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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 16-án 

megtartott soron kívüli testületi üléséről. 
 
Helye:       Velence Kastély 
 
Jelen vannak:   Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Galambos György    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
   Cserny Vilmos    képviselő 
   Csizmadia Attila   képviselő 
   Fehér Györgyné    képviselő 
  Gránitz Gáspár Istvánné  képviselő 
  Juhász Gyula    képviselő 
   Martinovszky József   képviselő 
   Sénik István    képviselő 
  Serhók György   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
valamint Szelei Andrea aljegyző, Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, 
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető, Czuppon István iskolaigazgató, Sinkáné 
Mihály Zita könyvtárvezető, Serhókné Varjas Edit óvodavezető, Kovács Attila VHG Kft. 
ügyvezető igazgatója, Ferencz Péter VHG Kft. cégvezetője, Göndör Gábor Gesztorház Bt. 
ügyvezető igazgatója. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket és bejelenti, hogy a Testület 
határozatképes. Elnézést kér a Képviselő társaitól, mert a meghívón a testület időpontjánál 
2009. november 19. (hétfő) szerepel, elírás történt. Külön köszöni, hogy ez senkinek nem 
okozott problémát. Kéri, a kiküldött napirendeket egészítsék ki azzal, hogy az „Egyebek” 
napirendi pont végén napirendként tájékoztató jelleggel elmondja a Zöldliget Általános Iskola 
átadási időpontjait és a tervezett ünnepségek időpontjait.  
Kéri, aki a kiküldött napirendi pontokat a kiegészítéssel együtt elfogadja, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
184/2009.(XI.16.) 
h a t á r o z a t a 

a napirendi pontok elfogadásáról 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel soron kívüli nyílt 
ülést tart: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
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2./ III. negyedévi mérleg elfogadása 
3./ 2010. évi költségvetési koncepció 
4./ Egyebek: 

a.) 2010. évi szemétszállítási díj megállapítása (első olvasat) 
b.) 4412 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlatok 
c.) Intézményi takarításra javaslat 
d.) 2010. évi belső ellenőrzési terv 
e.) Helyettes szülői ellátás megszüntetése 
f.) Közterületek elnevezése 
g.) Belső piaci szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása 
h.) Megállapodás – forgalmazói szerződés kiegészítésről (Raiffeisen Bank Zrt.) 
i.) Gergely Air Kft. kérelme 
j.) A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről – rendelet alkotás 
k.) Személyi kérdés – Polgármester jutalma 
l.) Tájékoztató az átruházott hatáskörökben ellátott feladatokról 
m.) Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
n.) Tájékoztató az Iskola beruházás átadási időpontjairól 

 
Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Rövid tájékoztatást ad a két ülés közötti munkáról. 
� Az előző testületi ülésen elfogadták a LEADER pályázat kapcsán a Fejér Megyei 

Önkormányzattal kötendő, a volt Községházára vonatkozó szerződés-tervezetet. Ezt 
elküldték a Fejér Megyei Önkormányzatnak és nagy meglepetésre visszaküldtek egy 
olyan szerződés-tervezetet, amely teljesen más, mint amit elfogadtak. Jelenleg 
ezügyben levelezés folyik. Reméli mielőbb lesz megoldás és nem a Megyei 
Önkormányzat fogja meggátolni azt, hogy a LEADER pályázaton a Civilházra 
eredményesen pályázhassanak. Bízik abban, hogy ezt a politikai felelősséget nem fogja 
felvállalni a Megyei Önkormányzat. 

� Leadásra került november 15-vel az Önkormányzat által elfogadott 11 LEADER 
pályázat. Igen nagy munka volt, jelentősen besegítettek a civilszervezeteknek, aki ezt 
igényelte. A pályázat írókon kívül köszöni a munkáját Kovács Istvánnénak és 
Galambos Györgynének. 

� Az ÁROP pályázat beindítására sorkerült. Megtörtént az apparátus tájékoztatása a 
Controll Zrt. vezérigazgatója részéről.  

� Az október 23-i ünnepség méltó megemlékezés volt. Füri Mihály képviselő úrnak külön 
megköszöni, hogy az általa kérteket betartotta és kellő rövidséggel, körültekintéssel 
tartotta meg az ünnepi köszöntőjét. 

� A Halottak napi megemlékezés is megtörtént, köszöni mindenkinek, aki ott volt a 
részvételét.  

� A Borrend szervezésében a pincesoron az újbor ünnepét megtartották, nagyon 
kellemes baráti összejövetel volt.  

� A Járóbeteg Szakellátó taggyűlése megtörtént, sor került a Testület által jóváhagyott 
tőkeemelésre. 

� A két ülés közötti projektekkel kapcsolatos tájékoztatót az írásos testületi anyag 
tartalmazza. A Hivatalban vezetői szinten a munka 70 %-át a projektekkel kapcsolatos 
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munka teszi ki, annak érdekében, hogy ezek kellő ütemben, körültekintéssel 
folytatódjanak. 

Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: Az újbor ünnepével kapcsolatban azt várja, nagyobb 
körben legyen propagálva. Úgy gondolja, nagyon kevesen tudtak róla a városban, pedig úgy 
hallotta tényleg nagyon szép kis ünnepség volt. Sérelmezi, a Kulturális, Ifjúsági és Sport 
Bizottság sem kapott erre meghívót. El kell dönteni, ez Borrendi dolog vagy városi ünnepség.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tudomása szerint ez kifejezetten Borrendi ünnepség. 
Tudatosan szűkebb körben tartják.  
Kéri, aki a két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatót tudomásul vette, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal a két ülés közötti munkáról szóló 
tájékoztatót elfogadta. 
 
 
 
Napirend: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
   (Előterjesztés 1. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel. 
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
185/2009.(XI.16.) 
h a t á r o z a t a 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejár határidejű 115/2009. (VI.15.), 
118/2009. (VI.15.), 128/2009. (VII.27.), 129/2009. (VII.27.), 130/2009. (VII.27.), 131/2009. 
(VII.27.), 132/2009. (VII.27.,) 133/2009. (VII.27.), 134/2009. (VII.27.), 135/2009. (VII.27.), 
136/2009. (VII.27.), 137/2009. (VII.27.), 138/2009. (VII.27.), 139/2009. (VII.27.),  140/2009. 
(IX.7.), 141/2009. (IX.7.), 142/2009. (IX.7.), 144/2009. (IX.7.) 145/2009. (IX.7.), 148/2009. 
(IX.7.), 149/2009. (IX.7.), 150/2009. (IX.7.), 151/2009. (IX.7.), 152/2009. (IX.7.) 
határozatokról szóló jelentést jóváhagyólag elfogadja.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 
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Napirend: 2.) III. negyedévi mérleg elfogadása 
   (Előterjesztés 2. sz. melléklete) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapítja, szóbeli kiegészítés nincsen. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele?  
Kéri, aki a 2009. évi III. negyedévi mérlegről szóló tájékoztatót elfogadja, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a tájékoztatót elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
186/2009.(XI.16.) 
h a t á r o z a t a 

a 2009. évi III. negyedévi mérleg elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi III. 
negyedévi mérlegéről szóló tájékoztatót elfogadta.  
 

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

 
*  * * 

 
 
Napirend: 3.) 2010. évi költségvetési koncepció 
   (Előterjesztés 3. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdésre, észrevétele a 
költségvetési koncepcióval kapcsolatban? 
 
Galambos György alpolgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen 
megtárgyalták, elég sok hozzászólás volt. Lényeges, hogy az állami oldalról a szabályozókat 
még nem ismerik, ez nagyban változtathatja a koncepciót. Elhangzott az adókkal 
kapcsolatban, hogy az Önkormányzat bevételei csökkenek, de ez nem a jövő évi költségvetést, 
hanem a következő évet érinti inkább.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Tartalmi megjegyzés, a 4. oldalon a működési kiadásoknál lévő 
mondatot – „Az Önkormányzat a működések terén már megtette a szükséges költségcsökkentő 
intézkedéseket.” – fogalmazzák meg szerényebben, miszerint „tett már költségcsökkentő 
intézkedéseket”. Ezt azért javasolja, mert most úgy hangzik, mintha már mindent megtett 
volna, és már nem kell többet tennie. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Igaz, amit Cserny Vilmos képviselő úr mond, 
elfogadja. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele? Úgy 
gondolja a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen alaposan kitárgyalták ezt a 
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témát. A koncepciónak egyetlen egy célja van, hogy megkönnyítse és előkészítse a 2010. évi 
költségvetés készítését, összefoglalja azokat az elveket és célrendszereket, amit 2010-ben 
szeretnének elérni egy várható feltételrendszer között. Véleménye szerint ez a koncepció-
tervezet ennek megfelel, alkalmas arra, hogy ennek alapján megkezdhessék a költségvetés 
elkészítését. Szavazásra bocsátja a költségvetési koncepciót és a határozati javaslat részét.  
 
Kéri, aki a határozati javaslatot a Cserny Vilmos képviselő úr által tett stilisztikai 
pontosítással elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, hogy a határozati javaslatot a Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal 1 
tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
187/2009.(XI.16.)  
h a t á r o z a t a 

a 2010. évi költségvetési koncepció elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette és megvitatta az Önkormányzat 
2010. évi gazdálkodási lehetőségeit. Az előzetes számítások alapján megállapítja, hogy a 
2009. évben képződő bevételek elégségesek a működési, felhalmozási kiadások fedezetére. 
Erre tekintettel elrendeli, hogy a 2010. évi költségvetés előkészítésekor az alábbiakban 
megfogalmazott irányelveknek megfelelően kell eljárni: 
 
1./ Az Önkormányzat és intézményei alapvető működésére fedezetet kell biztosítani. 
Ennek érdekében törekedni kell a működési bevételek és a működési kiadások folyamatos 
összhangjának megteremtésére, fenntartására. 
 
2./ A felhalmozási és tőkejellegű bevételek növelése érdekében törekedni kell a gazdaságos 
értékesítésekre, hasznosításokra. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek csak a kötelező 
feladatok ellátásához kapcsolódó felújításokra és fejlesztésekre fordíthatók. Elsőbbséget 
élveznek a nagyprojektek és azok a felújítások és beruházások, amelyek működési 
költségcsökkentést eredményeznek.  
 
3./ Biztosítani kell a pénzügyi mérleg bevételi és kiadási oldalának egyezőségét, ennek 
érdekében: 
� Törekedni kell minél nagyobb mértékű pótlólagos forrás bevonására az Önkormányzat 

gazdálkodásába.   
� Az intézményrendszer működésénél és valamennyi feladat végrehajtása során, 

törekedni kell a megtakarításokra. 
 
4./ A 2010. évi fejlesztések forrására az Önkormányzat kötvénykibocsátás alapú finanszírozási 
célú forrást és a vagyonértékesítési bevételből képzett tartalékot jelöli meg. 
5./ Az intézményi költségvetések készítésekor a kiadások tervezésénél az alábbiak szerint kell 
eljárni: 
A tervezés alapja a szintrehozásokkal és a szerkezeti változásokkal korrigált 2009. évi 
módosított előirányzat. A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok 
előirányzatainak tervezése – a törvényi előírások figyelembevételével – a 2009. évben 
meghatározott keretösszegek alapján készüljön, a kötelező automatizmusok 
figyelembevételével. 
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A működési kiadások meghatározásánál az inflációs hatások ellentételezéseként a Kormány 
által megadott mértékű növekedést és a módosított adómértékek növekedését lehet elismerni a 
közüzemi szolgáltatások tekintetében. 
 
6./ Általános tartalékot kell képezni az esetleges forráskiesések, többletigények, az előre nem 
látható események, károk fedezetének biztosítására. 
 
7./ Az Önkormányzat és intézményei minden területen éljenek a pályázatok adta 
lehetőségekkel. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Filler Erna gazdálkodási osztályvezető 
Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 4.) Egyebek 
 a.) 2010. évi szemétszállítási díj megállapítása 
   (Előterjesztés 4. sz. melléklete) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés kiküldésre 
került, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta. Köszönti a VHG Kft. 
jelenlévő vezetőit. Kérdezi Kovács Attila ügyvezető igazgatót, van-e szóbeli kiegészítése? 
 
Kovács Attila VHG Kft. ügyvezető igazgatója: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, de ha 
valakinek van kérdése, szívesen válaszol rá. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Galambos György alpolgármester: A velencei Önkormányzat a VHG Kft. jelentős súlyú 
tulajdonosa. A VHG Kft. a taggyűlését megtartotta, ahol a tulajdonosi körben szó volt a 
következő évi áremelésről. Amikor a végső döntésüket meghozták, azokat a körülményeket 
kellet figyelembe venniük, amelyek a gazdaságban, környezetükben vannak. Szeretnék, ha 
minél kevesebb lenne a szemétszállítási díj, de közben működésképes maradjon a VHG Kft. is. 
A lakosokra és Önkormányzatra vonatkoztatva is elmondhatja, még nem tartanak ott, hogy 
olyan elvárásokat támasszanak a hulladékszállítással kapcsolatban, ami a XXI. századnak 
megfelel, mivel az adottságok még nem olyanok. Magyarországon a technikai feltételek nem 
adottak arra, hogy a hulladékszállítást akár súlyra, akár tömegre lehessen végezni, ezért vagy 
80, vagy 100 literes edényzetből szállítják a hulladékot. Velencén a hulladék mennyisége miatt 
a 120 literes edényzetet használják, mivel a 80 literesbe a hulladék legtöbbször nem fér bele. 
A VHG Kft-nek ha szállít hulladékot, ha nem, akkor is van egy fix költsége. Ezt a fix költséget 
mindenképpen ki kell termelnie, hogy a működését fenntartsa és a szükséges fejlesztéseket 
megtegye. A kiküldött anyagban ez leírásra került a VHG Kft. vezetősége részéről. A 
taggyűlésen a Juhász Gyula képviselő úrral - aki a Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke - 
vettek részt, így elég nagy a lobbi annak érdekében, jól áttekinthető anyagot kapjanak a Kft. 
működéséről. Érthetően, tömören szerepel az anyagban, milyen költségei vannak a Kft-nek, 
milyen fejlesztések várhatók, amihez szükséges a hulladékszállítási díj bizonyos emelése. A 
taggyűlés egyhangúan döntött a 8,5 %-os áremelés mellett, ezt kell ma a Testületnek 
elfogadna. A szelektív hulladékgyűjtés megvalósítását a Kft. vezetőinek célul tűzték ki. Az 
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kiküldött anyagban rendelet-tervezet is szerepel. Megköszöni az Kft. ügyvezetésének 
munkáját, véleménye szerint a hulladékszállítás az elmúlt időszakban jó minőségben került 
elvégzésre.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Elfogadja, amit Galambos György alpolgármester úr mondott, 
miszerint technikailag nem megoldható más hulladékgyűjtő edények használata. Továbbra is 
azt mondja, méltánytalan azokkal az idős, egyedülállókkal, akiknek egy hónap alatt sem telik 
meg a 110 literes edényzete, hogy ugyanannyi díjat fizessenek. A Szociális és Egészségügyi 
Bizottság nevében kéri, gondolkodjanak el azon, van-e arra mód, hogy az általa megjelölt 
személyek az edényzet változtatása nélkül mérsékelt térítési díjat fizessenek, vagy be tudják-e 
tenni a Bizottság által fizetett lakásfenntartási segélyek közé a hulladékszállítási díjat.  Ezzel 
elviselhetőbbé lehetne tenni azoknak az embereknek a hulladékszállítás megfizetését, akiknek 
gondot okoz.  
 
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető: A lakásfenntartási támogatásba eddig is 
beletartozott a szemétszállítási díj összege. 
 
Cserny Vilmos képviselő: Utoljára úgy beszéltek róla, mint fűtéstámogatás. 
 
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető: Ez a gyűjtőnév. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérhető a támogatás a fűtésre is és a 
hulladékszállításra is. 
 
Juhász Gyula képviselő: A VHG Kft. Felügyelő Bizottsága a taggyűlés előtt megtartotta a 
soros ülését. A Kft. ügyvezetője által készített beszámolót elfogadásra javasolta a 
taggyűlésnek. A kintlévőségek alakulását különösen fontosnak tartották, kérték a szükséges 
intézkedések megtételét. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén is részt vett, 
egyetért az ott elhangzottakkal, javasolja az elfogadását. Felhívja a figyelmet arra, biztosan 
javítaná a köztisztaságot, ha minél előbb kialakításra kerülne a hulladékudvar. Ha ez 
megvalósul, akkor nem a határba viszik ki az emberek a hulladékukat, hanem kulturált 
körülmények között helyezhetik el a hulladékudvarban.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A hulladékudvarral kapcsolatban elmondja, a DRV-vel 
a megállapodás megkötésre került, az erre benyújtott pályázaton is nyertek, már látni lehet, 
hogy megvalósul.  
 
Martinovszky József képviselő: A személyes tapasztalatai a hulladékszállítással kapcsolatban 
jók, véleménye szerint a lakosság is meg van elégedve vele. Reméli a zöldhulladék szállítása 
során vásárolt matricák bevételei elősegítik, hogy a VHG Kft. hozza a terveit. A Szociális és 
Egészségügyi Bizottság vezetőjeként kéri, ha személyiségi jogokba nem ütközik, akkor a 
kintlévőségek listáját szeretné megkapni, amiből vizsgálni tudnák a rászorultságot. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Sajnos ez a kérés nem teljesíthető, nem adhatják át 
a listát. 
 
Martinovszky József képviselő: Csak segíteni szerettek volna. Ezek szerint más irányba kell 
keresni a megoldást. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri a VHG Kft. vezetését, hogy amikor velencei 
lakostól kapnak a hulladékszállítás díjfizetésének mérséklésére vonatkozó kérelmet, akkor 
konzultáljanak Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezetővel, mit lehet tenni az 
ügyben. 
 
Serhók György képviselő: Nincs még egy olyan érzékeny téma egész évben a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsági üléseken, mint a szemétszállítás. A Kft. érdekeit is figyelembe 
kell venni, ezért nagyon örül annak, hogy a Képviselő-testületből két személy is részt vesz a 
taggyűléseken. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági viták során is felmerülnek azok a 
gondolatok, amelyek most itt elhangzottak. Az idei évben is találtak olyan kompromisszumos 
megoldást, ami sajnos azzal jár, hogy több pénzt kell beszedni a lakosságtól, de bíznak abban, 
továbbra is színvonalas lesz a szolgáltatás. A kintlévőségek kérdése a Bizottsági ülésen is 
felmerült, ebben kéri az Önkormányzat segítségét. Sajnálatos, hogy egyre nagyobb mértékben 
növekszik a kintlévőség forintértéke. Köszöni, és elfogadásra javasolja a Bizottság 
álláspontját. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, zárják le a hozzászólásokat, hiszen talán ez 
az első év, amikor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen sikerült olyan 
kompromisszumos megoldást találni, ami minden szempontból megfelelővé tette az anyagot. 
Ez ténylegesen köszönhető az előterjesztésnek, valamint annak, hogy Juhász Gyula és 
Galambos György képviselő társai kellően képviselik a település érdekeit. Eredetileg két 
olvasatban tárgyalja a Képviselő-testület a hulladékszállítási díjat, viszont most úgy érzékeli a 
vitából, erre nincs szükség. Kéri, ma fogadják el a hulladékszállítás díját, mivel nem látja 
értelmét a következő testületi ülésre történő visszahozatalnak.  
 
Benkő Istvánné képviselő: Jelzi, a kommunális és zöldhulladék díjtételeinél összeadási hibát 
talált.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöni, a hibát ki fogják javítani.  
Kéri, aki egyetért azzal, a mai nap ebben tényleges döntést hozzanak és ne első olvasatú 
szavazás legyen, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a javaslatot a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
188/2009.(XI.16.)  
h a t á r o z a t a 

a 2010. évre vonatkozó hulladékszállítás díjtételeinek elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évre vonatkozó háztartási 
hulladékszállítás díjtételeire vonatkozó első olvasatú előterjesztést végleges formában 
elfogadja, azt második olvasatban nem kívánja tárgyalni. A díjtételek rendeleti formában 
történő megállapításáról külön dönt.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
*  * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a kiküldött rendelet-tervezettel és annak 
mellékleteivel együtt az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 
települési szilárd hulladék kezeléséről szóló rendelet módosítását elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2009. (XI.30.) 

r e n d e l e t e 
a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 

39/2004. (XII.31.) rend elet módosításáról 
 
Rendelet 5. számú mellékletben. 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 4.) Egyebek 
 b.) 4412 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlatok 
   (Előterjesztés 6. sz. melléklete) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az óvodafejlesztés tárgyalásakor döntöttek az 
ingatlanok értékesítéséről. Az ingatlanok meghirdetésre kerültek, az eladást jelző táblák 
elkészültek, kihelyezésre kerülnek az ingatlanokra. A 4412 hrsz-ú meghirdetett ingatlanra két 
ajánlat érkezett, ezért licithelyzet állt be. A Képviselő-testület feladata, hogy a licithelyzetet 
megállapítsa. Az érvényes licitszabályzat szerint a szükséges lépéseket meg kell tenni a 
Polgármesternek, a Jegyzőnek és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének. Ezek 
alapján a következő testületi ülésre kerül vissza az értékesítés. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele? 
 
Martinovszky József képviselő: Kérdezi, ennek a tóparti ingatlannak a telekhatára 30 méteren 
kívül van? Itt nem kerül lekerítésre a tópart? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Kb. 50 méterre van az ingatlan a parttól. 
Véleménye szerint nem léptékhelyes a mellékelt térkép, kérni fogja annak kijavítását.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tehát a válasz Martinovszky József képviselőtársa 
kérdésére, nem, nincs ilyen veszély. Kéri a Képviselő-testületet, állapítsa meg, hogy a 4412 
hrsz-ú ingatlannál licithelyzet állt elő és a szabályzat szerint szükséges eljárni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az előterjesztés utolsó mondatában szerepel, 
ajánlattételi idő határnapját is meg kell állapítani, mert valahol le kell zárni az ingatlan 
vételére történő jelentkezést, mert akkor minden újabb jelentkezés felborítja az addigi 
eljárást. Úgy gondolja, a licithelyzet beállt, a tárgyalásra a jövő hétnél előbb nem kerül sor, 
ezért ezt le lehet zárni akár november 23-ával is. Nem ártana, ha a többi ingatlanra is 
megállapítanának majd a későbbiek során egy határnapot.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja megfontolásra, a többi ingatlannál a 
következő testületi ülésen mondjanak egy határnapot.  
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Cserny Vilmos képviselő: Kérdezi, nem lehetne erre egy rugalmas szabályt hozni? Például az 
első ajánlattétel érkezésétől számított x napon belül lenne a határidő, amire elő lehet készíteni 
az anyagot. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem biztos, hogy minden ingatlan esetében lesz 
licithelyzet. Van egy szabályzata az Önkormányzatnak, ha beemelésre kerül valamilyen 
határnap, akkor lehet, egy konkrét szituációban ez nem lesz jó. A licithelyzetet mindenképpen 
be kell jelenteni, a Képviselő-testület ekkor megállapíthat egy határnapot, ameddig be kell 
fogadni az Önkormányzatnak ugyanarra az ingatlanra az ajánlatokat, majd le kell zárni, mert 
így lesz szabályos. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, a 4412 hrsz-ú ingatlan tekintetében a 
november 23-i határnapot fogadják el, mert akkor a következő Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsági ülésen tárgyalni tudják és előterjeszthetik a decemberi testületi 
ülésre.  
Kéri, aki elfogadja, hogy a 4412 hrsz-ú ingatlan esetében licithelyzet alakult ki és ezen 
ingatlanra az ajánlattételi idő határnapját 2009. november 23-ban állapítsák meg, 
kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a javaslatot a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
189/2009.(XI.16.)  
h a t á r o z a t a 

a 4412 hrsz-ú értékesítendő ingatlan licithelyzetéről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, a 4412 hrsz-ú 
meghirdetett ingatlan esetében licithelyzet alakult ki. Az ingatlanra az ajánlattétel 
határnapját 2009. november 23-ban állapítja meg. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2009. november 23. 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 4.) Egyebek 
 c.) Intézményi takarításra javaslat 
   (Előterjesztés 7. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A kiküldött anyag tartalmazza a Testület által felkért 
személyek, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatát. Tájékoztatásul 
elmondja, a bérköltség forrásául a Hivatal a többlet adóbevételt jelölte meg. December 1-vel 
kellene a személyzetet biztosítani, ezért javasolja, az idei évben a karácsonyi díszkivilágítás 
fejlesztésére tervezett összege legyen ennek a feladatnak a bérköltség fedezete. Tehát a 
díszkivilágításnál az idei évben további bővítést ne hajtsanak végre. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele? 
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Galambos György alpolgármester: A Képviselő-testület tagjai közül egy szűk társaság kapott 
megbízást arra, vizsgálja meg, a feladatot milyen formában lehet gazdaságosan elvégezni. 
Három variáció merült fel, önálló önkormányzati cég alakítása a tevékenységre, külső 
vállalkozó bevonása szolgáltatásként és intézményen belüli feladatmegoldás. Ennek a 
feladatnak eleget téve Horpácsi László, Tímár Béla és személye bekérték az információkat. 
Arra a megállapításra jutottak, hogy saját céggel megfelelő számok és információk hiányában 
nem szabad ezt a feladatot felvállalni. Az idegen szolgáltatók árajánlatait átvizsgálva 
kiderült, egyes szolgáltatók komolytalanok, mások pedig túl drágák. A harmadik variációval 
kapcsolatban megkeresték az Iskola igazgatóját és kikérdezték a pontos elvárásokról, és azt a 
megállapítást tették, ezt a feladatok saját intézményi hatáskörben kell megoldani. Ezt a 
javaslatukat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elé terjesztették.  
 
Juhász Gyula képviselő: Elmondja, az indoklásban és a jegyzőkönyvben is szerepel a neve. 
Nagyon várta, hogy megkapja a lehetőséget, és részt vehet ezen a tárgyaláson. Ez valamilyen 
formában nem sikerült, biztosan mindent kimerítettek a megkeresése érdekében. Végső 
konklúzióként elmondja, egyetért a javaslattal.  
 
Galambos György alpolgármester: Elmondja, a Hivatal titkárságával együtt sokszor keresték 
a Képviselő urat, de rövid volt a határidő, dönteni kellett.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az előterjesztetést kiegészítené azzal, 
természetszerűleg a meglévő technikai fizikai állományhoz képest lenne a plusz három fő. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az előterjesztést a szóbeli kiegészítésekkel 
együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, az előterjesztést a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
190/2009.(XI.16.)  
h a t á r o z a t a 

Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
takarítási munkáinak elvégzéséről 

 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola megnövekedett takarítási munkáinak elvégzésére három fő technikai 
létszámot biztosít. 
A bérköltség forrásául a Hivatal 2009. évre a bérmaradványt jelöli meg. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Czuppon István iskolaigazgató 
Határidő:  2009. december 31. 

 
 

*  * * 
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Napirend: 4.) Egyebek 
 d.) 2010. évi belső ellenőrzési terv 
   (Előterjesztés 8. sz. melléklete) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, az előterjesztést a Képviselő-testület  10 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
191/2009.(XI.16.)  
h a t á r o z a t a 

a 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és intézményei 
2010. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztésben foglaltak szerint megállapítja. 
 

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

 
*  * * 

 
 
Napirend: 4.) Egyebek 
 e.) Helyettes szülői ellátás megszüntetése 
   (Előterjesztés 9. sz. melléklete) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a határozati javaslatot a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
192/2009.(XI.16.)  
h a t á r o z a t a 

helyettes szülői ellátás megszüntetéséről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyettes szülői ellátást megszünteti. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a törvényes megszüntetés ügyében eljárjon. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2009. december 31. 

 
*  * * 
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Napirend: 4.) Egyebek 
 f.) Közterületek elnevezése 
   (Előterjesztés 10. sz. melléklete) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a határozati javaslatot a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
193/2009.(XI.16.)  
h a t á r o z a t a 

közterület elnevezésről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 
a Panoráma úttal szemben a Nadapi út jobboldalán épülő villanegyed utcáinak és a Tulipán 
utca melletti park elnevezésére a következő javaslatot teszi: 
 
A velencei 4609-es és a 4644-es hrsz-ú utat  Karnevál körút  -nak, 
A velencei 4665, 4686, 4689-es hrsz-ú utakat Adria körút        -nak, 
A velencei 919/27 hrsz-ú közterületet  Tulipán park     -nak nevezi el. 
 
Felkéri a Hivatalt, hogy a szükséges Földhivatali átvezetéseket végezze el. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Heinczné Horváth Edina osztályvezető 
Határidő:  2010. január 31. 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 4.) Egyebek 
 g.) Belső piaci szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása 
   (Előterjesztés 11. sz. melléklete) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Ezt már korábban is tárgyalta a Testület. Itt most egy 
határozati javaslat van, egy rendeletmódosítás és egy önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezése. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Sénik István képviselő: Az előterjesztésben szerepel a Zaj- és rezgésvédelemről szóló rendelet 
is. Kéri, ezt a témát még egyszer beszéljék át, mert eljutottak oda, a területen lévő 
vendéglátóegységek zajhatása egyenlő egy lakóház zajhatásával. Ennek nagyon sok hátránya 
van az üdülőterületen lévő vendéglátóegységek számára. Sajnos Velencén egyetlenegy 
szórakozóhely nincs, elmennek máshová a vendégek. Velencén a szórakozóhelyeket sújtja ez a 
rendelet. Az a kérése, ezt valamilyen formában oldják meg. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, mivel a jövő évi munkatervhez javaslatot 
lehet leadni, így vegyék fel a jövő évi feladatok közé a Zaj- és rezgésvédelemről szóló rendelet 
Sénik István képviselőtársa felvetése aspektusából történő áttekintését. Véleménye szerint a 
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2010. február hónapban megtartandó testületi ülésre tűzzék ki napirendi pontként ezt a 
felvetést.  
 
Galambos György alpolgármester: Javasolja, a Képviselő-testület bízzon meg három olyan 
embert, aki ehhez ért, hogy valami jól alátámasztott szakvéleményt tegyen le a Testület elé. 
Erről már többször beszéltek, ez nem zajszennyezés. Ez a kérdés állandóan aktuálissá válik, 
mindenképpen beszélni kellene róla.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ennek semmi akadályát nem látja, de kéri, ebben Sénik 
István képviselő úr is vegyen részt. Az előkészítést a Hivatal elvégzi, amikor ez megtörténik, 
meg tudják beszélni a Képviselő úrral, ezután kerülhet a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság elé.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Javasolja, ne csak a Sénik István legyen ebben érintett, hanem 
véleménye szerint Horpácsi László biztosan vállalja, akinek volt vendéglátós múltja. Szerinte 
az ország más részéről is kellene tapasztalatokat gyűjteni, máshol hogyan oldják ezt meg. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, Sénik István és Horpácsi László urakon kívül 
van-e más javaslata a Testületnek? 
 
Serhók György képviselő: A Zaj- és rezgésvédelmi rendelettel kapcsolatban nagyon jó ötletei 
voltak Füri Mihály képviselő úrnak, ezért javasolja őt is.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Akkor ezek szerint összeáll a háromfős bizottság. A 
Hivatal előkészíti úgy, hogy februárban a Testület meg tudja tárgyalni. Az előkészítő vitára 
pedig januárban kerülhet sor. Felkérik majd az érintetteket, mert most csak a Sénik István 
képviselő úr van itt, reméli mindenki vállalja.  
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Zaj- és rezgésvédelemről szóló rendelet tárgyalását 
februárban munkaterv szerint napirendre tűzzék, és ennek megfelelően készítsék azt elő, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a javaslatot Képviselőtestület 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
194/2009.(XI.16.)  
h a t á r o z a t a 

Zaj- és rezgésvédelemről szóló 30/2003.(XII.8.) rendelet felülvizsgálatáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi munkatervében februári 
időponttal szerepeltetni kívánja a zaj- és rezgésvédelmi helyi rendelet felülvizsgálatát. 
Felkéri Füri Mihály és Sénik István képviselőt, valamint Horpácsi László Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsági tagot, hogy a napirend előkészítésében szíveskedjenek 
közreműködni. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2010. január 31. 

 
*  * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, térjenek vissza az eredeti előterjesztéshez. Kérdezi 
van-e még valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, hogy a határozati javaslatot a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
195/2009.(XI.16.)  
h a t á r o z a t a 

„A belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK 
irányelv”-ből fakadó jogharmonizációs kötelezettségéről 

 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A belső piaci szolgáltatásokról 
szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelv”-ből fakadó jogharmonizációs 
kötelezettségének eleget téve felülvizsgálta hatályos rendeleteit és az alábbi döntéseket hozta: 
 
1.) Megállapította, hogy az Irányelv 2. cikke által kizárt szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
alábbi önkormányzati rendeletek nem érintettek az Irányelv rendelkezéseivel: 
 
• Közműtársulásokról és az utólagos rákötésekről szóló 14/1993. (X. 1.) rendelet 
• Helyi címer és zászló alapításáról szóló 9/1994. (VIII. 9.) rendelet 
• Háziorvosi körzetekről szóló 16/2002. (X. 10.) rendelet 
• Gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 15/2003. (VI.10.) rendelet   
• Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló 6/2005. (III. 1.) rendelet 
• Hulladékgazdálkodási tervről szóló 16/2005. (VI. 27.) rendelet 
• Köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 1/2006. (II. 20.) rendelet  
• Szociális rendeletről szóló 9/2006. (III. 31.) rendelet 
• Szervezeti és Működési szabályzatról szóló 23/2006. (X. 31. ) rendelet 
• Köztisztviselők szociális jóléti és egészségügyi juttatásairól szóló 29/2006. (XII. 28.) 

rendelet 
• Helyi adókról szóló 31/2006. (XII. 28.) rendelet 
• Ktg.vet. és zárszám. rendelet mérleg és kimutatás tartalmi köv. szóló 17/2007. (VI.4.) 

rendelet 
• Szociális étkeztetés térítési díjáról szóló 2/2009. (II. 23.) rendelet 
• Iskola és óvoda élelmezési díjáról szóló 9/2009. (II. 24.) rendelet 
• 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 9.) rendelet 
• 2008. évi zárszámadásról szóló 17/2009. (IV. 30.) rendelet 
• Velence Rózsája Díj alapításáról szóló 21/2001. (IX. 24.) rendelet 
• Helyi közművelődési tevékenységről szóló 1/2003. (II.10.) rendelet 
• Velencéért Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 21/1992.(IX.25.) 

rendelet 
 
2.) A Képviselő-testület megállapította, hogy az alábbi önkormányzati rendeletek az 
Irányelv által érintettek, de azzal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmaznak: 
 

• A köztemető használatának rendjéről szóló 13/2001. (IV. 9.) rendelet 
• Velence Helyi Építési szabályzatáról szóló 16/2001. (VI. 25.) rendelet  
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• Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/2003. (IX. 15.) 
rendelet 

• Zaj-és rezgésvédelemről szóló 30/2003. (XII. 8.) rendelet 
• Állatok tartásáról szóló 18/2004. (V. 31.) rendelet 
• Folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 24/2004. (VII. 

26.) rendelet 
• Közterületek használatáról szóló 18/2008. (IX. 22.) rendelet 
• Közterületek tisztántartásáról szóló 38/2004. (XII. 31.) rendelet 
• Települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 39/2004. (XII. 31.) rendelet 
• Lakások és helyiségek bérletéről szóló 28/2006. (XII. 28.) rendelet 
• Kerti hulladék égetéséről szóló 21/2007. (VII. 23.) rendelet 
• Parkolási rendről szóló 24/2007. (X. 24.) rendelet 
• Kamatmentes önkormányzati kölcsönről szóló 2/2008. (I. 18.) rendelet 
• A strandok használatáról, működtetéséről szóló 18/2009. (VI. 02.) rendelet 

 
3.) A Képviselő-testület megállapította, hogy az alábbi önkormányzati rendelet az Irányelv 
által érintett, azzal ellentétes rendelkezéseket tartalmaz,  fenntartása nem indokolható:  

 
• Az elektronikus ügyintézésről szóló 26/2005.(X. 24.) rendelet 

 
4.) A Képviselő-testület az érintett önkormányzati rendeleteket az előterjesztés  mellékletében 
található rendeletmódosítás elfogadásával jogharmonizációs záradékkal látja el, amely 
tanúsítja, hogy az idézett rendeletek a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai 
Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvével ellentétes rendelkezéseket nem tartalmaznak.  
 

Felelős:  Szelei Andrea aljegyző 
Határidő:  2009. november 20. 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a rendelet módosítását elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
Megállapította, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a rendelet 
módosítását elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2009. (XI.30.) 

r e n d e l e t e 
az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

 
Rendelet 12. számú mellékletben. 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az elektronikus ügyintézésről szóló 26/2005. 
(X.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a rendelet 
hatályon kívül helyezését elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2009. (XI.30.) 

r e n d e l e t e 
az elektronikus ügyintézésről szóló 26/2005. (X.24.) önkormányzati rendelet  

hatályon kívül helyezéséről 
 
Rendelet 13. számú mellékletben. 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mivel a következő napirendi pont előterjesztője, Göndör 
Gábor úr, a Gesztorház Bt. ügyvezető igazgatója még nem érkezett meg, kéri, hogy a Gergely 
Airt Kft. kérelmét tárgyalják előbb. 
 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 
 h.) Gergely Airt Kft. kérelme 
   (Előterjesztés 14. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a kiküldött 
anyaggal kapcsolatban? 
 
Juhász Gyula képviselő: Nem kellene értékbecslést készíttetni? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Véleménye szerint ez még korai lenne. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ha szükséges lesz, a Hivatal dolgozói között van 
értékbecslést készíteni tudó szakember. 
 
Martinovszky József képviselő: Véleménye szerint menetközben el kellene készíteni az 
értékbecslést. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Támogatják a kérelmet, de ki kell dolgozni a fejlesztési 
elképzelések további pontosítását, valamint a terület hasznosítására várnak még részletes 
javaslatokat. 
Kéri, aki támogatja a kérelmet azzal, hogy további kidolgozásra alkalmasnak tartja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a kérelmet 11 igen szavazattal támogatta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
196/2009.(XI.16.)  
h a t á r o z a t a 

Gergely Air Kft. kérelméről 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gergely Airt Kft. kérésére pályázati 
programban való eredményes részvétel érdekében támogatja a célterületként megjelölt, volt 
honvédségi laktanya területének bérbeadását fejlesztési célra. 
A végleges engedély kibocsátásához szükségesnek tartja minimum feltételként a fejlesztési 
elképzelések pontos meghatározását, igénybevett terület nagyságát és pontos lehatárolását, 
valamint a terület, illetve létesítmények bérleti díjára vonatkozó megállapodás előkészítését. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2010. június 30. 

 
 

*  * * 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 
 i.) Megállapodás – forgalmazói szerződés kiegészítésről  
  (Raiffeisen Bank Zrt.) 
   (Előterjesztés 15. sz. melléklete) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti Göndör Gábor urat, a Gesztorház Bt. 
ügyvezető igazgatóját. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel 
kapcsolatban? 
 
Juhász Gyula képviselő: Mindenki hallotta, hogy minden ország segített a bankszektoron. A 
bankok a krízis és a támogatás ellenére a felelősséget másra hárítják át. Ezért ezt az indítvány 
így nem tudja elfogadni.  
 
Göndör Gábor Gesztorház Bt. ügyvezető igazgatója: A segítség egyik országban sem úgy 
történt, hogy ingyenesen és visszatérítési kötelezettség nélkül pénzt raktak volna a 
bankszektorba, hanem állami garancia mellett kaptak visszatérítendő hiteleket. Tehát ezek 
olyan követelések az állam és bankszektor felé, amelyek valósak és vissza is kell adni. 
Magyarországon is abból volt probléma, amikor az első állami segélycsomag kidolgozásra 
került, a kedvezményes hiteleket azért nem vették igénybe a bankok, mert az állam vétójogot 
kért volna és megjelölhette volna a bankok elnökképviseletét. Ebbe a bankok nem mentek bele. 
Ezért kellett átdolgozni az első magyarországi segélycsomagot. Most ott tartanak, hogy a 
veszteségnek a felét a bank visel, felét pedig az Önkormányzat. Erre lehet mondani, üzletileg 
korrekt megállapodás. Ez most egy féléves periódusra szól. Az előző szerződés-módosításban 
az szerepelt, hogy a bank egy egyszerű értesítés mellett másnap inkasszóval leemelhette a 
költségeit a számláról, amit esetleg meg is indokolhatott. Velence érdekében kiharcolták, hogy 
minden esetben előzetes tárgyalásokat kell folytatni, csak az Önkormányzat beleegyezésével 
lehet arról beszélni, hogy az esetlegesen felmerülő költség megosztásra kerüljön. Semmiféle 
automatikus teherátvállalás nincs a megállapodásban és az eredeti ajánlatban szereplő 2,3 
%-os tervezett költségmegosztást 1,9 %-ra szorították vissza.  
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Galambos György alpolgármester: Ez egy olyan helyzet, ahol a bankoknak nem lehet 
egyoldalúan változtatni, mint a magánhiteleknél. Azzal egyetért, hogy a hosszú távú 
együttműködésben megosszák a költségeket, de benne van, amikor a lakossággal szemben 
egyoldalúan eljárnak, vívódik, hogyan döntsön. Félre kell most rakni ezt az oldalt és 
önkormányzati szemmel kell nézni. Nem könnyű a döntés.  
 
Sénik István képviselő: Kérdezi, mi lenne, ha nem fogadnák ezt el? 
 
Göndör Gábor Gesztorház Bt. ügyvezető igazgatója: Ebbe most nem menne bele, mert csak 
találgatni lehetne. Azzal kell tisztában lenni, az osztrák tulajdonos, amikor nézi a 
magyarországi települések kötvénykibocsátását - Velence bármilyen szép és jó hely -, neki 
csak egy mínusz áll Velence sorában. 2009. évben ez egy mínuszos projekt számára. 
Benne van az eredeti szerződésbe, 10 % felett az árfolyam elvándorol – ez kvázi biztosíték a 
banknak -, akkor kérheti a kötvény visszaváltását. Ők ezt nem kérték. Ha most ezt Velence 
elutasítja, lehetséges, egy idő után olyan döntést hoznak a tulajdonosok, nem viseli a bank azt 
a veszteséget, amit Velence termel, hanem kérik a kötvény visszaváltását. Hogy ez milyen 
periódusban történik meg, akkor éppen a forint milyen gyenge vagy milyen erős, akkor 
derülne ki, egy ilyen esetleges kötvényvisszaváltás mekkora veszteséget okozna a városnak. 
Javasolja fogadják el, ez egy hosszú távú együttműködés, 20 év. Látható, korrekt a felmerült 
költségek megosztása. Le van írva az előterjesztésben, jelentős kamatnyereséget tudott az 
Önkormányzat elérni, ami ha nem is erre való, de ebből lehet ezt a költséget jelenleg fedezni. 
Véleménye szerint kockázatot csak akkor kell vállalni, ha nincs más megoldás. Amíg korrekt 
üzletet tud Velence kötni, addig a másik lehetőséget a legvégső esetre kell fenntartani. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az előterjesztést elfogadja és a Megállapodás 
aláírásával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület az előterjesztést 9 igen, 2 nem szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
197/2009.(XI.16.)  
h a t á r o z a t a 

Raiffeisen Bank Zrt-vel kötendő megállapodás forgalmazói szerződés kiegészítéséről 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Raiffeisen Bank Zrt-vel kötendő 
Megállapodást a forgalmazói szerződés kiegészítéséről a pénzügyi tanácsadó által 
előterjesztett formában elfogadja.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Megállapodást nevében eljárva írja alá. 
 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2009. december 31. 

 
*  * * 
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Göndör Gábor Gesztorház Bt. ügyvezető igazgatója: Mivel nincsen meghatározva, hogy az 
Önkormányzat az 1,9 %-os költséget milyen dátummal fizesse meg, erre szabadon december 
31-ig nyitva a lehetőség, így ez olyan dátummal fog megtörténni, amikor a forint erősödő 
fázisban van. A svájci frank összege fix, de az árfolyam kevesebb lehet.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Kéri az Önkormányzat majd ennek az időpontnak a 
jelzését. 
 
Göndör Gábor Gesztorház Bt. ügyvezető igazgatója: Jelezni fog az Önkormányzatnak. 
 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 
 j.) A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről – rendelet  
  alkotás 
   (Előterjesztés 16. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban 
valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Juhász Gyula képviselő: Megjegyzi, milyen sok civilszervezet van. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Folyamatosan növekszik a számuk és ez egy jó dolog. 
Kéri, aki a rendelet-tervezettel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 10 igen,1 nem szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta 
és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2009. (XI.30.) 

r e n d e l e t e 
a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 

 
Rendelet 17. számú mellékletben. 

 
*  * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 
 k.) Személyi kérdés – Polgármester jutalma 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Átadja a szót Galambos György alpolgármester úrnak a 
napirend levezetésére. 
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Galambos György alpolgármester: A Polgármester jutalmazása és ennek forrása szerepel az 
Önkormányzat költségvetésében. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, 
átadja a szót Serhók György képviselő társának, a Bizottság elnökének, a napirend 
előterjesztőjének. 
 
Serhók György képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a 
Polgármester asszony jutalmazását. A jutalmazással kapcsolatban bizonyos feltételek voltak 
megszabva, ezek is szerepelnek a határozatokban. A folyamatban levő három nagy projekt 
menedzselésében kiváló munkát végzett a Polgármester asszony. Ezeket figyelembe véve a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a Polgármester jutalmazására három havi bruttó 
bérnek megfelelő összeget javasol kifizetni a második félévre. 
 
Galambos György alpolgármester: Véleménye szerint Velence Polgármestere igen sokat 
dolgozik. Aki már vett részt pályázatban, az tudja, milyen nagy munkával jár. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsági ülésen megállapították, azoknak az elvárásoknak, amit kitűztek 
a jutalmazással kapcsolatban, a Polgármester asszony megfelelt. 
Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele, véleménye? 
 
Martinovszky József képviselő: Véleménye szerint nem kellene különösen dicsérni a 
Polgármestert, mivel erre választották meg, hogy Velence város érdekében mindent tegyen 
meg. A jutalom összegét pedig a költségvetésben biztosították. Javasolja, szavazzák meg. 
 
Cserny Vilmos képviselő: Ellenzéki oldalról hallott olyan véleményt, hogy a jelenleginél jobb 
polgármestert nem fognak tudni állítani. Ilyen mértékig elismerik a Polgármester munkáját. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A szavazással kapcsolatban bejelenti az érintettségét. 
 
Galambos György alpolgármester: A hozzászólásokat lezárja és szavazásra teszi fel a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatát.  
 
Kéri, aki a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatával egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatát 9 
igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
198/2009.(XI.16.) 
h a t á r o z a t a 

a Polgármester jutalmának kifizetéséről 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oláhné Surányi Ágnes polgármesternek a 
2009. második félévi tevékenységének elismeréséül bruttó 1.449.300,- Ft jutalmat állapít meg. 
Felhatalmazza a pénzügyi osztályt, hogy a jutalom összegének utalásáról intézkedjen. 
 

Felelős:  Serhók György Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
  Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
Határidő:  2009. november 30. 
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*  * * 
 
Galambos György alpolgármester: Visszaadja az ülés levezetését a Polgármesternek. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mindenkinek köszöni a támogatását. 
 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 
 l.) Tájékoztató az átruházott hatáskörökben ellátott feladatokról 
   (Előterjesztés 18. sz. melléklete) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Van-e kérdés vagy észrevétel a napirenddel 
kapcsolatban? 
Kéri, aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 
tájékoztatást 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett tudomásul vette. 
 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 
 m.) Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
   (Előterjesztés 19. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
tájékoztatóval kapcsolatosan?  
Kéri, aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a projektek előrehaladásáról szóló tájékoztatást 10 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett tudomásul vette. 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 
 n.) Tájékoztató az Iskola beruházás átadási időpontjairól 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az új iskolában a tervezett első tanítási nap 2009. 
december 16-a. Ez azt jelenti, ténylegesen befejeződik az építkezés és beindul az oktatás. A 
mai napig nincs semmi fennakadás. A műszaki átadás-átvétel befejezése december 15-e, a 
műszaki ellenőr véleménye szerint ennek minden feltétele adott. Amikor ezeket a dátumokat 
már tisztábban látták, akkor az is felvetődött, hogyan legyen az átadási, majd a karácsonyi 
ünnepség. Az Iskola vezetésével, kivitelezővel és minden szakértővel egyetértve úgy döntöttek, 
hogy december 16-án a gyermekek beköltözhetnek az Iskolába. 2009. december 21-én lesz a 
Városi Karácsonyi Ünnepség, december 22-én délelőtt az iskolai karácsony, délután pedig 
Halász Judit szokásos gyermekprogramja kerül megtartásra. A Városi Karácsonyi Ünnep 
előtt az Iskola vezetése lehetőséget ad arra, hogy az előbb érkezők meghatározott 
csoportokban megtekinthessék az Iskolát. Nem szeretnék a karácsonyi ünnepséget és az Iskola 
átadást egy „kalap alá” venni, ezért abban maradtak az Iskola vezetésével, hogy január 
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hónapra tennék az átadási ünnepséget. A december a családról és a szeretet ünnepéről szól. 
Január közepétől egy olyan programsorozatot terveztek a marketingesek bevonásával, amely 
minden korosztályt megszólít. Ennek az egyhetes periódusnak az lenne a lényege, hogy 
minden csoport és közösség megszólításra kerüljön, akár korosztály szerint, akár az Iskolához 
való kötődés szerint. Ezeket az ünnepségeket a tornateremben tervezik megtartani, magát a 
programját pedig az Iskola tanulói adnák. Nyilván nem lehet megismételni a várossá válás 
ünnepségét, de ugyanolyan elegáns és megható ünnepet terveznek, hiszen egy település 
életében nem gyakori az iskolaátadás. Véleménye szerint az előkészületek megtételére is 
elegendő idő áll rendelkezésre. A helyi közösségeket is szeretnék erre meghívni, a lista erről 
Czuppon István iskolaigazgató úrnál van, kéri ismertesse azt. 
 
Czuppon István iskolaigazgató: A kisgyermekes szülőket a hagyományos Halász Judit 
karácsonyi koncertre várják. Erre nem csak a velenceik jönnek, hanem a tókörnyékiek is. Az 
Alba Volán kosárlabda sportcsapatával szeretnének egy közös sportdélutánt összehozni a 
gyermekekkel. Egy szombati napra szeretnének a volt diákoknak foci körmeccset létrehozni 
egy sportnap keretében. Szeretnének a szülőknek Iskolaavató bált tartani, ez valószínű a 
farsangi időszakban kerül megrendezésre. Meghívják mind a két Nyugdíjas Klubot. A 
diákoknak író-olvasó találkozót szerveznek, valamint egy koncertet, amelyet a gyermekek 
három alternatívából választhatnak ki. Bízik benne, hogy a december 16-i nap összejön, de a 
munkatervükben fenntartottak két tartaléknapot a költözködésre. Ma beszélt az 
építésvezetővel, délután indul a próbafűtés az Iskolában.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megkapták a Budapesti Fővárosi Önkormányzattól, 
Kossuth Zsuzsa Alapítvány kezdeményezésére a Kossuth Zsuzsa szobrát. A szobor már itt van, 
az Iskola belső tere Kossuth Zsuzsa tér lesz, ott kerül elhelyezésre a szobor.  
 
Czuppon István iskolaigazgató: A Bau-System Kft. 2009. december 15-ig biztosítja az 
épületnek az őrzését, fokozatosan történik meg az átadás, majd a birtokbaadás. A takarítás 
után átadják a bútorszállítóknak a termeket. A december 16-i átköltözésnek alapfeltétele, 
hogy az Iskola a használatbavételi engedéllyel rendelkezzen.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Már megindították. 
 
Sénik István képviselő: Jó érzés fogja el, mert egy évvel ezelőtt még nagy alkudozások mentek 
az Iskola felújításáról és most elkészült. Ez káprázatos dolog. A megépülő Járóbeteg 
Szakellátó is nagy dolog lesz. Velence az elmúlt 8 évben sokat fejlődött, örül neki, hogy ebben 
az időszakban képviselő lehetett. Részéről ezt nagy dolognak tartja.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Még igen sok feladat áll előttük. A Városi Karácsonyi 
Ünnepségen nem lesz megtartva a megszokott fogadás, mert majd lesz az átadási ünnepségen. 
De az Iskola vezetése mindenkit szívesen lát a Városi Karácsonyi Ünnepségen. 
 
Serhók György képviselő: Annak örülne, ha minél előbb megtörténne a műszaki átadás, de 
biztos, hogy nagyon feszített napok következnek. Lényeg, kerüljön minden a helyére, de biztos 
egy megfelelő szinten egyeztetve lett. Véleménye szerint ha nem muszáj, ne erőltessék a 
beköltözést, de ha meg van hozzá minden feltétel, akkor örül neki.  
 
Cserny Vilmos képviselő: A kiköltözés hány nap alatt történt meg? 
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Czuppon István iskolaigazgató: Egy nap alatt. 
 
Cserny Vilmos képviselő: Nem akar „vészmadár” lenni, de a H1N1 vírussal is számolni kell 
ebben az időszakban. Lehet, hogy emiatt is kell majd tanítási szünetet elrendelni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Most könnyebb lesz a helyzet, mert az Iskola bútorokat 
nem szállít, minden új, berendezésre kerülnek a termek. Kellett adni egy határnapot, ez 
december 16-a, de az átadási ünnepséget ezért nem is élezték ki.  
 
Galambos György alpolgármester: Öröm volt látni, hogyan gyarapodott az Iskola építése. 
Javasolja, legyen Kossuth Zsuzsa szobrának elhelyezésével kapcsolatosan egy kis 
megemlékezés is. A Kossuth és Meszlenyi család kötődése Velencéhez ismert. Jeles alkalom az 
ünneplésre, hogy idekerült a szobor. Nem tudja, kinek kellene ezt kezdeményezni, de ez jó 
alkalom lenne. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, a Helytörténeti Egyesület és az Iskola 
vezetése közösen tegyenek erre javaslatot, amikor ez dátum szerint is a legidőszerűbb. Nem 
összemosva az Iskola átadásával, hanem egy más időpontban. 
 
Czuppon István iskolaigazgató: H1N1 vírussal kapcsolatban tájékoztatja a Képviselő-
testületet, hogy mai nap a gyermekeknek a Liget iskolarészben 5,2 %-a, a Zöldliget 
iskolarészben 12 %-a hiányzik. Az Oktatási Hivataltól arra kaptak felkérést, ha a gyermekek 
20 %-a hiányzik, akkor készítsen az Iskola napi jelentést. A Kossuth Zsuzsa szoborral 
kapcsolatban véleménye szerint ki kell valamit találni, amitől a gyermekek közelebb érzik 
majd magukhoz. 
 
Juhász Gyula képviselő: Az Iskolában a fűtés hogyan történik? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Geotermikus energiával. A tervező a fűtés  
működtetésének rezsiköltségére annyira pozitív becsült költséget adott, hogy visszaadta a 
műszaki ellenőrnek újraszámolásra. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, jelezte a 
közbeszerzési tanácsadó, holnapra elkészülnek a „Velencei-tó Kapuja” kivitelezési 
pályázatok értékelésével. Holnap a Bíráló Bizottság összeülhet. Kéri, döntsön a Képviselő-
testület abban, hogy holnap, 2009. november 17-én 17.00 órára hívjanak össze rendkívüli 
ülést a „Velencei-tó Kapuja” kivitelezőjének kijelölésére indított közbeszerzési eljárás 
pályázatainak bírálata napirendi ponttal.  
Kéri, aki egyetért azzal, hogy 2009. november 17-én 17.00 órára rendkívüli testületi ülést 
hívjanak össze a Polgármesteri Hivatalba, a „Velencei-tó Kapuja” projekt értékelése 
tárgyában, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a javaslatot a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, (1 
fő nem szavazott) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
199/2009.(XI.16.) 
h a t á r o z a t a 

rendkívüli testületi ülés összehívásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 17-én 17.00 órakor a 
Polgármesteri Hivatalban rendkívüli ülést tart a „Velencei-tó Kapuja” kivitelezőjének 
kijelölésére indított közbeszerzési eljárás pályázatainak bírálata napirendi ponttal. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Természetesen amelyik Képviselő nincs jelen, 
elektronikus úton értesítést kap. Kérdezi, van-e valakinek közérdekű bejelentése? 
Javasolja a Képviselő-testületnek, zárt üléssel folytassák tovább a munkájukat. Kéri, aki ezzel 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal a zárt ülés tartását megszavazta, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
200/2009. (XI.16.) 
h a t á r o z a t a 

zárt ülés elrendeléséről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete személyiségi jogok védelme érdekében 
zárt ülést tart.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnal 
 

*  * * 
 
Oláhné Surányi Ánges polgármester: Megállapítja, több napirendi hozzászólás nem volt, a 
nyílt ülést bezárja.  
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 


