
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
Velence Város Polgármesterének 

216/2020. (XII.14.) határozata 

Dr. Oszvald Éva gyermekorvos felmentése az ügyeleti feladatellátás alól 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai részére a Dr. Oszvald Éva 
gyermekorvos felmentése az ügyeleti feladatellátás alól tárgyú előterjesztés megküldésre 
került, a kialakult álláspontjok alapján az alábbi polgármesteri döntéssel egyetértenek: 

l. Gerhard Ákos polgármester Dr. OszvaJd Éva gyermekorvost a Velencei Központi 
Orvosi Ügyeleti Társulásban (székhely: 2481 Velence, Tópart utca 26.) történő ügyeleti 
szolgálat alól 2020. december 21. napjától mentesíti. 

2. Gerhard Ákos polgármester a jelen határozat l. pontja szerinti döntésről a Velencei
tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhaszn ú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesíti. 

3. Gerhard Ákos polgármester a jelen határozat l. pontja szerinti döntés értelmében 
kezdeményezi a Velencei házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó, a Dr. 
Oszvald és Társa Háziorvosi Betéti Társasággal megkötött feladat-ellátási szerződés 
módosítását. 

4. A polgármesteri döntéshozatal a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésén alapul. 

Felelős: Gerhard Ákos polgármester 
Határidő: 2020. december 15. 

Gerhard Ákos 
polgármester 



Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
Velence Város Polgármesterének 

217/2020. (XII.14.) határozata 

Döntés a Velence Város területén lévő Velencei-tavi kikötők hosszútávú jogi 
helyzetének ügyében 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai részére ,,Döntés a Velence 
Város területén lévő Velencei-tavi kikötők hosszútávú jogi helyzetének ügyében" tárgyú 
előterjesztés megküldésre került, a kialakult álláspontjuk alapján az alábbi polgármesteri 
döntésekkel egyetértenek: 

l. Gerhard Ákos polgármester úgy dönt, hogy a Velence Város Önkormányzata 
(2481 Velence, Tópart utca 26.) tulajdonában álló -21/C/B/A/-/253-00 regisztrációs 
számú· Velence Déli-kanyari közforgalmú kikötőt a meglévő 
UVH/HF/NS/A/3550/2013/2014.) számú üzembentartási engedély alapján tovább 
kívánja üzemeltetni. 

2. Gerhard Ákos polgármester úgy dönt, hogy a Velence V ár os Önkormányzata 
(2481 Velence, Tópart utca 26.) tulajdonában álló, jelenleg hatósági engedélyekkel 
nem rendelkező Velence, Cserje utcai kikötő t, Béke utcai kikötő t, Csontréti kikötőt 
és Északi-kanyari kikötőt a "Velence-tavi partfal komplex fenntartható 
rehabilitációja" című KEHOP-1.30-15-2016-00015 azonosító számú projekt 
befejezését követően az önkormányzat szándékozik üzemeltetni. 

3. Gerhard Ákos polgármester gondoskodik 
engedéllyel nem rendelkező kikötők 

engedélyek beszerzéséről és az ehhez 
megtételérő l. 

a 2. pontban foglaltak alapján, az 
működéséhez szükséges hatósági 
kapcsolódó összes jognyilatkozat 

3. A polgármesteri döntéshozatal a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi C:XXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésén alapul. 

Felelős: Gerhard Ákos polgármester 

Határidő: 2021. december 31. 

polgármester 



Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
Velence V á ros Polgármesterének 

218/2020. (XII.14.) határozata 

Velence Város Polgármesterének 19/2020. (XI.30.) rendeletének utólagos 
jóváhagyása 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a "Velence Város Polgármesterének 
19/2020. (XL30.) rendeletének utólagos jóváhagyása" tárgyú előterjesztést megismerte, a 
kialakult álláspontok alapján az alábbi polgármesteri döntést utólagosan jóváhagyja: 

l. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
Polgármester a 19/2020. (XI.30.) önkormányzati rendeletével a kerti hulladék égetéséről 
szóló 2112007. (VII.3.) önkormányzati rendeletet 2020. december l. napjával hatályon 
kívül helyezte. 

2. A polgármesteri döntéshozatal a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi C:XXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésén alapul. 

Felelős: Gerhard Ákos polgármester 
Határidő: 2020. december 15. 



Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
Velence V á ros Polgármesterének 

219/2020. (XII.14.) határozata 

A Szemper Plusz Épí~őipari Kft-vel a "Belterületi járdák felújítására vonatkozó 
árajántatok beszerzése" tárgyú eljárás eredményeként megkötött szerződés 

módosítása 

Velence Város Önkormány~at Képviselő-testületének tagjai részére a Szemper Plusz 
Építőipari Kft-vel a "Belterületi járdák felújítására vonatkozó árajánJatok beszerzése" 
tárgyú eljárás eredményeként megkötött szerződés módosításáról szóló tájékoztató 
megküldésre került, a kiala~lilt álláspontjuk alapján az alábbi polgármesteri döntéssel 
egyetértenek: 

l. Gerhard Ákos polgárlnester úgy dönt, hogy a Szemper Plusz Építőipari Kft
vel (székhely: 1152 Budapest, Aporháza utca 13., cégjegyzékszám: 01-09-
366466, adószám: tó989373-2-42, bankszámlaszám: 10300002-20389808-
00003285, képviseli: Szab ó· Tamás ügyvezető és Szabó Zsolt ügyvezető, a 
továbbiakban: Vállalkozó) kötött vállalkozási szerződésben rögzített 
teljesítési határidőt 20~1. január 31. napjában rögzíti. 

2. Gerhard Ákos polgármester felkéri Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzőt, 
hogy tájékoztassa dönt~séről a Vállalkozót. 

3. A polgármesteri dö~téshozatal a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi C:XXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésén ahi p ul. 

Felelős: Gerhard Ákos polgármester 
Határidő: azonnal 

Gerhard Ákos 
polgármester 



Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
V elen ce Város Polgármesterének 

220/2020. (XII.14.) határozata 

VelenceVáros Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének l. szám ú 
módosítása 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai részére a "Velence Város 
Önkormányzata 2020. évi Belső Ellenőrzési Tervének l. számú módosítása" -ról szóló . 
tájékoztató megküldésre került, a kialakult álláspontjuk alapján az alábbi polgármesteri 
döntéssel egyetértenek: 

l. Gerhard Ákos polgármester úgy dönt, hogy Velence Város 
Önkormányzata és intézményeinek 2020. évi Belső Ellenőrzési Tervéből a 
következő feladatokat törli azzal, hogy azokat a 2021. évi ellenőrzési tervébe 
beépíti: 

l. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása, 
kezelése, a tulajdonosi joggyakorlás érvényesítése 

2. Vagyon-nyilvántartási rendszer megfelelőségének ellenőrzése 
3. Kintlévőségek behajtására tett intézkedések vizsgálata 
4. Gépjárműhasználat ellenőrzése 

Irányító szervi ellenőrzésként: 
l. Velence Városgazdálkodási Kft. működésének 

ufóvizsgálata 

2. Gerhard Ákos polgármester felkéri Szombathyné dr. Kézi Aranka 
jegyzőt, hogy a döntésről a belső ellenőrzési vezetőt tájékoztatni szíveskedjen. 

3. A polgármesteri döntéshozatal a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46.§ (4) bekezdésén alapul. 

Felelős: Gerhard Ákos polgármester 
Határidő: 2020. december 31. 

Gerhard Ákos 
polgármester 

t~ 



VelenceVáros Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
V elen ce V á ros Polgármesterének 

221/2020. (XII.l4.) határozata 

VelenceVáros Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi belső ellenőrzési 
terve 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai részére a "Velence Város 
Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi belső ellenőrzési terve" -ről szóló 
tájékoztató megküldésre került, a kialakult álláspontjuk alapján az alábbi polgármesteri 
döntéssel egyetértenek: 

l. Gerhard Ákos polgármester úgy dönt, hogy "Velence Város 
Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi belső ellenőrzési terve" -t 
megismerte, és azt a megismert adattartalommal elfogadja. 

2. Gerhard Ákos polgármester felkéri Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzőt, 
hogy a belső ellenőrzési terv végrehajtásáról gondoskodni szíveskedjen. 

3. A polgármesteri döntéshozatal a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 
bekezdésén alapul. 

Felelős: Gerhard Ákos polgármester 
Határidő: 2020. december 31. 

polgármester 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
Velence Város Polgármesterének 

222/2020. (XII.14.) határozata 

A Velence Déli-kanyari kikötő medrében vitorláshajók kikötését szolgáló fa 
oszlopok elhelyezésének ügye 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai részére ,,A Velence Déli
kanyari kikötő medrében vitorláshajók kikötését szolgáló fa oszlopok elhelyezésének ügye" 
tárgyú előterjesztés megküldésre került, a kialakult álláspontjuk alapján az alábbi 
polgármesteri döntésekkel egyetértenek: 

l. Gerhard Ákos polgármester úgy dönt, hogy a Velence Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a "Döntés, a Velence Déli-kanyari kikötő medrében 
vitorláshajók kikötését szolgáló fa oszlopok elhelyezéséró1" szóló 199/2020. (IX.24.) 
határozatát fenntartja, a Velence Déli-kanyari kikötő 4413/18 helyrajzi számú 
ingatlanon lévő mederterületén vitorláshajók kikötésére szolgáló fa oszlopok 
elhelyezéséhez a kérelmező Velence Korzó Vitorlás Egyesület (székhely: 2481 
Velence, Balatoni út 19., nyilvántartási szám: 07-02-0003263., képviseli: Németh 
Béla elnök) részére a hozzájárulását nem adja meg. 

2. Gerhard Ákos polgármester a Velence Korzó Vitorlás Egyesületet (székhely: 2481 
Velence, Balatoni út 19., nyilvántartási szám: 07-02-0003263., képviseli: Németh 
Béla elnök) a döntéséről tájékoztatja. 

3. A polgármesteri döntéshozatal a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésén alapul. 

Felelős: Gerhard Ákos polgármester 
Határidő: 2020. december 31. 

polgármester 



Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
V elen ce V á ros Polgármesterének 

223/2020. (XII.14.) határozata 

A Velencei Meseliget Óvoda 2019/2020. nevelési évről szóló beszámolója 

Velence V á ros Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai részére a" Velencei Meseliget 
Óvoda 2019/2020. nevelési évró1 szóló beszámolója" tárgyú előterjesztés megküldésre 
került, a képviselők a kialakult álláspontjuk alapján az alábbi tartalmú polgármesteri 
döntéssel egyetértenek: 

l. Gerhard Ákos polgármester a Velencei Meseliget Óvoda 2019/2020. nevelési évről 
szóló beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

2. A polgármesteri döntéshozatal a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi cxxvm. törvény 46. § (4) 
bekezdésén, valamint a Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI.3.) Kormányrendeletén alapul. 

Felelős: Gerhard Ákos polgármester 
Határidő: 2020. december 14. 

Gerhard Ákos 
polgármester 
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Velence V á ros Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
Velence Város Polgármesterének 

224/2020. (XII.14.) határozata 

Védőnői munkakörre vonatkozó pályázati kiírás 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai részére a "Védőnői 
munkakörre vonatkozó pályázati kiírás" tárgyú előterjesztés megküldésre került, a 
képviselők a kialakult álláspontjuk alapján az alábbi tartalmú polgármesteri döntéssel 
egyetértenek: 

l. Gerhard Ákos polgármester a védőnői feladatellátással kapcsolatos kinevezésre 
vonatkozó pályázati kiírást megismerte, és a kiírást amelléklet szerint jóváhagyja. 

2. Gerhard Ákos polgármester felkéri Szombathyné dr. kézi Aranka jegyzőt, hogy a 
jelen határozat elválaszthatatlan részét képező pályázati kiírás közzétételéről 
gondoskodj on. 

Felelős: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző 
Határidő: 2020. december 31. 

Gerhard Ákos 
polgármester 

l. 



VELEY{'E "Y~4R OS 
PO L G.-lR,l;JESTEP.E 

Iktatószám: V l . !2020. 

i2í2481 Vdence, Táptut n 26. 
ifi' 221539-41 6} Ffrc: 221472 -747 
E-mail: }l i \,'atr:l ,{(i y~· l :.·r!~~ ::., . )! u 

Ü gyir1tézÓ: H en cs F ann.i Agnes 
rv'lelléklet: -

Melléklet 

Velence Város Önkormányzata 

a ;,Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján 
pályázatot lllidet a 

V elen ce V ár os Önkormányzata 

Védőnő 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idej ü közalkalmazotti jogviszony 
Határozott idő: 2021.02.01-2021.06.30. 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 2 481 V el ene e közigazgatási területe 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok 

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V .21.) ESZCSM rendeletben meghatározott 
feladatok ellátása. 

'). Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló "1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók 

Pályázati feltételek: 

Főiskola, védőnői szakon szerzett oklevél, 
magyar állampolgárság, büntetlen előélet és foglalkoztatástól el nem tiltás, 
cselekvőképesség 

egészségügyi alkalmassági 
B kategóriás jogosítvány és saját gépjármü, 

A pályázat elbírálásánál előny jelent: 

védőnői ellátásban szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

l 

l 
[: 
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VELENCE T>iR05 
POL GA.RJ·!ESTERE 
fJJ 2 481 Velence, Tópai'i u. 26. 
i/221589-416, Fax: 22/ 4í2 -747 
E-mtiil.· h i ~·u !~;~{ti ve! e.r·u.~:.:.~ .. h J!. 

Iktatószám: V/ /20.20. 
ÜgyintézŐ: Hencs Ffu'lni _4..gn.:;s 
Melléklet: -

szakmai önéletrajz a 45/2021. (III.20.) Korm. rendelet l. mellékelt szerint 
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (Kjt. 20. § (2c) bekezdés 
rendelkezésének megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány), · 
a végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 
nem pályakezdő esetén regisztrációs és egészségügyi könyv 
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
motivációs levél 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. febmár l. 
napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információtSzelei Andrea aljegyző nyújt, a 22/589-
418-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton a pályázatnak VelenceVáros Önkormányzata címére történő megküldésével 
(2481 Velence, Tópart u. 26.) . Ké1jük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szerepi ő azonosító számot: V l 12020., valamint a munkakör megnevezését: V édőnő . 

Elektronikus úton Herres Fanni Ágnes humánpolitikai referens részére a 
hencs.f::tlmi@veleT.tce.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatok tartalmi és formai szűrést követően személyes meghallgatásan vesznek részt. A 
munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításánakjogát 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021 . január 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

-...;v--.,-...,w.k.ozi <.?:nllas. g: ov .hi..l 

vvVvw.veler:ce .hu 
202l.január Ol·. 
2021. január Ol. 



Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
Velence V á ros Polgármesterének 

225/2020. (XII.14.) határozata 

Védőnői munkakörre vonatkozó pályázati kiírás 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai részére a "Védőnői 
munkakörre vonatkozó pályázati kiírás" tárgyú előterjesztés megküldésre került, a 
képviselők a kialakult álláspontjuk alapján az alábbi tartalmú polgármesteri döntéssel 
egyetértenek: 

l. Gerhard Ákos polgármester Papp Judit védőnő helyettesítésével kapcsolatos 
kinevezésére vonatkozó pályázati kiírást megismerte, és a kiírást amelléklet szerint 
jóváhagyja. 

2. Gerhard Ákos polgármester felkéri Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzőt, hogy a 
jelen határozat elválaszthatatlan részét képező pályázati kiírás közzétételéről 

gondoskodj on. 

Felelős: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző 
Határidő: 2020. december 31. 



Me11ék1et 

Velence Város Önkormányzata 

a "Közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján 
pályázatot hirdet a 

Velence Város Önkormányzata 

Védőnő 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 
Határozott idő: 2021.02.01-2023.05.30. 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 2 481 V elen ce közigazgatási területe 

A munkakörbe tartozó , illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott 
feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló "1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók 

Pályázati feltételek: 

Főiskola, védőnői szakon szerzett oklevél, 
magyar állampolgárság, büntetlen előélet és foglalkoztatástól el nem tiltás, 
cselekvőképesség 

egészségügyi alkalmassági 
B kategóriás jogosítvány és saját gépjármű, 

A pályázat elbírálásánál előny jelent: 

védőnői ellátásban szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

szakmai önéletrajz a 45/2021. (III.20.) Korm. rendelet l . mellékelt sze1int 
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (Kjt. 20. § (2 c) bekezdés 
rendelkezésének megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány), 
a végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 
nem pályakezdő esetén regisztrációs és egészségügyi könyv 
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
motivációs levél 



A munkakör betölthetőségének időpontja: A mun."<a.."<ör legkorábban 2021. február l. 
napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szel ei Andrea aljegyző nyújt, a 22/589-
418-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton a pályázatnak VelenceVáros Önkormányzata címére történő megküldésével 
(2481 Velence, Tópart u. 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: V/ /2020., valamint amunkakör megnevezését: Védőnő. 
Elektronikus úton Hencs Fanni Ágnes humánpolitikai referens részére a 
hencs.fmmi@velence.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Tartósan távollevő helyettesítése előreláthatólag 2023.05.30. napjáig. A pályázatoktartalmi és 
formai szűrést követően személyes meghallgatásan vesznek részt. A mtmkáltató fenntartja a 
pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. 
A pályázat elbírálása után a kikötött próbaidő 6 hónap. 

A pályázat elbírálásának határideje: 202 1. január 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

W'vv.-..,v.kozigallas.gov.hu 
Vv-v.tW. velence. hu 

2021. január Ol. 
2021. január Ol. 



Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
V elen ce V á ros Polgármesterének 

226/2020. (XII.14.) határozata 

Döntés a Velence Város közigazgatási területén keletkező nem közművel 
összegyűjtött települési folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes 

elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai részére "Döntés a Velence 
Város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött települési folyékony 
hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
meghosszabbításáról" tárgyú előterjesztés megküldésre került, a kialakult álláspontjuk 
alapján az alábbi polgármesteri döntésekkel egyetértenek: 

l. Gerhard Ákos polgármester úgy dönt, hogy a Velence Város Önkormányzata 
(2481 Velence, Tópart utca 26.) és a HERKE Szolgáltató Betéti Társaság (2483 
Gárdony, Batsányi János utca 26., cégjegyzékszám: 07-06-005691, adószám: 
22069221-1-07, képviseli: Herke László József ügyvezető) között a Velence Város 
közigazgatási területén keletkező települési folyékony hulladék elszállítására és 
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést, a szolgáltatási 
díjak tekintetében 1.650,- Ft l m3 szállítási díj és 845,40,- Ft + áfa l m3 elhelyezési 
díj módosításával 2023. december 31. napjáig meghosszabbítja. 

2. Gerhard Ákos polgármester gondoskodik az l. pontban foglaltak alapján a jelen 
határozat elválaszthatatlan mellékletét képező közszolgáltatási szerződés 

módosításának aláírásáról, valamint az ezzel kapcsolatos valamennyi 
jognyilatkozat megtételérőt 

3. A polgármesteri döntéshozatal a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésén alapul. 

Felelős: Gerhard Ákos polgármester 
Határidő: 2021. január 31. 

polgármester 



3. melléklet 
a V/85-6/2020. ikt.sz. előterjesztéshez 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 

amely létrejött egyrészről Velence Város Önkormányzata (székhely: 2481 Velence, Tópart 
utca 26., telefon: +36-221589-416, e-mail: hivatal@velence.hu) képviseli: Gerhard Ákos 
polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat, 

másrészről a HERKE Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 2483 Gárdony, Batsányi János 
utca 26., cégjegyzékszám: 07-06-005691, adószám: 22069221-1-07) képviseli; Herke László 
József ügyvezető, a továbbiakban: Közszolgáltató között az alulírott napon és helyen, a 
következő feltételekkeL 

l. A Szerződő Felek rögzítik, hogy 2020. január l. napjától 2020. december 31. napjáig 
közszolgáltatási szerződést kötöttek egymással a Velence Város közigazgatási területén 
keletkező települési folyékony hulladék elszállítása és ártalommentes elhelyezése 
tárgyában. 

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az l. pont szerinti közszolgáltatási 
szerződést, a szolgáltatási díjak tekintetében 1.650,- Ft/m3 szállítási díj és 845,40,- Ft+ áfa/ 
m3 elhelyezési díj módosítással 202 3. december 31. napjáig határozott időre 
meghosszabbítják. 

3. A jelen szerződésbennem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

4. Jelen szerződés Velence Város Polgármesterének ... ./2020. ( ............ ) számúhatározatán 
alapul. 

Jelen szerződést a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg 4 (négy) eredeti példányban írják alá, amelyből a 
Közszolgáltatót l (egy) példány, az Önkormányzatot pedig 3 (három) példány illeti meg. 

Velence, 2020 ............................. ... . . 

Velence V á ros Önkormányzata 
képviseli: Gerhard Ákos 

polgármester 

Ellen jegyzem: 

Szombathyné dr. Kézi Aranka 
jegyző 

HERKE Szolgáltató Betéti Társaság 
képviseli: Her ke László József 

ügyvezető 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Olrl ::~ll l 1 



Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
V elen ce V á ros Polgármesterének 

227/2020. (XII.14.) határozata 

Ivóvízvezetési szolgalmi jog alapítása a Velence, külterület 075 helyrajzi számú 
közút területének ügyében 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai részére az "Ivóvízvezetési 
szolgalmi jog alapítása a Velence, külterület 075 helyrajzi számú közút területén" tárgyú 
előterjesztés megküldésre került, a kialakult álláspontjuk alapján az alábbi polgármesteri 
döntésekkel egyetértenek: 

l. Gerhard Ákos polgármester a Velence Város Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásainak szabályairól szóló 14/2016. (VII. 4.) 
önkormányzati rendelet 10. § (6) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Velence 
Város Önkormányzata (2481 Velence, Tópart utca 26.) tulajdonában álló Velence, 
Szilfa dűlő 075 helyrajzi számú ingatlaura vonatkozóan, a Dunántúli Regionális 
Vízművek Zrt-vel (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.), mint az állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény 17. §(l) bekezdés e) pontja alapján a Magyar Államot, mint 
szolgalmi jogi jogosultat törvényesen képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) meghatalmazotti képviselőjével 

ivóvízvezeték szolgalmi jogi megállapodást köt. 

2. Gerhard Ákos polgármester gondoskodik a l. pont szerinti ívóvízvezeték 
szolgalmi jogi megállapodás aláírásáról, valamint a jogügylettel kapcsolatos 
valamennyi jognyilatkozat megtételérőL 

3. A polgármesteri döntéshozatal a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésén alapul. 

Felelős: Gerhard Ákos polgármester 
Határidő: 2021. január 31. 

polgármester 



Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
V elen ce V á ros Polgármesterének 

228/2020. (XII.14.) határozata 

A GOMI Kft. beszámolója a "Velence-tó kapuja" létesítmény üzemeltetéséről 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai részére a "A GOMI Kft. 
beszámolója a "Velencei-tó Kapuja" létesítmény üzemeltetéséről" tárgyú előterjesztés 

megküldésre került, a képviselők a kialakult álláspontjuk alapján az alábbi polgármesteri 
döntéssel egyetértenek: 

l. Gerhard Ákos polgármester a GOMI Kft. (2481 Velence, Strand utca 25., 
képviseli : Berényi Csaba ügyvezető) által2020. december 3. napján megküldött, a 
"Velencei-tó Kapuja" létesítmény üzemeltetéséről szóló beszámolót nem fogadja 
el. 

2. Gerhard Ákos polgármester felkéri a GOMI Kft.-t, hogy az l. pont szerinti 
beszámolót egészítse ki a Velence Város Önkormányzata és a GOMI Kft. között 
2009. június 10. napján kötött üzemeltetési szerződés 5. pontjában foglalt 
adatokkal, valamint a projektterületen a projektdokumentáció és az engedélyes 
tervdokumentáció szerinti állapotokhoz képest elvégzett változtatások és 
átalakítások felmérésével és azok jogszerűségének alátámasztásával. A beszámoló 
kiegészítésére adott határidő 2020. december 31. napja. 

3. A polgármesteri döntéshozatal a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésén, valamint a Kormány 478/2020.(XI.3.) Kormányrendeletén alapul. 

Felelős : Gerhard Ákos polgármester 
Határidő: 2020. december 15. 

polgármester 



Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
Velence Város Polgármesterének 

229/2020. (XII.14.) határozata 

A közalkalmazotti jogviszony átalakulásával kapcsolatos szükségszerű 
személyügyi döntés 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai részére ,,A közalkalmazotti 
jogviszony átalakulásával kapcsolatos szükségszerű személyügyi döntés" tárgyú 
előterjesztés megküldésre került, a kialakult álláspontjok alapján az alábbi polgármesteri 
döntéssel utólagosan egyetértenek: 

l. Gerhard Ákos polgármester a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési 
Intézményközpont és Könyvtár Intézményvezetőjének munkabérét a 2020. november l. 
napjától 2021. március 31. napjáig tartó időszak tekintetében az alábbiak szerint 
állapította meg: 

Alapbér: 
235.600, -Ft 

Munkáltatói döntésen alapuló, 2020. ll. 01.-2021. 03. 31. napjáig tartó havi illetmény: 
235.000, -Ft 

Összesen: 470.600, -Ft 

+vezetői pótlék: 45.000, -Ft 

Összesen: 515.600, -Ft 

2. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár 
Intézményvezetőjének a jelen határozat l. pontjában foglaltak szerinti munkaszerződése 
már elkészült. 

Felelős: Gerhard Ákos polgármester 
Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző 

Határidő: 2020. december 15. 

polgármester 
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