő úr feltételezéseit visszautasítja. Felesleges ezen vitát 
kezdeményezni. Nem kíván választ adni a képviselői tagság megszüntetésével kapcsolatban, 
erről a Jegyző úr vagy a Választási Bizottság elnöke tájékoztatást tud adni, ha hivatalos 
megkeresést kapnak. A bizottsági üléssel kapcsolatban a Martinovszky József képviselőtársa 
már megadta a választ. Úgy érzi, Füri úr minden kérdésére pontos választ kapott. 
Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Azt mondta a Martinovszky kollega, hogy testületi ülésen 
levették a mai testületi ülést. Tehát határozatot hozott a Testület, akkor miért vannak itt? 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem ezt mondta a Martinovszky József képviselő úr. A 
bevezetőben már elmondta, az előző testületi ülésen tájékoztatást adott arról, hogy az időpont 
nem jó és azt is elmondta, miután ez nem került megszavazásra, ezért most a feladata az a 
Testületnek, döntsön arról, hogy nem kerül megtartásra a mai testületi ülés.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Mindenképpen a Polgármester asszony megsértette az SZMSZ-
t és az Önkormányzati Törvényt. A Testület munkatervben hozott egy határozatot arról, hogy 
ma, november 9-én testületi ülés lesz. A Polgármester asszony ezt önkényesen megváltoztatta, 
kéri a jegyzőkönyvben ez szerepeljen. Testületi döntés ellenében a Polgármester úgy döntött, 
hiszen már az újságban úgy is jelent meg, hogy november 16-án lesz testületi ülés. Tehát 
Testület nélkül megváltoztatta a munkatervet. A Képviselő-testület előző határozatának 
visszavonását nem végezte el, hanem eldöntötte, hogy akkor lesz testületi ülés. Kérdezi, ha ma 
szabályos ülés van, akkor miért nem volt kiplakátolva? A lakosság nem lett tájékoztatva. A 
Bizottságokat nem hívta össze a múlt hétre. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságnak a 
múlt héten kellett volna szabályszerűen ülésezni. Ezt a törvényességi észrevételt teszi. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ennyi idő után már elvárja dr. Sirák Andrásné képviselő 
asszonytól azt, hogy tudja, a különböző bizottsági üléseket a bizottságok elnökei hívják össze. 
Nyilvánvalóan szabályszerű, ami történik, továbbra is azt kéri, a javaslat szerint a napirendi 
pontok levételéről döntsön a Testület.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Véleménye szerint az indulatok sokkal nagyobbak, 
mint maga a probléma. Itt most nem lát jogsértést. Vannak hibák, amiket próbálnak ezen a 
Testületi ülésen helyretenni, de úgy látszik, itt nem ez a cél.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Cserny Vilmos képviselő: A Füri Mihály képviselő úrnak mondaná, a madzagon mozgatott 
bábukat marionett bábuknak hívják. Az egy dolog, hogy a Képviselő-testület elfogadja az éves 
munkatervet, de természetes dolog, bármilyen okból adódhat olyan esemény, ami miatt akár 
az időpontokat, akár a tervezett napirendi pontokat megváltoztatják. Az biztos, hogy nem 
törvénysértésről, hanem munkából eredő korrekcióról van szó.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Lehet ilyen, de határozatot kell róla hozni. 
 
Cserny Vilmos képviselő: Nem vitatja. Lehet, elfelejtettek róla határozatot hozni, de a 
Polgármester asszony erről tájékoztatást adott. Úgy érzi ez most csak egy ürügy arra, hogy 
csinálhassák ezt a játékot.  
 
Fehér Györgyné képviselő: Csodálkozott, mert amikor az előző testületi ülésen tájékoztatást 
kaptak a változásról, nem is számított a mai napra, csak a jövő heti ülésre. Nem tudja, 
mekkora súlya van annak, hogy arról született-e határozat, személy szerint a bejelentést 
tudomásul vette. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Eljárásjogilag van jelentősége. 
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Sénik István képviselő: Ha már nem lett megszavazva előzőleg az ülés időpontja, akkor most 
annak nincs értelme, vitatkozzanak rajta. Az anyag nincs előkészítve, csak jövő hétre lesz meg, 
de annak, hogy egymásnak osztogassák a lapokat, semmi értelme. Véleménye szerint 
szavazzák meg a november 16-i időpontot.  
 
Füri Mihály képviselő: A jogi megközelítések általában azután szoktak születni, miután az 
emberi megközelítések elmaradnak vagy azokban hiba van. Elhangzott, szó volt állítólag 
arról, hogy igen, ez levételre fog kerülni, akkor miért nem lehet elvárni, telefonhívást kapjon 
az a képviselő, aki nem volt ezen jelen. Kb. 30 nap után a jegyzőkönyvek fent vannak az 
interneten és a Képviselők megkapják e-mailben, de mivel a jegyzőkönyvet még nem kapta 
meg, nem tudta kiolvasni belőle, hogy a mai testületi ülés el fog maradni. Sem egy telefon nem 
érkezett senki részéről, senki nem hívta fel Őt. A Polgármesteri Hivatalnak sem volt 
egyértelmű, hogy ez bent volt, mert ha megnézi a levelezést, akkor múlt hét pénteken még azt a 
levelet kapták, ennek ma valóban meg kell lenni, a mai e-mailben pedig közölte a 
Polgármesteri Hivatal, hogy a múltkor szó volt a mai testületi ülés levételéről. Ha múltkori 
testületi ülésen erről szó volt és erről küldtek volna egy kör e-mailt, akkor most nem ülnének 
itt. Akkor november 16-án van a normális, megbeszélt, ütem szerinti testületi ülés és nincs ez 
az egész. Abból van az öt képviselőnek elege, hogy semmibe nem veszik őket.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Szeretné a vitát lezárni, egy közmondást idézne még a 
Füri Mihály képviselő úrnak, „Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten”. 
Javasolja, egyben szavazzanak a napirendek levételéről. Kéri, aki egyetért a felsorolt 
napirendek mai testületi ülésről való levételével, kézfeltartással jelezze. 
 
Füri Mihály képviselő: Véleménye szerint jogszerűtlen az, hogy egyben szavazzanak róla.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Lehet róla külön szavazni is, akár ez indítvány is 
lehet. 
 
Füri Mihály képviselő: Véleménye szerint indítvány nélkül is külön szavazhatnak erről. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Igen. Törvényességi szempontból felmerülhet az a 
helyzet, ha a Képviselőknek ezt egyben kellett megszavazni, - holott valaki esetleg egy 
napirendi pont levételét nem szavazta volna meg -, akkor jogot sért. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az 1./ napirendi pont levételével egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület az 1./ napirendi pont levételét 9 igen szavazattal, 4 nem 
szavazattal elfogadta. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a 2./ napirendi pont levételével egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a 2./ napirendi pont levételét 9 igen szavazattal, 4 nem 
szavazattal elfogadta. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a 3./ napirendi pont levételével egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 



 5 

Megállapította, a Képviselő-testület a 3./ napirendi pont levételét 9 igen szavazattal, 4 nem 
szavazattal elfogadta. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a 4./ a.), b.), c.) napirendi pontok levételével 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Füri Mihály képviselő: Nem konzekvens a Polgármester asszony, nincs miről szavazni, mert 
nem lehet az egyebek  a.), b.), c.) pontját egybe venni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapította, a Képviselő-testület a 4./ a.), b.), c.) 
napirendi pont levételét 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat (2 fő nem szavazott) mellett 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
182/2009.(XI.09.) 
h a t á r o z a t a 

napirendi pontok levételéről 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat levette a 
munkaterv szerinti 2009. november 9-i üléséről: 

 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2./ III. negyedévi mérleg elfogadása 
3./ 2010. évi költségvetési koncepció 
4./ Egyebek 

a.) 2010. évi szemétszállítási díj megállapítása (első olvasat) 
b.) Tájékoztató az átruházott hatáskörökben ellátott feladatokról 
c.) Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 

 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A következő indítványa, a Képviselő-testület 2009. 
november 16-án 15.00 órakor tartsa ülését a munkatervben szereplő napirendi pontokkal és 
az aktuális, felmerülő napirendekkel.  
 
 
Martinovszky József képviselő távozott a teremből. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az indítvánnyal egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
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Megállapította, a Képviselő-testület a 2009. november 16-i testületi ülés időpontját 8 igen 
szavazattal, 4 nem szavazat mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
183/2009.(XI.09.) 
h a t á r o z a t a 

testületi ülés napjának meghatározásáról 
 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete következő testületi ülését 2009. 
november 16-án (hétfőn) 15.00 órakor tartja.  
 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 

 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Zárt ülés levételéről nem kell szavazni, mert nem is 
került összehívásra. Megköszöni a részvételt és bezárja a testületi ülést. 
 

K.m.f. 

 
 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 


