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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 04-én megtartott 
testületi üléséről 
 
Helye:       Velence Kastély 
 
Jelen vannak:   Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Cserny Vilmos    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
   Martinovszky József   képviselő 
   Serhók György   képviselő 
  Dr. Sirák András    képviselő (később érkezett) 
  Dr. Sirák Andrásné   képviselő (később érkezett) 
  Szávai Jánosné   képviselő 
  Uj Roland Gyula   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
valamint Szelei Andrea aljegyző, Filler Erna pénzügyi osztályvezető, Molnár Ferencné 
pénzügyi ügyintéző, Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető, Sinkáné Mihály Zita 
könyvtárvezető, Serhókné Varjas Edit óvodavezető, Czuppon István iskolaigazgató, Török 
Ágnes Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője + 1 fő, 
Martinovszkyné Tóth Veronika bizottsági tag, dr. Hőrich Ferenc ügyvéd és dr. Varga Szilvia 
ügyvéd a Hőrich és Varga Ügyvédi Iroda képviseletében, továbbá 35 fő velencei lakos. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a Testület tagjait, megállapítja, a Testület 
határozatképes. A kiküldött napirendeknél a 2./ napirendnél tévesen írták oda, hogy levételre 
kerül. Ez nem levételre, hanem helyben kiosztásra kerül. Javasolja, a 3./ napirendi pont a 
17.00 órakor kezdődő lakossági fórum keretében kerüljön megtárgyalásra. Az Egyebek 
napirendek végére javasolja napirendként felvenni a Könyvtár érdekeltségnövelő 
pályázatához önrész biztosítását, a Humán Családsegítő Szolgálat székhely változása miatti 
három napirendi pontot, valamint bírósági ülnök jelöléséről. Végül pedig zárt ülés 
megtartására fog javaslatot tenni, a kamatmentes önkormányzati kölcsönök elbírálásával 
kapcsolatban. 
 
Kéri, aki a meghívóban szereplő kiküldött napirendi pontokat a módosításokkal és 
kiegészítésekkel együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
65/2011.(IV.04.) 
h a t á r o z a t a 

a napirendi pontok elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint 
nyílt ülést tart: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (levételre javasolt) 
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2./ 2011. évi költségvetési rendelet módosítása  
4./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
5./ 2010. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentés 
6./ Egyebek: 

a.) Nyári szezonra való felkészülés komplex áttekintése (levételre javasolt) 
b.) Költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek és kimutatások 

tartalmi meghatározásáról szóló rendelet-tervezet 
c.) 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 
d.) Ügyvédi és közbeszerzési megbízásra vonatkozó ajánlat („Velencei-tó Kapuja”) 
e.) Önkormányzat közbeszerzési tanácsadására ajánlat 
f.) Térfigyelő rendszer, valamint a parkolási rendszer szakértői munkáira ajánlat 
g.) Teljesítménycélok meghatározása 2011. évre vonatkozóan 
h.) 588 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezése 
i.) Tóbíró-strand bérleti szerződés tervezet 
j.) Városi Könyvtár érdekeltségnövelő pályázatához önrész biztosítása 
k.) Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat házi segítségnyújtás szakmai 

programjának módosítása 
l.) Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának, SZMSZ-nek, 

valamint szakmai programjainak és Társulási megállapodásának módosítása 
m.) Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat telephely létesítése 
n.) Bírósági ülnök jelölése 

 
3./ 2010. évi pénzügyi beszámoló (zárszámadó rendelet), a település vagyoni helyzetének 

bemutatása és az ehhez kapcsolódó határozati javaslatok 
 
Zárt ülés: Kamatmentes önkormányzati kölcsön elbírálása 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
*  * * 

 
17.00 órától Lakossági fórum 

Témája: 2010. évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni helyzetének bemutatása 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A két ülés közötti munkáról az alábbi tájékoztatást adja: 
 

- Az előző testületi ülésen felhatalmazást kapott arra, hogy a velencei TDM szervezet 
térségi TDM szervezet létrehozását szolgáló pályázathoz közös gazdasági társaságot 
alapítson a gárdonyi TDM szervezettel. A gazdasági társaságot Gárdony 
bejegyeztette, létrehozta és tudomása szerint a pályázatot is beadta a térségi TDM 
szervezetre. 

- Az adóívekkel együtt került kiküldésre az úgynevezett DM levél, amelyben 
tájékoztatóra hívták meg mindazokat, akiket a Velencei-tó Kapujával kapcsolatos 
vállalkozás érdekelheti. Örömmel mondja, tele volt a terem a sok érdeklődővel. 
Nagyon konstruktív érdeklődés, nyitott párbeszéd zajlott. Tájékoztatást adott a 
projektmenedzser mellett az üzemeltető is, hiszen többnyire az üzemeltetéssel 
kapcsolatos kérdések hangzottak el.  
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Dr. Sirák András és Dr. Sirák Andrásné képviselő megérkezett az ülésre. 
 
 

- Lezajlott a TOÖSZ küldöttgyűlése, ahol az Országos Érdekszövetség Társelnökének 
választották személyét.  

- A Velencei-tó Kapuja beruházás kapcsán érintett büfétulajdonosokat összehívták, az 
üzemelésükkel kapcsolatos kérdések megbeszélésére. Minden kérdésben és 
határidőben megállapodtak, kiegyensúlyozott egyeztetés volt. A Velencei-tó Kapuja 
üzemeltetőjével megállapodtak abban az időpontban, amikor a strandüzemeltetés 
házirendjét fogják közösen előkészíteni.  

- A hét végén többféle sajtóorgánumban szerepelt a város, a Velencei-tó Kapuja 
projekttel kapcsolatban. A pontos tájékoztatás érdekében elmondja, hogy a Sz-Épülő 
Velencét Egyesület azt állítja, hogy engedély nélkül építette a Kivitelező a vasbeton 
napozó teraszokat az ideiglenes fateraszok helyett. A valóság az, hogy jogerős építési 
engedéllyel rendelkezik az Önkormányzat erre vonatkozóan 2008. december 19-től. Ez 
az engedély nem az ideiglenes fateraszokra szól, hanem a fateraszra és a 
napozóteraszra is. Ezt erősíti meg a 2011. március 9-én a KÖDU KÖVÍZIG hivatalos 
helyiségében készült jegyzőkönyv is, melyből idézi: „a parti sávba benyúló napozó 
stég alap betonjának felső szintje ….. a rá kerülő faborítással…”. Szintén az Sz-V 
állítása, hogy a beton falakkal határolt vasbeton terasz engedély nélkül épült. A 
valóság az, hogy a „Velence Kapuja lidós part és partvédőmű kialakítása” című 
vízjogi építési engedélyezési tervnek – mely 2008. XII. 20-án került jogerősen kiadásra 
– része az a helyszínrajz, amely pontosan tartalmazza mind a két fajta stégrendszert. 
Sz-V állításában visszautasították azt az alaptalan vádat, hogy az egyéni érdekek így 
kívánják, ugyanis az Egyesület tagjainak többsége nem a tóparton lakik. A valóság az, 
hogy ez nyilván igaz, viszont az Egyesület szóvivője közvetlenül ellenérdekelt. Sz-V 
állításában szerepel:   „…ehelyett engedély nélkül betonnal önteti ki a tó partját…”. 
Valóságban ez valótlan állítás. Az ellenkezője az igaz, a beton partfalak kerülnek 
elbontásra. Az Sz-V állítása szerint nincs meg a mederkezelői és vízjogi létesítési 
engedély. A valóság az, hogy 2008. december 20-a óta érvényes vízjogi engedéllyel 
rendelkezik az Önkormányzat. Ezt csak azért ismertette a Képviselő-testület tagjaival, 
hogy véletlenül se legyen kétségük az üggyel kapcsolatos törvényesség, jogszerűség 
tekintetében. A beruházás zavartalanul folyik tovább és senki nem állította le azt.  

Kéri a Képviselő-testületet, aki tudomásul veszi a két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatót, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a tájékoztatót 
tudomásul vette. 
 
 
 
Napirend: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Levételre került. 
 
 
 
Napirend: 2.) 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
   (Előterjesztés 1. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A rendelet-módosítás kiosztásra került. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? 
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Dr. Sirák András képviselő: A polgármesteri, jegyzői jutalmazást sokallja. Tekintetbe kell 
venni, hogy a lakosság igen rossz anyagi helyzetben van, nagyon nagy részük munkanélküli. 
Javasolja,vagy ne legyen, vagy maximum három havi munkabérnek megfelelő jutalmazás 
kerüljön kifizetésre a Polgármesternek és a Jegyzőnek. Hangsúlyozza, hogy az iskolának és 
egyéb intézményeknek a jutalomkeretével teljesen egyetért.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Itt alapvető szabályozásról van szó. A Képviselő úr 
elfelejti mérlegelni a felelősségek nagyságrendjét, nem vitatva a lakosság némely rétegének az 
életkörülményeit. A Képviselő úr javaslatát módosító indítványként meg fogja szavaztatni.  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: Jelzi, a jutalomkeret meghatározásából tévesen 
kimaradtak a Hivatal osztályvezetői.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ezzel kiegészítésre kerül a rendeletet-módosítás. 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi, az osztályvezetőknek a jutalomkerete az 
intézményvezetőkével megegyező? 
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: Igen. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A rendelet-módosítást a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság nem tárgyalta, ugye? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: De igen. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, akkor miért most kapták kézhez? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Azért, mert nem volt egyértelmű, hogy határozati 
vagy rendeleti formában célszerű elfogadni, ezt le kellett tisztázni. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság milyen 
határozatot hozott ezzel kapcsolatban?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A korábbi éveknek megfelelően a rendeletben 
szerepeltetett értéket javasolta. 
 
Serhók György képviselő: A szempontokat ugyan az alapján határozták meg, mint régebben. 
Szóban sérelmezték, miért maradt ez ki a költségvetésből, hiszen a szöveges anyagban ez 
mindig benne szokott lenni. Valamiért elkerülte a Bizottság figyelmét, ezért szeretnék most 
visszaemelni ezt a dolgot. A jutalom forrása szerepel a költségvetésben, csak a szövegrész 
maradt ki. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e még kérdés, észrevétel.  
Kéri, aki dr. Sirák András képviselő úr módosító indítványával egyetért, kézfeltartással 
jelezze.  
Megállapította, a Képviselő-testület a módosító indítványt 2 igen, 7 nem szavazattal nem 
támogatta. 
 
Kéri, aki az osztályvezetőkkel kiegészített rendelet-módosítást elfogadja, kézfeltartással 
jelezze. 
 



 5 

Megállapította, a rendeletet a Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal elfogadta és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2011.(IV.18.) 

önkormányzati rendelete 
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Rendelet 2-es számú mellékletben. 
 

* * * 
 
 
 
Napirend: 4.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
   (Előterjesztés 3. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti dr. Hőrich Ferenc ügyvéd urat és dr. Varga 
Szilvia ügyvéd asszonyt. Felhívja a figyelmet arra, hogy három új dolog került 
megfogalmazásra az SZMSZ előterjesztésében, a díszpecsét létesítését és használatát, 
„Díszpolgár”-i cím adományozásának lehetőségét, valamint a „Velencéért Oklevél” 
létesítését. Az SZMSZ szabályzatából egyértelműen kitűnik, mi ennek a kitüntetési rendszernek 
a célja. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Felhatalmazást kér a Képviselő-testülettől arra, 
hogy ha jogszabály szerkesztési hibát találnak a saját előterjesztésükben, felhatalmazás 
alapján a javítást elvégezhessék. Még tanulják az új jogszabályt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Erről külön szavazást fog kérni. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Az Ügyrendi, Szavazatszámláló, Összeférhetetlenségi és 
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság tárgyalta és átnézte az anyagot és vitára alkalmasnak 
elfogadta a tervezetet. Nem az elfogadást javasolta - ezt szeretné pontosítani -, hanem a vitára 
bocsátását tartotta helyesnek. A tanácskozási jogúak száma lecsökkent 3-4-re, régen volt egy 
oldalnyi. Jobbnak érezné, ha többen vennének részt tanácskozási joggal a testületi üléseken. 
Jelzi, a díszpecsét használatáról, illetve az új kitüntetések adományozásáról nem készült még 
szabályzat. Véleménye szerint először a szabályt kellene megalkotni, ki és mikor kaphatja. A 
„Velencéért Emlékérem” és a „Velence Rózsája” díj adományozásának is van szabályozása. 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Nem létező dologra nem lehet szabályzatot hozni. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Előbb hozzanak egy rendelet, majd utólag be lehet szerkeszteni 
ezt az SZMSZ-be. A képviselői hozzászólásoknál is szigorú szabályok lépnek életbe. Napirend 
előtt nem lehet hozzászólni, de ehhez már hozzászoktak. 2-3 perces hozzászólások lehetnek, 
néha ez is kevés. Kéri, ettől lehessen eltérni. Ha valaki képviselő kérdez, akkor a válasz esetén 
nem kell arról dönteni, hogy elfogadja-e vagy sem a választ. Ezt nem tartja helyesnek. A 
társulásban való részvételt tartalmazó függeléket kiegészítené az Orvosi Ügyeleti Társulással.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A tanácskozási jogúaknak a szűkítéséről szó volt. A 
listán a többiek között szerepeltek már megszűnő szervezet és olyanok is, akik az eltelt évek 
óta nem vettek részt a testület munkájában. Igen nagy mennyiségű anyagot kell kiküldeni egy-
egy testületi ülésre, így ez költségmegtakarítást is jelenthet. Az új kitüntetési 
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díjadományozásokkal kapcsolatban a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésen jelezte, 
ez így elfogadható, mivel új SZMSZ készül és a szándékról döntenek most. Nyilvánvalóan ezt 
majd rendeletben le kell szabályozni, de az SZMSZ adja meg a fő vezérelveket. A képviselői 
hozzászólásokkal kapcsolatban elmondja, napirend előtt eddig sem lehetett hozzászólni. A 2-3 
perces hozzászólások eddig is szó szerint így voltak bent a szabályozásba, pusztán akkor 
került sor az alkalmazásukra, amikor kezelhetetlen volt a testületi ülés. A képviselői kérdés 
magában az Ötv.-ben is így szerepel. Létezik a törvény által nem szabályozott intézmény, 
amelyet egyébként a Parlament a saját Házszabályában hozott létre. Nyilván néhány település 
is alkotott ilyen interpellációs szabályt, amelyben magukra nézve kötelezően előírnak egy 
szavazással elfogadott válaszadást. Mivel a törvény ilyen követelményekkel nem áll elő, 
teljesen felesleges ilyen szabályt bevezetni. Köszöni a Képviselő asszony jelzését, mert 
valóban az Orvosi Ügyeleti Társulás kimaradt a függelékből. 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Az ügymenettel kapcsolatban elmondja, igaza van abban a 
Képviselő asszonynak, hogy ha egy Képviselő valamilyen témában előterjesztő, akkor – mivel 
ez nem kérdés és hozzászólás – nem a 2 perces szabály vonatkozik rája.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A napirend előterjesztése nem hozzászólásnak 
számít. 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Igen, tudja. A hozzászólásokra viszont elégnek kell lenni 
ezeknek az időtartamoknak.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ez eddig sem volt betartva, csak a kiélezett 
helyzetekben, amikor már későre járt és ugyanaz a személy többször szólt hozzá a témához.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nincs ellentmondás, mert az előterjesztés és a 
hozzászólás két különböző dolog. Lezárja a vitát. Úgy gondolja a felvetésekre precíz választ 
adott a Jegyző úr. A 7. függeléknek az Orvosi Ügyelet Társulással történő kiegészítése 
szükséges.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A Képviselő asszony felvetette még, hogy az SZMSZ 
vitára bocsátását javasolta a Bizottság. Véleménye szerint ez nem jogi kategória. Nem a 
Bizottság fogja megmondani, hogy a Képviselő-testület milyen mértékig vitathatja meg az 
előterjesztést. Ha a Bizottság a saját szűrőjén átengedi az rendelet-tervezetet, akkor azt 
alkalmasnak találja. A Bizottság nem hozhat a Testületre kötelező jellegű döntést, csak az 
állásfoglalását bocsáthatja ki.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, ügyrendileg szavaztatni kell-e az Orvosi 
Ügyeleti Társulás 7-es függelékbe történő bekerüléséről? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Igen, szavazni kell. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a 7-es függelék 
kiegészüljön az Orvosi Ügyeleti Társulással, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a kiegészítést 9 igen szavazattal elfogadta. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a rendeletet elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a rendeletet 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2011.(IV.18.) 

önkormányzati rendelete 
Velence Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 

Rendelet 4-es számú mellékletben. 
 

* * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Még egy határozati javaslat elfogadását kéri. Adjanak 
felhatalmazást a Jegyző úrnak arra, hogy amennyiben az elfogadott rendelet jogszabály 
szerkesztési szempontokból kisebb (nem érdemi) változást igényel, annak javítását megtehesse 
és a következő testületi ülésen tájékoztatást adjon erről. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Az elhangzottakat kiegészítené azzal, hogy az Önkormányzat 
utólagos tájékoztatása mellett.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ezzel a kitétellel fejezte be az előző mondatát.  
Kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
66/2011.(IV.04.) 
h a t á r o z a t a 

rendelet jogszabály szerkesztési hibáinak javításáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló rendelet előterjesztőjének, a Polgármesteri Hivatalnak azt a 
jelzését, hogy az előterjesztett anyagban szerepelhetnek kisebb gépelési és jogszabály 
szerkesztési hibák, melyek kijavítása elengedhetetlenül szükséges. Hozzájárul, hogy ezen 
tartalmi és szövegeltéréssel nem járó hibák kijavítását az előterjesztő elvégezze és erről 
utólag a Képviselő-testületet tájékoztassa. 
 
  Felelős:  dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
  Határidő:  2011. április 18. 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni a Hőrich és Varga Ügyvédi Irodának a 
rendelet előkészítésében nyújtott segítségét és közreműködését. 
 
 
 
Napirend: 5.) 2010. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentés 
   (Előterjesztés 5. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
napirenddel kapcsolatban? 
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Kéri, aki elfogadja a belső ellenőri jelentést, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a belső ellenőri 
jelentést elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
67/2011.(IV.04.) 
h a t á r o z a t a 

belső ellenőri összefoglaló jelentés elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évben végzett belső 
ellenőrzésről készített éves összefoglaló jelentést elfogadja. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 
 

*  * * 
 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

a.) Nyári szezonra való felkészülés komplex áttekintése 
 
Levételre került. 
 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

b.) Költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek és 
 kimutatások tartalmi meghatározásáról szóló rendelet-tervezet 

   (Előterjesztés 6. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése a napirenddel 
kapcsolatban? 
Kéri, aki a zárszámadással kapcsolatos rendeletet a mellékleteivel együtt elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a rendeletet 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2011.(IV.18.) 

önkormányzati rendelete 
a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek 

és kimutatások tartalmi meghatározásáról 
 

Rendelet 7-es számú mellékletben. 
 

* * * 
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Napirend: 6.) Egyebek 
c.) 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 

   (Előterjesztés 8. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése a napirenddel 
kapcsolatban? 
Kéri, aki a rendelet-módosítással egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a rendeletet 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2011.(IV.18.) 

önkormányzati rendelete 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(III.08.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Rendelet 9-es számú mellékletben. 
 

* * * 
 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

d.) Ügyvédi és közbeszerzési megbízásra vonatkozó ajánlat 
 („Velencei-tó Kapuja”) 

   (Előterjesztés 10. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
napirenddel kapcsolatban?  
Kéri, aki az előterjesztésben szereplő Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda ajánlatát 
elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület az előterjesztést 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
68/2011.(IV.04.) 
h a t á r o z a t a 

„Velencei-tó Kapuja” projekttel kapcsolatos közbeszerzési megbízásról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Velencei-tó Kapuja” projekt 
megvalósítási szakaszának hátralévő és más közbeszerzési megbízással le nem fedett 
tevékenységének feladatellátására megbízza a Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Irodát (1137 
Budapest, Radnóti M. u. 40.). 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Megbízási szerződést az előterjesztésben foglalt 
lényegi ajánlati elemek szerepeltetésével nevében eljárva írja alá.  
A megbízási díj forrása a „Velencei-tó Kapuja” projekt fejlesztési tartaléka. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2011. április 30. 
 

*  * * 
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Napirend: 6.) Egyebek 

e.) Önkormányzat közbeszerzési tanácsadására ajánlat 
   (Előterjesztés 11. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Itt kifejezetten az általános közbeszerzésről van szó, a 
New-Line Kft-t váltják fel egy másik céggel. A szerződés szövegének jóváhagyására kerül sor. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Kéri, aki egyetért a szerződés megkötésével, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 
szerződés megkötésével egyetért és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
69/2011.(IV.04.) 
h a t á r o z a t a 

Önkormányzat működéséhez kapcsolódó közbeszerzési tevékenységről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működéséhez és éves 
költségvetéséhez kapcsolódó közbeszerzési tevékenység feladatellátására keretszerződés 
jelleggel Megbízási szerződést köt a Faragó és Vágner Ügyvédi Irodával (2483 Gárdony, 
Szabadság út 24.). 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Megbízási szerződést nevében eljárva írja alá. 
A megbízási díj forrása az éves költségvetés működési kiadásai között tervezésre került. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2011. április 30. 
 

*  * * 
 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

f.) Térfigyelő rendszer, valamint a parkolási rendszer szakértői munkáira  
 ajánlat 

   (Előterjesztés 12. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Erről már egyszer tárgyalt a Testület. A Velencei-tó 
Kapuja projekt finanszírozásában valósul meg. Ha a Képviselő-testület elfogadja az 
előterjesztést, akkor ennek a tartalmi elemei alapján kötődik meg a szerződés, tehát a 
szerződés megkötését is jelenti az elfogadás. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2011.(IV.04.) 
h a t á r o z a t a 

térfigyelő rendszer és parkolási rend szakmai anyagának elkészítéséről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Velencei-tó Kapuja” projekt 
üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges térfigyelő rendszer meglévő és projekten belül 
megvalósítandó üzemeltetés összehangolásának és műszaki feltételrendszerének, valamint a 
projekthez tartozó parkolás rendjének és a kapcsolódó településrészek összhangjának műszaki 
és forgalmi rend kialakítására vonatkozó szakmai anyag elkészítésére megbízást ad a Pro-
Test Consulting Kft-nek (1024 Budapest, Ady Endre utca 24.) 530.000,- Ft+ÁFA munkadíjért. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy ezen tartalommal rendelkező Megbízási szerződést 
nevében eljárva írja alá. 
A díj kiegyenlítésének forrásául a fejlesztési tartalékot jelöli meg. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2011. április 30. 
 

*  * * 
 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

g.) Teljesítménycélok meghatározása 2011. évre vonatkozóan 
   (Előterjesztés 13. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
napirenddel kapcsolatban?  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi, az intézményvezetőkre vonatkozóan is készül-e 
valami hasonló? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem kell ilyent készíteni. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ha a jutalmazás mérlegelésére sor kerül, akkor azt 
megelőzi a célkitűzés, de az nem ezzel azonos. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az intézményvezetőknél ez a fajta teljesítményértékelés 
nincs, de mindig megbeszélésre kerülnek a feladatok. 
Kéri, aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2011. (IV.04.) 
h a t á r o z a t a 

2011. évi teljesítménycélok meghatározásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők tekintetében a 2011. 
évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló teljesítménycélokat az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 
 

1. A Képviselő-testület és bizottságok döntéseinek szakmai és jogi előírásoknak 
megfelelő, megalapozott előkészítése. A Képviselő-testület és bizottságok döntéseinek 
határidőre történő végrehajtása. 

2. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. Törvény szabályainak megfelelő, jogszerű és szakszerű ügyintézés, továbbá az 
ügyintézés gyorsításával, egyszerűsítésével, kultúráltságának biztosításával az 
ügyfelek elégedettségének növelése. 

3. A folyamatban lévő projektek szakszerű, pontos végrehajtása. 
4. A bevételek maximális teljesíthetősége érdekében szükséges intézkedések időbeli 

megtétele minden területen. 
5. Felettes szervek ütemterv szerinti ellenőrzéseire való felkészülés, az ellenőrzések 

alapján szükséges intézkedések megtétele. 
6. A Polgármesteri Hivatalt érintő – ÁROP keretében elkészült szervezetfejlesztési 

tanulmányban foglaltak figyelembevételével a hatékony hivatali működés, 
munkavégzés megteremtése. 

7. ISO minőségirányítási rendszer sikeres megújító auditja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy intézkedjen a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
2011. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról. 
Egyben felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző 2011. évi teljesítménykövetelményeit – a 
Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiemelt célkitűzései alapján – állapítsa meg. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
    dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
  Határidő:  2011. április 30. 
 

*  * * 
 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

h.) 588 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának  
kérelmezése 

   (Előterjesztés 14. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztésből kitűnik, hogy ez a kerékpárúttal 
kapcsolatos újabb lehetőség. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A Miniszter úrnál is járt a kérelem, amit a nagyobb 
terhet vivő Pákozdi Önkormányzat Polgármestere kezdeményezett és ígéretet kapott arra, 
hogy az érintett állami tulajdonban lévő földterületek önkormányzati tulajdonba kerülését 
megkönnyítik. Ezért nem a megvásárlás irányában folytatja az Önkormányzat az eljárást, 
hanem kéri a földtulajdon ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.  
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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 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2011. (IV.04.) 
h a t á r o z a t a 

kerékpárút építéssel érintett állami ingatlanok tulajdonszerzéséről 
 

Velence Város Önkormányzata Képviselőtestülete „a Velencei-tó körüli egységes kerékpárút-
hálózat befejező szakaszának kiépítése – I. ütem” beruházás keretében az állami tulajdonú 
ingatlanok tulajdonjoga rendezése érdekében az alábbi döntést hozza: 
 

I. 
 
A Velence Város Önkormányzat Képviselőtestülete „az állami vagyonról” szóló 2007. évi 
CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján kezdeményezi a kerékpárút nyomvonala 
által önkormányzati közigazgatási területen érintett állami tulajdonú ingatlanok 
Önkormányzat javára történő ingyenes átruházását, melyre vonatkozó, az állami vagyonnal 
való gazdálkodásról” szóló 254/2007. (X.4.) Korm.sz. rendelet 50. § (2) bekezdésében foglalt 
tartalom szerinti Pákozd Község Önkormányzat Képviselőtestületével és Sukoró Község 
Önkormányzat Képviselőtestületével közös – de Önkormányzatonként az igényelt ingatlanokat 
külön-külön megjelölő –, MNV Zrt-hez benyújtandó kérelmét az alábbiak szerint terjeszti elő: 
 
„Horváth Gergely Domonkos Vezérigazgató Úr 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
 
Budapest 
Pozsonyi út 56. 
1133 
 
Tisztelt Vezérigazgató Úr! 
 
„A Velencei-tó körüli egységes kerékpárút hálózat befejező szakaszának kiépítése – I. ütem” 
beruházás keretében felmerülő többletköltségek ügyében a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumhoz fordultunk. Székács Péter Vagyongazdálkodásért Felelős Helyettes 
Államtitkár Úr megküldte részünkre az Ön által kézjegyzett MNV/626/3/2011. számú átiratot, 
mely tartalmazza, hogy a már megkötött bérleti szerződésekben szerepeltetett állami tulajdonú 
ingatlanok ingyenesen is megszerezhetők az Önkormányzatok által a Kormány döntése 
alapján. 
 
Velence Város Önkormányzata Képviselőtestülete, Pákozd Község Önkormányzata 
Képviselőtestülete és Sukoró Község Önkormányzata Képviselőtestülete „az állami 
vagyonról” szóló 2007. évi CVI. tv. 36. § (1) bekezdés c) pontja, s „az állami vagyonnal való 
gazdálkodásról” szóló 254/2007. (X.4.) Korm. sz. rendelet 50. § (2) bekezdésében foglaltak 
szerint kezdeményezi és kérelmezi az alábbiakban részletesen felsorolt, kerékpárút 
nyomvonala által érintett ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.  
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Az Önkormányzatok Képviselőtestületei a közigazgatási területeiken fekvő ingatlanok 
ingyenes önkormányzat tulajdonba adása érdekében felmerülő költségek – telekfelosztás, 
tulajdonjog változás bejegyzés, stb. – viselését vállalják.  
 
Az ingatlanok felhasználási célja: a „közúti közlekedésről” szóló 1988. évi I. tv. 10. § (1) 
bekezdése szerinti közúti közlekedés fejlesztése a 47. § r) pontja szerinti közútnak minősülő 
kerékpárút megépítésével, használatbavételét követően annak 33. § (1) bekezdés c) pontja 
szerinti közútkezelőként történő fenntartása.  
 
A közigazgatási terület által érintett Önkormányzatok a kerékpárút beruházás körében a 
„helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. – továbbiakban: Ötv. – 8. § (1) bekezdése 
szerinti településfejlesztési, a kerékpárút használatbavételét követően a „helyi közutak és 
közterületek fenntartása” önkormányzati feladatot teljesítik.  
 
Az alábbiakban megjelölt ingatlanoknak az önkormányzati tulajdonba adásra igényelt 
ingatlanrészei tekintetében az MNV Zrt. részére a bérleti szerződéseket már rendelkezésre 
bocsátottuk. Valamennyi ingatlan tekintetében a bérleti szerződések mellékletét képező 
kisajátítási vázrajzok állnak rendelkezésre, melyeket a Székesfehérvári Körzeti Földhivatal s 
az I. fokú építésügyi hatóság záradékkal ellátott. Az ingyenes önkormányzati tulajdonba adás 
esetén a kisajátítási munkarészek telekfelosztási munkarésszé átdolgozása szükséges, mely 
eljárásnak a már meglévő záradékokra is tekintettel ingatlan-nyilvántartási és I. fokú 
építéshatósági, mint szakhatósági akadálya – a jelenlegi záradékra tekintettel - nincs.  
 

I. 
 

Velence Város Önkormányzata Képviselőtestülete az alábbi ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását kérelmezi: 
 

Ingyenes 
tulajdonba adással 

érintett terület or- 
szám 

Ingatlan 
helyrajzi 
száma 

Művelési ág Vagyonkezelő 
Ingatlanrészre 

vonatkozó 
megállapodás 

Össz-
terület 
(m2) 

Kialakuló 
helyrajzi 
számok 

hrsz. m2 

1. 588 
saját 

használatú út 
MNV Zrt. bérleti szerződés 1046 

588/1 
588/2 588/2 275 

 
II. 
 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselőtestülete az alábbi ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását kérelmezi: 
 

Ingyenes 
tulajdonba 

adással érintett 
terület 

or-
szám 

Ingatlan 
helyrajzi 
száma 

Művelési ág Vagyonkezelő 
Ingatlanrészekre 

vonatkozó 
megállapodás 

Össz-
terület 
(m2) 

Kialakuló 
helyrajzi 
számok 

hrsz. m2 

1. 0210 
Császár-
csatorna 

Közép-Dunántúli 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

bérleti szerződés 5 7187 
0210/1 
0210/2 0210/2 362 

2. 0211 
országos 

közút 
bérleti szerződés 3 9646 

0211/1 
0211/2 
0211/3 
0211/4 
0211/5 
0211/6 

0211/2 
0211/3 
0211/4 
0211/5 
0211/6 

357 
2053 
291 
657 
41 

3. 061 
országos 

közút 

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ 

bérleti szerződés 3 7334 
061/11 
061/2 
061/3 

061/2 
061/3 

311 
369 
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4. 509 
országos 

közút 
bérleti szerződés 1 7529 

509/1 
509/2 
509/3 
509/4 
509/5 
509/6 

509/2 
509/3 
509/4 
509/5 
509/6 

1424 
265 
409 
94 
209 

5. 510 
országos 

közút 
bérleti szerződés 0 3465 

510/1 
510/2 510/2 743 

6. 644 
országos 

közút 
bérleti szerződés 2 2389 

644/1 
644/2 
644/3 
644/4 
644/5 

644/2 
644/3 
644/4 
644/5 

102 
1666 
115 
265 

 
III. 

 
Sukoró Község Önkormányzata Képviselőtestülete az alábbi ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását kérelmezi: 

Ingyenes 
tulajdonba adással 

érintett terület Sorszám 
Ingatlan 
helyrajzi 
száma 

Művelési 
ág Vagyonkezelő 

Ingatlanrészekre 
vonatkozó 

megállapodás 

Össz-
terület 
(m2) 

Kialakuló 
helyrajzi 
számok 

hrsz. m2 

1. 019/7 árok 
MNV Zrt.   

(Kezelő: Vértesaljai 
Vizi Társulat) 

bérleti szerződés 0 6583 
019/30 
019/31 
019/32 

019/31 63 

2. 029 parti sáv bérleti szerződés 28 5132 
029/1 
029/2 029/2 719 

3. 021/8 út bérleti szerződés 6591 
021/12 
021/13 

021/13 70 

4. 021/6 parti sáv 

Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóság 

bérleti szerződés 6583 
021/14 
021/15 021/15 621 

5. 026 árok 
Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ 

bérleti szerződés 1 1280 

026/1 
026/2 
026/3 
026/4 
026/5 

026/3 
026/4 
026/5 

50 
43 
74 

6. 022/6 parti sáv 
Közép-Dunántúli 

Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

bérleti szerződés 6847 
022/13 
022/14 

022/14 192 

 
A 6. sorszámmal jelzett ingatlan kisajátítási vázrajzának záradékolását a Székesfehérvári 
Körzeti Földhivatal nem hosszabbította meg, mert Joáv Blummal kötött csereszerződés 
megosztási munkarészén alapult, melyet a Földhivatal elutasított, a 022/6 hrsz-ú ingatlan 
felosztási új helyrajzi számai várhatóan 022/7 és 022/8 hrsz-ok lesznek, de a táblázatban 
szerepelő területek nem változnak.  
 
Az I., II. és III. pontban részletezett ingatlanok kisajátítási vázrajzainak és 
területkimutatásainak másolatát, melyek helyébe a kérelem kedvező elbírálása esetén az 
azonos telekalakítási munkarészek lépnek, mellékeljük, a kérelmező Képviselőtestületek 
határozataival együtt. „ 

IV. 
 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adás kezdeményezésére vonatkozó közös kérelmet kézjegyével lássa el, s 
gondoskodjon annak az MNV Zrt. Vezérigazgatója részére történő megküldéséről.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnal 
 

*  * * 
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Napirend: 6.) Egyebek 

i.) Tóbíró-strand bérleti szerződés tervezet 
   (Előterjesztés 15. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Tóbíró strand üzemeltetését a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az előterjesztésben szerepelt Megállapodást a 
vállalkozó is átolvasta, valamint jogi szempontból is átvizsgálásra került. Tartalmazza 
továbbá a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság feltételrendszerét is. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi, a Megállapodást a vállalkozó átolvasta és el is 
fogadta? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Igen, legalább is ezt mondta.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Azért kérdezi, mert új dolog a Megállapodásban, hogy a 
beruházás függvényében érdemben változhat a bérleti díj.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elfogadta a Megállapodást a vállalkozó. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, a bérleti díj szezonra értendő, vagy havonta? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Egy évre értendő a bérleti díj, vagyis a szerződött 
időszakra. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Februárban nem lesz tolongás a strandon. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Adott esetben februárban is szedhet parkolási díjat, de 
köteles szemetet szedni is.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Jelzi, az előterjesztést nem elég körültekintően 
készítette, mert nyilvánvaló, hogy VHG Kft-t kiveszik az üzemeltetésből. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A VHG Kft-nek meg kell szüntetni a szerződését. Ez 
külön döntés lesz. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Eddig a VHG Kft. végezte az üzemeltetést, 
gyakorlatilag veszteséggel.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Meddig szól a VHG Kft. szerződése? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Emlékezete szerint négy évre kötötték a szerződést 
és ebből elment kettő. Közös megegyezéssel megszüntethető a szerződés. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Nehogy az Önkormányzatnak kelljen fizetni. 
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A VHG jelezte és felmerült az évi elszámoláskor is, 
hogy az üzemeltetéssel kapcsolatban negatív eredményt tud kimutatni. Többen arra 
gondoltak, hogy a VHG Kft-nek ez olyan vállalkozása, amely hasznot fog hozni neki. Azt 
nyilatkozta, szabad teret enged a velencei vállalkozóknak és szívesen kilép az üzemeltetésből.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Ha új bérlő lesz, próbálják meg megoldani, hogy az ügyeletes 
gépjárművel a strandra való bejutás könnyebb legyen. A vízisí pályánál is minden évben van 
baleset. Kéri, olyan nyomvonalat alakítsanak ki, ahol a mentőautó el tud menni, mert annak a 
nyomvonalában elfér az ügyeletes autó is. Eddig is megoldották a bejutást, de mindig 
borotvaélen táncolva. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Erről már a Képviselő-testület korábban is tárgyalt, 
a vízisí bővítésének kapcsán. A teraszépítéshez avval a feltétellel járultak hozzá, hogy az 
épület sarkánál fix korlátot helyez ki egy oldható kötéssel. A strandüzemeltetőnél is lesz kulcs, 
be tudja engedni akár az ügyeletet, akár a mentőt. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kettő határozatot kell hozni. Kéri, aki egyetért az 
előterjesztésben szereplő Megállapodás megkötésével, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a Megállapodás megkötését elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
73/2011.(IV.04.) 
h a t á r o z a t a 

Tóbíró strand üzemeltetéséről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a velencei Tóbíró strand 
üzemeltetésére vonatkozó Bérleti szerződést az előterjesztésben foglalt megállapodás szerint 
jóváhagyja. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a KALTOB Bt-vel (2475 Kápolnásnyék, Bartók B. u. 
33.) kötendő Bérleti szerződést nevében eljárva írja alá. 
Felszólítja a Hivatalt, hogy a leltárszerű átadás-átvételt bonyolítsa le. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2011. április 30. 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a VHG Kft-vel az érvényes 
szerződést közös megegyezéssel felbontsák, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a szerződés felbontásához hozzájárult 
és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

74/2011.(IV.04.) 
h a t á r o z a t a 

Tóbíró strand és parkolók üzemeltetésének megszüntetéséről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a velencei Tóbíró strand 
üzemeltetésére 2008. április 30-án kötött Bérleti szerződést a Velencei-tavi 
Hulladékgazdálkodási Kft-vel (2481 Velence, Tópart u. 26.) közös megegyezéssel megszünteti. 
Ugyancsak megszünteti a bérleti tevékenységhez kapcsolódó és a 97/2007.(VII.9.) 
határozatban biztosított felhatalmazást a Tóbíró strandhoz tartozó parkolók és az azt 
meghaladó parkolók üzemeltetésére vonatkozóan.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy közös megegyezéssel történő szerződés felbontást 
nevében írja alá. Felszólítja a Hivatalt, hogy a szabályszerű leltár átadás-átvételről 
gondoskodjon.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2011. április 30. 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri az elkövetkezendő napirendek anyagainak 
kiosztását.  
 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

j.) Városi Könyvtár érdekeltségnövelő pályázatához önrész biztosítása 
   (Előterjesztés 16. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, olvassák el az anyagot. 
 
Martinovszky József képviselő: Mennyit lehet nyerni? 
 
Szelei Andrea aljegyző: A 2011. évi Költségvetési törvény mellékletében egy keretösszeget 
határoztak meg erre. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Mennyit pályázott az Önkormányzat? 
 
Szelei Andrea aljegyző: Nem szerepel konkrét összeg a pályázatban. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tehát maximum 250 ezer forint lehet az önrész. 
 
Szelei Andrea aljegyző: Ezt az Önkormányzat költségvetése alapján számolták ki. 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Akkor ez az önrész az Önkormányzat költségvetésétől függ, 
nem befolyásolja a kapható összeget. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem befolyásolja.  
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a határozati javaslatot a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
75/2011.(IV.04.) 
h a t á r o z a t a 

Városi Könyvtár érdekeltségnövelő pályázatához önrész biztosításáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A helyi önkormányzatok könyvtári és 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról” szóló 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet 
alapján, a Városi Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz a 250.000,- Ft összeg önrészt 
elkülöníti, forrásfedezetül a Könyvtár dologi kiadásait jelöli meg. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
    Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
  Határidő:  2011. április 18. 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A következő három napirend anyagát kéri, olvassák el a 
Testület tagjai. A Humán Családsegítő Szolgálat székhelyének változása miatt van szükség a 
döntésre. Egyedül a Mikkamakka Játszóház marad továbbra is a Kastélyban. 
 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

k.) Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat házi segítségnyújtás 
 szakmai programjának módosítása 

   (Előterjesztés 17. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Szintén a székhelyváltozás miatt van szükség a 
módosításra. 
 
Török Ágnes intézményvezető: Jelzi, néhány tartalmi eleme a törvényi változás miatt is 
módosul, például az ellátásról szóló tájékoztatás helyi módját kellett belevenni és az ellátandó 
célcsoport jellemzőit kellett beemelni.  
 
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 elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

76/2011.(IV.04.) 
h a t á r o z a t a 

házi segítségnyújtás szakmai programjának módosításáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat házi segítségnyújtás szakmai programjának módosítását elfogadja. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
    Török Ágnes intézményvezető 
  Határidő:  2011. május 01. 
 

*  * * 
 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

l.) Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának, 
 SZMSZ-nek, valamint szakmai programjainak és Társulási  
 megállapodásának módosítása 

   (Előterjesztés 18. sz. melléklet) 
 
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 elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
77/2011.(IV.04.) 
h a t á r o z a t a 

Humán Családsegítő Szolgálat dokumentumainak székhelyváltozás miatti átvezetéséről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, 
valamint a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, étkeztetés, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, Mikkamakka Játszóház szakmai programjainak és a Társulási megállapodás 
módosítását elfogadja. 
A módosítás a székhely 2481 Velence, Zárt utca 2. szám alá történő átvezetését, valamint a 
2481 Velence, Tópart u. 52. szám alatti telephely átvezetést foglalja magában. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
    Török Ágnes intézményvezető 
  Határidő:  2011. május 01. 
 

*  * * 
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Napirend: 6.) Egyebek 
m.) Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat telephely létesítése 

   (Előterjesztés 19. sz. melléklet) 
 
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 elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
78/2011.(IV.04.) 
h a t á r o z a t a 

telephely elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Mikkamakka Játszóház 
Velence, Tópart u. 52. szám alatti telephelyen történő működtetéséhez és felhatalmazza az 
intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
    Török Ágnes intézményvezető 
  Határidő:  2011. május 01. 
 

*  * * 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

n.) Bírósági ülnök jelölése 
   (Előterjesztés 20. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: 2011. március 31-ig kellett a jelöléseket benyújtani. 
Bicskei György Lajos, aki korábban is ülnök volt, Székesfehérvári Megyei Jogú Város 
Polgármesteréhez benyújtotta a szükséges dokumentumokat, róla nem kell szavazni. Füri 
Mihály a mai napon nyújtotta be a nyilatkozatát az Önkormányzathoz. Füri Mihály úrnak 
nincs ajánlója, a Képviselő-testületet kérte fel, erről kell most dönteni. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki Füri Mihály ülnöki tevékenységét ajánlással támogatja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a támogatást 
megadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
79/2011.(IV.04.) 
h a t á r o z a t a 

népi ülnök jelöléséről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Füri Mihály 2481 Velence, Evezős utca 
1. szám alatti lakost a Székesfehérvári területi munkaügyi Bíróságra népi ülnöknek jelöli. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2011. április 10. 
 

*  * * 



 22 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Bejelenti, a nyílt ülést felfüggeszti a jelenlévők számára, 
a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. Kéri a Testület tagjait a kiosztott 
napirendi anyag áttekintésére.  
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a „Kamatmentes önkormányzati kölcsön elbírálása” 
napirenddel zárt ülésen folytassa a Testület a munkáját, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület  a zárt ülés megtartását 9 igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
80/2011.(IV.04.) 
h a t á r o z a t a 

zárt ülés elrendeléséről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete személyiségi jogok védelmében zárt 
ülést tart az alábbi napirendi ponttal: 

1./ Kamatmentes önkormányzati kölcsön elbírálása 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnal 
 

*  * * 
 
 
 
A zárt ülés befejezése után 17.00 órától Lakossági fórum keretében folytatja a Testület a 
munkáját. 
 
 
 
Napirend: 3.) 2010. évi pénzügyi beszámoló (zárszámadó rendelet), a település vagyoni 

helyzetének bemutatása, és az ehhez kapcsolódó határozati javaslatok 
 (Előterjesztés 21. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A jelenlévők számára néhány gondolatban ismerteti a 
főbb mutatókat. A 2010. évi költségvetési zárszámadásról van szó és az év végi 
vagyonmérlegről. A tavalyi évben 1.780.997 ezer forint bevétellel és 2.426.696 ezer forint 
kiadással zárta az Önkormányzat az évet. A beszámoló azoknak a kritériumoknak felel meg, 
amit a jogszabályok kötelezően előírnak. Az Önkormányzat összes bevételének 34,5 %-a a 
saját bevétel. Ezt azért fontos kiemelni, mert évek óta ilyen a bevételek aránya. 12 % a helyi 
adóbevétel, 11 % az átengedett adó és 11,8 % a költségvetési támogatás. Ezek a tételek, 
amelyeket az Önkormányzat az államtól valamilyen jogcímen kap. 5 % a támogatás értékű 
bevétel és 24,8 % a fejlesztési bevétel. A bevételeknél kiemeli, hogy többletbevételt jelentett 
több dolog is. Egyrészt a fordított ÁFA összege a működési bevételek között szerepel, másrészt 
a kötvény lekötéséből adódó kamatbevétel, 84.350 eFt is a bevételeket gyarapította. Az 
adóbevételek 30 %-kal nőttek, de nem az adóemelésből, hanem az adófelderítésből és a 
hátralékok befizetéséből. A kiadások alakulásánál elmondható, az összes kiadásnak 18,9 %-a 
személyi jellegű kiadás, 29 %-a dologi kiadás, 1 %-a támogatás, 2 %-a szociálpolitikai 
juttatás, 46 %-a fejlesztési kiadás. A kiadásoknál is megemlíti, hogy a kibocsátott kötvény 
kamatára 17.052 eFt-ot fizettek ki. Külön megemlíti az adóbevételek megoszlását. Az összes 
adóbevételnek 27 %-a az építményadó, 12 %-a a telekadó, 10 %-a az idegenforgalmi napidíj, 
18,5 %-a az épület utáni idegenforgalmi adó, 29 %-a az iparűzési adó. A vagyon alakulásáról 
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kíván még tájékoztatást adni. A nyitó vagyon állomány 2.229.070 eFt volt. Az évközi 
növekedés 293.178 eFt, az évközi csökkenés 18,8 millió forint, így az év végi záró állomány 
2.503.392 eFt, tehát jelentősen nőtt az Önkormányzat vagyona. Az Önkormányzat vagyona a 
könyvi érték szerinti nyilvántartott érték, nem a piaci érték szerinti. Ha értékesít vagy vesz 
valamit az Önkormányzat, azt természetesen napi forgalmi értéken teszi és Képviselő-testületi 
döntés alapján. Az értékpapír és hitelműveleteket külön tartalmazza a beszámoló. A 
beszámolóban be kell mutatni a több évet terhelő kötelezettségeket. Az Önkormányzat 
egymilliárd értékű kötvényt bocsátott ki, annak 2009 évben a tőke értéke a svájci frank 
ingadozása miatt 1.336.290 eFt volt, 2010-ben 1.419.808 eFt. Kihangsúlyozza, ez nem a 
valóságos értéket jelenti, mert ezt mindig akkor kell értékelni, amikor az Önkormányzatnak 
vissza kell fizetni a tőke vagy kamatrészt. Az akkori napi árfolyamon történik a kifizetése. Az 
Önkormányzatnak nem volt 30 napon túli szállítói tartozása. Ebben az időszakban több uniós 
pályázat volt folyamatban, illetve tart jelenleg is. Befejeződött a Járóbeteg Szakellátó, az 
Iskola felújítás, a Közösségi Ház és folyik a Velencei-tó Kapuja kivitelezése. A kerékpárút 
építése is folyamatban van. Számot kellett adni az Önkormányzatnak arról is, hogy milyen 
gazdasági társaságnak részese, illetve mennyi a tulajdonrésze ezekben. Az Önkormányzatnak 
az Első Magyar Közvilágítási Zrt, a Közép-Duna Vidéke Zrt, a DRV Zrt. gazdasági 
társaságokban van részesedése. A VHG Kft-ben, a Velence Plus Kft-ben, a Járóbeteg 
Szakellátó Nonprofit Kft-ben tulajdonrésszel rendelkezik az Önkormányzat. A beszámoló 
összegzésében leírásra került: „A 2010. évi költségvetés feladatinak maradéktalan 
végrehajtását bizottsági javaslatok, állásfoglalások és testületi döntések alapozták meg.” Az 
Önkormányzat a likviditás biztosításával folytatta a gazdálkodási tevékenységét és esetenként 
kellett csak a folyószámlahitel lehetőségét igénybe venni. Kiegyensúlyozott és megnyugtató 
volt az Önkormányzat gazdálkodása, ezt erősítette meg a könyvvizsgálói vélemény is. A 
vagyonról is szeretne néhány áttekintést adni. Hangsúlyozza, hogy a könyv értéken 
nyilvántartott vagyonról lesz szó. Az Önkormányzat forgalomképtelen földvagyona 1.050.293 
eFt, forgalomképtelen telek 356.453 eFt, forgalomképtelen épület 1,5 milliárd forint, 
forgalomképtelen építmény 1,7 milliárd forint, korlátozottan forgalomképes föld 137,5 millió 
forint, korlátozottan forgalomképes telek 190,7 millió forint, korlátozottan forgalomképes 
épület 121,5 millió forint, korlátozottan forgalomképes építmény 58,7 millió forint, 
forgalomképes föld 296,5 millió forint, forgalomképes telek 127,5 millió forint, forgalomképes 
épület 109,5 millió forint, forgalomképes építmény 32 millió forint. Ezen kívül az 
üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó jogoknak az értéke 1,6 milliárd forint. Itt a 
szennyvízhálózat, az ivóvízhálózat működtetésére kell gondolni. A Képviselő-testület minden 
tagja tételesen felsorolt vagyonleltárt kapott, így minden évben pontos információjuk van a 
vagyon alakulásáról. A jelenlévőknek elmondja, először a Képviselő-testület tagjai vitatják 
meg az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását, majd pedig a jelenlévő lakosságnak adja meg 
a szót. Kérdezi, a Képviselő-testület tagjainak van-e kérdése, észrevétele a kiküldött és most 
ismertetett anyaggal kapcsolatban? 
 
Dr. Sirák András képviselő: A Velencei-tó Kapuja kétes hírű beruházással kapcsolatban 
kérdezi, az elvesztett 54 millió forint honnan fog hiányozni? Vagy olyan jól áll az 
Önkormányzat, hogy 54 millió forint ide vagy oda, nem számít? A részletekre lenne kíváncsi. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A 2010. évi költségvetési beszámolót nem érinti. Már 
sok testületi ülésen, de többek között a 2011. évi költségvetés elfogadásakor is téma volt, hogy 
nyilván jó lett volna, ha nem kellett volna ezt a pénzt kifizetni, de a Képviselő-testület a 
szükséges jogi lépéseket megtette, az Önkormányzatot felelősség nem terheli, nagyon reméli, 
ez a pénz vissza fog kerülni. A Bíróság majd dönt erről.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Ha ez 2010-ben történt, akkor miért nem a 2010 év költségvetési 
beszámolót érinti? 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mert 2011-ben történt. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Az, hogy nyilvánosságra került, hiszen fél éve vizsgálódnak ebben 
az ügyben. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Felkéri a Jegyző urat a válaszadásra. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A tájékoztatások során is elhangzott, szeptemberben 
írásban megkérdezte az NFÜ-től az Önkormányzat, hogy milyen ügyben vizsgálódnak, van-e 
valamilyen panasz, feljelentés vagy bármi szabálytalanság? Az NFÜ azt válaszolta, semmiféle 
szabálytalanság nincs, de folytatja a vizsgálódást. Valójában decemberben született meg az 
NFÜ-nek a döntése, amivel kapcsolatban még volt egy egyeztető levél, mert az eredeti 
döntésben számszaki elírások voltak. Az NFÜ január hónapban közölte a végleges összeget. 
Valójában ez nem érinti a 2010-es költségvetést, mivel csak ezt követően az NFÜ vizsgálati 
anyaga alapján a Közreműködő Szervezet a Támogatási Szerződés módosítását e tekintetben 
elkészítette, mely szerint a támogatási összeg csökkent. A módosított Támogatási Szerződés 
március hónapban érkezett be, az aláírása folyamatban van. Számszakilag ez még a 2010-es 
költségvetést nem érintette.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, akit részkérdés érdekel, akkor a Könyvtárban lévő 
korábbi testületi jegyzőkönyvet szíveskedjen elolvasni. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A kötvénnyel kapcsolatban elmondja, svájci frank alapú 
kötvénykibocsájtás történt. Kérdezi, a kamat visszafizetésnek mi a forrása? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A költségvetési rendelet tartalmazza.  
 
Dr. Sirák Andrásné  képviselő: Velencének a vagyonából milyen forrás biztosítja ezt? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A pontos válasz az, a költségvetés tartalmazza a forrás 
oldalát is és nem a vagyon. Ez minden évre ki van mutatva. 
 
Dr. Sirák Andrásné  képviselő: Tehát konkrétan nincs forrása. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: De van forrása, a költségvetés tartalmazza. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A költségvetés két fő részből áll, a bevételekről és a 
kiadásokból. A bevételek és a kiadások nincsenek egy sorba összehúzva. A bevétel egy 
szummázott összeg, aminek a terhére lehet a kiadásokat tervezni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, hogy mindenki tisztelettel hallgasson végig 
mindenkit, különböző tetszésnyilvánítás nélkül. Kérdezi, van-e még a Képviselő-testület 
tagjainak kérdése vagy észrevétele a napirenddel kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. 
Felkéri a jelenlévő Takács urat, illetve az Egyesületet, hogy a testületi ülésről készült 
videofelvétel anyagának egy példányát adja át az Önkormányzatnak. Átadja a lakosságnak a 
szót. Kéri, hogy a jegyzőkönyv számára mindenki a nevét és címét adja meg. 
 
Gerhard Ákos Velence, Tavasz utcai lakos: Úgy gondolja a pontos címet nem kell megadni. 
 
Kernya Gábor velencei lakos: Nem kell megadni, mert személyes adat. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Akkor választ sem fog tudni adni számára, mert az 
írásos anyagot nem tudja hova küldeni. Felhívja Kernya úr figyelmét arra, hogy nem kapott 
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szót. A testületi ülésen az SZMSZ szerint a Polgármester adhat szót a hozzászólásra, mint 
levezető elnök. 
 
Dr. Gerhard Ákos velencei lakos: Az 54 millióval kapcsolatban kérdezi, itt volt az előző 
közmeghallgatáson és akkor a projektvezető teljesen másképp vázolta ezt a dolgot. Azt 
mondta, júliusban kezdődött az NFÜ vizsgálat, amiről az Önkormányzat is tudott és egy 
hosszú alkudozás folyamán nyolcvanvalahány millió forintról 54 millió forintra sikerült 
lealkudni ezt a pénzt. Most szeptembert hallott, nem tudja, mi az igazság. A projektvezető 
mondott igazat, vagy ki nem mondott igazgat? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az a kérdéses, hogy most igazat mondott-e vagy 
sem. Lehetséges, hogy nem szeptemberben kezdődött, de szeptemberben már volt egy 
levélváltás az NFÜ-vel. Hivatalosan még szeptemberben sem volt szabálytalansági vizsgálat. 
Szeptemberben is olyan választ kaptak az NFÜ-től, hogy joga van vizsgálódni, de semmi 
különösebb indítéka vagy oka nincs rá. Kéri, ebből a szempontból fogadják el, hogy igazat 
mondott. A pontos kezdést most itt nem tudja megmondani, erre nem készült fel. Az ezzel 
kapcsolatos tájékoztatón ez pontosan el lett mondva.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Dr. Gerhard úrnak válaszul elmondja – bár 
felajánlotta, olvassák el az ezzel foglalkozó testületi jegyzőkönyvet – írásban is választ fognak 
adni számára. Újra ugyan azt, ami a testületi ülésen is elhangzott, és ami megjelent az 
újságban is.  
 
Dr. Gerhard-Kotroczó Ágnes velencei lakos: Velence, Tavasz utca 1. szám alatti lakos. A Sz-
Épülő Velencét Egyesület szóvivője. Elmondja, levelezik az NFÜ-vel és arról tájékoztatták, 
hogy 2010-ben történt a szabálytalanság megállapítása. Kéri, ez kerüljön bele a 
jegyzőkönyvbe. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, hogy az NFÜ-vel váltott ilyen értelmű levelét 
bocsássa az Önkormányzat rendelkezésére. 
 
Dr. Gerhard-Kotroczó Ágnes velencei lakos: Kijelenti, ennek nincs akadálya. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, a hivatal@velence.hu elektronikus címre levélben 
vagy személyesen az Önkormányzathoz adja le az NFÜ levelét. 
Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? Mivel nincs, 
megköszöni a feltett kérdéseket. A Képviselő-testületnek három döntési feladata van. Az első, 
az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása. 
Kéri, aki a rendeletet elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselőt-testület a rendeletet 7 igen, 2 nem szavazattal elfogadta és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2011.(IV.18.) 

önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról 

 
Rendelet 22-es számú mellékletben. 

 
* * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A következő döntés a 2010. évi pénzmaradványnak a 
beszámolóban szereplő részére vonatkozik. 
Kéri, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület az előterjesztést 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
83/2011.(IV.04.) 
h a t á r o z a t a 

2010. évi pénzmaradványról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi pénzmaradványt a 
beszámolóban szereplő 309.172 eFt-ban állapítja meg, melyet a KDOP-2.2.1/A-2008-0006 
azonosító számú „Velencei-tó Kapuja” projekt önrészére használja fel. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A következő döntés jegyzői nyilatkozat. Ebben a 
Kormány rendelet alapján kell nyilatkozni arról, hogy a költségvetési szervek beszámolójához 
szükséges kötelezettségnek megfelelően az irányítása alá tartozó intézmények felé minden 
szükséges intézkedést megtett. A nyilatkozat a szükséges intézkedéseket mutatja be.  
Kéri, aki a nyilatkozatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a nyilatkozatot 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
84/2011.(IV.04.) 
h a t á r o z a t a 

jegyzői nyilatkozat elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Államháztartás működési rendjéről 
szóló” többször módosított 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 217. § c. pontja szerinti 2010. 
évi belső kontroll működésére vonatkozó jegyzői „Nyilatkozat”-ot elfogadja. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
    dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
  Határidő:  értelem szerint 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Lakossági közérdekű hozzászólás lehetőségét írja elő az 
SZMSZ, megkérdezi a jelenlévőket, kíván-e valaki ezzel élni. Jelzi, a jelenlévők között ülő 
hölgynek nem engedélyezte a hangfelvétel készítését. Köszöni a megértését.  
 
Mangel Györgyi a Kossuth Rádió munkatársa: Felvételt kíván készíteni. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A felvétel készítéséhez hozzájárul. 
 
Korán Ferenc velencei lakos: Házszámot nem mond, mert úgyis tudja az Önkormányzat, hol 
lakik. Az előző lakossági fórumon feltett egy kérdést, hogy lehet az, hogy Gárdonyban 2000,- 
Ft a csónaktárolási díj, Velencén pedig 10.500,- Ft. Azt az ígéretet kapta, utána fog nézni az 
Önkormányzat, nem tudja megtették-e. Szeretne erre választ kapni. Kérdezi, tudott-e az 
Önkormányzat arról, hogy a volt ÉDOSZ kastély mikor, mennyiért és kinek lett eladva és 
miért nem vette meg? Úgy tudja, 190 millió forintért lett eladva, úgy gondolja csak a 
hozzátartozó terület ér annyit. A kastély körül a munkálatok már folynak, de nem tudja ki vette 
meg. Jelzi, a Velencei-tó Kapuja kapcsán megépülő híd nem odaillő. Oda egy tájba illő hidat 
kellett volna építeni. Kérdezi, ki fogadta el ezt? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A csónaktárolási díjjal kapcsolatban elmondja, írt 
egy levelet a VHG Kft-nek és kapott is rá választ. Azt gondolta, ezt a levelet megküldték 
Korán úrnak a kollegái, de ezek szerint ez nem történt meg. A csónaktárolási díjak között 
nincs akkora különbség, mint amekkorát állított. 1-1,5 ezer forinttal kevesebb a gárdonyi 
csónaktárolási díj. A kiskastéllyal kapcsolatban nem tudja, miért merül fel az Önkormányzat 
felelőssége, mivel az eladónak nincs bejelentési, az Önkormányzatnak pedig nincs vásárlási 
kötelezettsége. A kastély körül folyó munkálatokról elmondja, mivel ez magánterület, az 
engedély nélküli vagy engedélyes munkákat elvégezhetik. A hídhoz speciel nem ért, de ezt a 
hidat szaktervező tervezte és az illetékes hatóság az engedélyt kiadta rá.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Korán úrnak elmondja, a szerkezete áll a hídnak. A híd 
nem így fog kinézni. Tudják, hogy a tervező mit álmodott meg. Nagyon kellemes színfoltja lesz 
reményeik szerint a velencei tájnak. A csónakkikötővel kapcsolatban leellenőrzik, megkapta-e 
a levelet. Kéri a Korán urat, hogy mivel tudomása szerint új címe van, adja meg azt a 
kolleganőinek, hogy tudják, hova küldjék ismételten a válaszlevelet.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Véleménye szerint ez nem olyan egyszerű dolog, mert a kastéllyal 
kapcsolatban az Önkormányzatnak elővásárlási joga lett volna. Az nem igaz, hogy ezzel nem 
lehetett volna foglalkozni, legfeljebb nem érte volna meg. Úgy gondolja, ez csak lesöprés. 
Szeretné, ha beszélnének pár szót a Velencei-tó Kapuja építkezésről. Jelenleg áll az építkezés. 
Mi ennek az oka, miért áll, meddig fog állni? Útfeltúrás történik csak, ahol több vízcsövet és 
gázcsövet átvágva sikerült a csatornát lefektetni. Közlekedni nem nagyon lehet, de ezt 
elviselik. Az építkezés nem nagyon akar menni, egy hónapja biztosan nem történt még egy 
„kapavágás” sem. Erről szeretne hallani, mert ez közérdeklődésre tart számot.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A kastéllyal kapcsolatos elővásárlási jogról nincs 
tudomása. Ha ez elővásárlási joggal terhelt kötelem lenne, akkor érvénytelen lenne az 
adásvételi szerződés. Azt senki nem állítja, hogy bárki, a Képviselő-testület felhatalmazása 
nélkül egy ilyen elővásárlási jogról lemondott volna, Minden elővásárlási jog gyakorlásával 
kapcsolatos megkeresés testületi hatáskörbe tartozik, csak annak alapján lehet teljesíteni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Pontosításul elmondja, nemcsak ha megkeresik az 
Önkormányzatot, hanem amikor tudomására jut a tényleges és törvényes elővásárlási joga, 
ezzel él. Például az Megyei Önkormányzat felé az Ifjúsági táborral kapcsolatban is 
bejelentették az elővásárlási jogukat. Csak ott tudják bejelenteni, ahol van. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, ez hogy van? Az északi oldalon van, a délin pedig nincs? 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja, ne itt próbálják megoldani a 
jogértelmezési problémákat. Erről a Képviselő úrnak írásban választ adnak, most lakossági 
fórum van. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Nem kér írásban választ. Itt van most ez a sok ember, mind 
kíváncsi rá, hogy van ez. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem úgy van, hogy a tó északi és déli oldala külön 
elbírálás alá esik. Arról van szó, hogy a Megyei Közgyűlés hozott egy határozatot annak 
idején és ebből a határozatból tudták kiolvasni, hogy egy velencei ingatlant érintő döntésük 
született meg. Erre jelzett a velencei Önkormányzat. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Még Ő hozta a fülest. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nyilván a jelenlévők is utána fognak nézni jogilag is 
ennek a dolognak.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A korzóépülettel kapcsolatban elmondja, tavaly 
novemberében került benyújtásra egy olyan módosítási kérelem az épülettel kapcsolatban, 
ami azért volt építési engedély köteles, mert a teherhordó főszerkezetét érintette. Ezt 10 napos 
határidővel kellett volna a törvény szerint lerendezni, ez sem sikerült igazán. A fellebbezések 
után nem került olyan pozícióba az I. fok, hogy a teljes körű anyagot fel tudja terjeszteni a II. 
fokra. Nem az üggyel kapcsolatos konkrét érdemi kérdések kapcsán volt hiányos, hanem a 
fellebbezésekhez kötődő egyéb dolgok miatt, például költségmentességi kérelem elbírálása 
miatt húzódott el idáig. Ez az Önkormányzatot is zavarta, nem értették mi pontosan az oka. A 
kivitelezőnek ez ténylegesen hátrányos, mert már raktározási díjat kell fizetnie.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tehát az építkezés nem áll, csak az épület építkezése. Az 
eredeti terv szerint és a szerződés szerint is először a tóparti terület átadásának lesz a 
határideje, amit remélnek, tud a kivitelező tartani, majd azt követően augusztus végére kell 
átadni az épületet. Jelen ismeretei szerint ennek nem lesz akadálya.  
 
Dr. Gerhard-Kotroczó Ágnes velencei lakos: Mutat néhány képet. Nem tudja, a jelenlévő 
közül hányan jártak mostanában a tóparton, látták-e ezeket a tóparti beton dekkeket. A 
tóparton elég kevesen járnak a Velencei-tó Kapuja beruházás miatt, mert nem szeretik a 
látványt. Képeket mutat a Velencei-tó Kapuja beruházásról is. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri a hozzászólót, hogy a képekből a jegyzőkönyv 
mellé biztosítson egy példány. (Nem történt meg!) 
 
Dr. Gerhard-Kotroczó Ágnes velencei lakos: Igen, adni fog. A Velencei-tó Kapujáról is mutat 
látványtervet, amely az Önkormányzat honlapján szerepel. Szeretné, ha elgondolkodnának 
ezekről a beton teraszokról. 2010. június 21-i testületi ülés 18. oldaláról idéz: „Szigeth Gábor 
László Angelika Egyesület részéről: Kérdezi, a Képviselő-testület nem tartja-e aggályosnak, 
hogy ilyen mértékű társadalmi ellenállás ellenére is erőltetik a projektet? Véleménye szerint 
az attrakció maga a Velencei-tó. Ez a beruházás nem csak Velence belügye, hanem az egész 
Dunántúl ügye, hiszen a Velencei-tó viszonylag érintetlen állapotban van. ……kéri a Testület 
tagjait, a saját lelkiismeretes munkájukban bízva gondolják át még egyszer a projektet.” 
A hozzászólónak Oláhné Surányi Ágnes polgármester a következő választ adta: „Valószínűleg 
nem egy projektről beszélnek. Azért nem, mert 1995-96-ban, az akkori testületi ülés 
vezetésével szabaddá tette ezt a területet, és a projektlapból olvasható, továbbra is 
ugyanekkora szabadstrand marad, magasabb és kulturáltabb színvonalon. Nincs semmiféle 
lebetonozás, de van beton felbontás öt helyen, ami pontosan a lakossági igényeknek felel 
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meg.” Kéri, gondolkodjanak el arról, mit látnak Velence nyilvános web oldalán. A 
látványtervre ráközelítettek és ezt is kinyomtatták, amit szintén lead a jegyzőkönyv számára. 
(Nem történt meg!) Szeretné, ha együtt értelmeznék ezt a fotót. Értelmezése szerint lekerekített 
élei vannak az itt fának látszó beton napozóterasznak és nincsenek falai. A parton 5 db beton 
téglalap alakú napozóterasz látható és két méteres betonfalai vannak. El lehet gondolkodni, 
nincs-e itt valami probléma. A problémára vonatkozóan az Egyesületnek bizonyítéka van, hisz 
nem hívtak volna össze sajtótalálkozót anélkül, hogy ezzel ne rendelkeztek volna. Ez a 
bizonyíték pedig egy szakhatósági jegyzőkönyv, amiből a neveket nem felolvasva, idézni fog: 
„…Velencei-tó Kapuja projekt kivitelezési munkáinál a Tófelügyelőség képviselői a vízjog 
létesítési engedélytől eltérő megvalósulást tapasztaltak a parti sávban. … tervező bemutatva 
az építészeti terveket – melyek nem azonosak a vízjogi létesítési engedélyezési tervvel – 
előadta, hogy ún. napozó teraszok kerültek tervezésre, melyekre a megrongálás veszélyének 
csökkentése érdekében vasbeton pihenőpadok és asztalok (későbbi faborítással) készülnének. 
Előadta továbbá, hogy a tervezés során nem volt tudomása arról, hogy a parti sávra külön 
jogszabály vonatkozik, és az egyéb helyen megvalósítandó hasonló volumenű létesítményekre 
nem kell építési engedélyt beszerezni. A szakhatóság képviselői megerősítették, hogy a vízjogi 
létesítési engedélyezési tervben az adott helyen csak „fa napozóstégek” kerültek megjelölésre, 
ami a keresztszelvényeken nem is volt ábrázolva, tehát nem minősült talajba rögzítendő, 
cölöpalapos építménynek. A mederkezelői nyilatkozat ezért nem is foglalkozott e 
vonatkozásban előírásokkal. Nevesítésre került, hogy a parti sávok használatáról a 
21/2006.(I.31.) Korm. rendelet intézkedik, melynek 2. §-a a tavak mentén a parti sávot 6 
méterben határozza meg, a 3. § pedig előírja, hogy a parti sávban épületet, építményt csak 
kivételes esetben, külön jogszabályban előírtak szerint lehet elhelyezni. A velencei 
önkormányzat, mint a beruházó képviselője kérte, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel 
próbáljunk keresni egy olyan kompromisszumos megoldást, amely a vonatkozó jogszabályok 
figyelembevételével a tervezett létesítmények megvalósítását teljes mértékben nem lehetetleníti 
el. Tárgyaló felek szóbeli egyeztetés alapján az alábbiakban állapodtak meg: A vonatkozó 
építészeti terv átdolgozásra kerül úgy, hogy a parti sávba benyúló napozóstég alap 
betonjának felső szintje sehol se haladja meg a 105,07 m Bf. magasságot, a rá kerülő 
faborítás magassága pedig a 105,15 m Bf. szintet. A napozóstégre csak mobil, tehát a 
fenntartási szakfeladatok végezhetősége érdekében bármikor elbontható „terasz-bútorok, 
berendezések” kerülhetnek a parti sáv nyomvonalában. Ezen átdolgozott terv alapján az 
önkormányzat építési engedélykérelmet nyújt be az építési hatósághoz, melyhez a vízjogi 
szakhatósági előírásokat beszerzi. Az eddig a parti sávban megépült, vagy épülőben lévő 
létesítmények fenti szintre visszabontásra kerülnek.”  
Ezt az építtető 30 napon belül vállalta. Azt gondolja, a Sz-Épülő Velencét Környezetvédelmi 
Egyesület nem nyomozó hatóság. Nem tisztük ebben az eljárásban nyomozni. Fontosnak 
tartja, hogy ezt a problémát jelezték. Az Egyesület teljes tagsága úgy véli, amennyiben az 
Önkormányzat asszisztál ahhoz, hogy körbebetonozzák a Velencei-tavat az ígéret ellenére, 
ráadásul amennyiben kiderül, hogy jogellenes volt, ez számukra elfogadhatatlan. A 
betonteraszok teljes bontását kérik továbbra is.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Jelenlévők és a szóvivő hölgy nem voltak jelen a 
képviselő-testületi ülés elején, nem hallhatták a választ. 
Sz-Épülő Velencét Egyesület azt állítja, hogy engedély nélkül építette a Kivitelező a vasbeton 
napozó teraszokat az ideiglenes fateraszok helyett. A valóság az, hogy jogerős építési 
engedéllyel rendelkezik az Önkormányzat erre vonatkozóan 2008. december 19-től. Ez az 
engedély nem az ideiglenes fateraszokra szól, hanem a fateraszra és a napozóteraszra is. 
Ennek a műszaki engedélyezési dokumentációjában nagyon jó látszik, hogy ezzel együtt 
engedélyezték. A szélfogó, illetve a kandelábernek szükséges műszaki elemeit tartalmazó 
betonelemet is. Azt a jegyzőkönyvet idézte az előző tájékoztatás során, amit a szóvivő hölgy is: 
„a parti sávba benyúló napozó stég alap betonjának felső szintje ….. a rá kerülő 
faborítással…”. Pontosan erről van szó. A hatóság ismét elismerte, erről tudomással bírt, 
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nyilvánvalóan a tervek szerint ezt faborítással kell ellátni. Szintén az Egyesület állítása, hogy 
a beton falakkal határolt vasbeton terasz engedély nélkül épült. A vízjogi építési engedélyezési 
tervben pontosan ezek szerepelnek, mely 2008. XII. 20-án került jogerősen kiadásra. Ennek 
része az a helyszínrajz, amely pontosan tartalmazza mind a két fajta stégrendszert. Az 
Egyesület azon megjegyzését, hogy a tagjaiknak a többsége nem az egyéni érdekek által 
vezéreltek, nem vonja kétségbe. Néhányan, és közvetlenül a szóvivő hölgy is ellenérdekelt, ezt 
tények bizonyítják. Van még néhány valótlan állítás, például „engedély nélkül betonnal önteti 
ki a tó partját”. Az Önkormányzat betont bontat, nem pedig betont öntet.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, akkor mit hordtak ide hetekig a mixerrel? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Reméli észrevette a Képviselő úr is, hogy készült az 
épület alapja. Az idézett március 9-i jegyzőkönyvre azért került sor, mert a Tófelügyelő 
észrevételezte a betonfalat. Erre engedélyes terv van. Az Önkormányzat elmondta akkor is, a 
valóságban ez nem annyira kellemes látvány, mint ahogy a tervben ezt érzékelték, ezért az 
Egyesület tiltakozását jóval megelőzően, a projektmenedzseri értekezleten megállapodtak 
abban, ezeket a falakat el fogja bontani a kivitelező és más megoldást fog találni a 
kandeláberek műszaki megoldásaira. Tehát bontásra kerül mindenképpen, az Egyesülettől 
teljesen függetlenül. Javasolja, a jogerős építési és vízjogi engedélyekben foglaltak ne 
kerüljék el az Egyesület tagjainak a figyelmét.  
 
Kernya Gábor velencei lakos: Kérdezi, készült-e jegyzőkönyv a projektmenedzseri 
egyeztetésről és mikor? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Jelzi, projektmenedzseri egyeztetés hetenként történik.  
 
Ligeti Béla, Velence, Hegyalja u. 7. szám alatti lakos: Sukorón a Körmös utcában volt egy 
háztűz. Szerencsére a tűz nem terjedt tovább, mivel megvolt az úgynevezett tűztávolság. Két 
évvel ezelőtt beadott az Önkormányzatnak egy észrevételt a garázsbeállásokkal 
kapcsolatosan. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat megszűnt és a különböző építési előírások 
szabályozását az önkormányzatokra bízta. Szóvá tette, nem figyel oda az Önkormányzat, hogy 
a házak között felépülő garázsbejárók, 1,5-2 méter távolságra vannak a másik háztól. Tűz 
esetén ezen keresztül akár az egész utca leéghet. A Jegyző úrral és az építési előadóval együtt 
folytatott megbeszélésen azt a tájékoztatást kapta, hogy 2008. év végén elkészül a tervezet, 
amit ezt szabályozni fogja. Azóta erre nem kapott semmiféle választ. A járdaépítéssel 
kapcsolatban elmondja, hozzanak létre az Önkormányzat felügyelete alatt egy bizottságot, aki 
az utcákat végigjárva megkérdezné a lakosságot, szerintük milyen járdaépítés lenne a 
területükön a legcélszerűbb. A lakosságot ebben bevonva meg lehetnek építeni a szükséges 
járdákat. Úgy tudja, a Velencei-tó Kapuja projekt összes beruházási összege 2,2 milliárd 
forint. A hirdető táblán 1,2 milliárd forintos támogatás szerepel. Úgy emlékszik, 660 millió 
forint az önkormányzati rész. Kérdezi, a különbség hol van? Nem tudja, az Önkormányzat 
testületéből valaki foglalkozott-e azzal, hogy ha megváltoztatják a strandnak a milyenségét, 
homokot vagy betont csinálnak, akkor ez a napsugárzás hatására milyen UV sugárzás 
megemelkedéssel jár? Ide UV riasztást kellene kialakítani. Valamilyen formában fel kellene 
hívni erre a strandolók figyelmét. Mivel fák nincsenek, hova mehetnek az emberek az UV 
sugárzás elől? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Válaszadásra átadja a szót a Jegyző úrnak. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A tűzvédelmi távolságok szabályozásával 
kapcsolatban valójában már 2008-ban szerették volna elkészíteni a felülvizsgálatot. Ennek 
nem voltak meg a feltételei. Ebben az évben már be van tervezve, ehhez kapcsolódóan a 
stratégia elfogadásra került, a következő a koncepció lesz és remélhetőleg ez év folyamán a 
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Rendezési Terv felülvizsgálata során az új anyag elkészül. A járdaépítéssel kapcsolatos 
hozzászólásra valójában nem tud mit reagálni. A Velencei-tó Kapuja beruházásánál 2,2 
millió forint a bruttó összeg. A támogatási szerződés is erre kötődött meg. Az Önkormányzat 
később kezdeményezte a nettó támogatást és elszámolást, ebből adódóan a támogatási összeg 
is nettóban lett meghatározva. Az UV sugárzásban nem szakember, de megfontolandó, amit 
felvetett a Ligeti úr. Az engedélyezési dokumentáció minden szakhatóságnál járt, és még a 
korzó épület engedélyezési dokumentációján is szerepelnek azok a vitatott dekk betonozott 
részek és annak a pillér támfalai is. Ezt véleményezte a Környezetvédelmi Hatóság, miszerint 
szeretne egy faborítást rá. A hatóságoktól nem érkezett jelzés, de köszöni a hozzászóló 
felvetését, erről meg fog kérdezni egy szakembert.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kötelezően környezeti hatástanulmány készült a 
beruházással kapcsolatban. Úgy gondolja, nem nélkülözhető az állampolgárok még 
hatékonyabb tájékoztatása arról, hogy 11.00 – 15.00 óra között ne menjenek a parti területen 
napra. Ez teljesen független attól, hogy homokos a strand vagy füves, fák pedig nyilvánvalóan 
lesznek. A járdára vonatkozó ötlettel kapcsolatban elmondja, a felszíni vízelvezetést követően 
a 2011. évi költségvetésnek az egyik kiemelt eleme a járdaépítés. Ezen a területen kell 
fokozatosan előbbre lépni. Az Önkormányzat megkezdte ezt már a tavalyi évben is, és a 
felmérések is elkészültek a tavalyi évben a településőri hálózat bevonásával. A tételes felmérés 
utcánként történt egy felmérőlap kitöltésével. Ennek alapján ütemezte be az Önkormányzat az 
idei évre a járdaépítést. Az a kérdés nem vetődött fel, hogy a járdaépítésbe bevonják a 
lakosokat, de teljesen igaza van a Ligeti úrnak és fogja is a segítségét kérni abban, hogy ha a 
környezetében van erre fogadókészség, akkor jelezze ezt az Önkormányzat felé.  
 
Gerhard Ákos velencei lakos: A homokkal kapcsolatban jutott eszébe, hogy felmérték-e azt a 
tervezők, hány kamionnyi homok kerül leszállításra? Számításaik szerint 4-600 kamionnyi 
homokról van szó. Úgy gondolja, ezt nyáron akkor fogják szállítani, amikor az út burkolata 
megolvad, és ki fogja megtéríteni azt, hogy az utak tönkremennek. Esetleg a házakat, 
amelyeket érint. Felmérték-e ezt? A hatástanulmányban gondolja, van valami erről, de az 
Önkormányzat elgondolkodott-e ezen?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Önkormányzatnak erről pontos információi vannak. 
Nem a nyárban fog történni a homok szállítása, mert szeretnék nyáron a strandot működtetni. 
Írásban meg fogja adni, ez hány köbméter és hány kamionnyi a homok. A beruházás kezdése 
előtt pontos helyszíni felmérések, fényképek készültek az utak állapotáról és minden 
kivitelezőnek ugyan abban az állapotban kell az utat rendelkezésre visszabocsájtani, mint 
amilyenben volt. Ez vonatkozik a vasút korszerűsítés során érintett utakra is. Ennek 
megtörténtéért az Önkormányzat műszaki osztálya felel.  
 
Gerhard Ákos velencei lakos: Szeles idők voltak a napokban, általában a tó felöl érkezik a 
szél. A szél viszi a homokot és homokvihar lesz a környéken.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nagyon sajnálja, hogy nem költöztek ide előbb, mert 
akkor részese lehetett volna azoknak a lakossági tájékoztatóknak, amelyek pontosan erről 
szóltak, akár a homokszemcse méretétől kezdve. A büfésekkel a tervezők beszélték ezt végig, 
hiszen közvetlenül őket érinti ez.  
 
Gerhard Ákos velencei lakos: Jegyzőkönyvben megtalálható ez valahol? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Meg tudja nyugtatni Dr. Gerhard urat, hogy 
remélhetőleg homokviharra még a háza sem számíthat. 
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Mangel Györgyi a Kossuth Rádió munkatársa: A lakossági fórum után egy külön interjút kér 
a Polgármester asszonytól. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nagyon szívesen, ha befejezik a munkát. Kérdezi, van-e 
még valakinek kérdése? 
 
Dr. Tóth János Budapest II., Fülöp utca 38. szám alatti lakos: Úgy látja, bármit kérdeznek a 
Képviselőktől, vagy mellébeszélnek, vagy kibeszélik. Konkrét dologról szeretne kérdezni. Mi 
volt az a különös ok, ami miatt pont ezt a természetes környezetet rombolták le? Miért nem 
máshol tervezték ezt a rettenetes beruházást?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A hozzászólónak valószínű nem ismert a múlt, így nem 
tudhatja, hogy amit az Önkormányzat tesz, az a természetes környezet helyreállítása lesz. 
Elküldik számára azt a képeslapot, ahol megnézhető, milyen volt a 30-as években a Velencei-
tó.  
 
Fürth György velencei lakos: Kéri, szakítsanak azzal a korábbi dologgal, hogy egy ember 
csak egyszer szólhat hozzá. A Parlamentben is megvan a viszontválasz joga. Mélységesen 
egyetért a Polgármester asszonynak azzal a megnyilatkozásával, hogy miszerint a kapu 
beruházás kapcsán felmerült viszály a polgárok egyéni érdekein alapszik. Neki is ugyanez a 
véleménye, csak a másik oldalról tekintve. Úgy látja, ennek a beruházásnak olyan pénzügyi 
emberek a mozgatói, akik igen nagy hasznot remélnek ennek a megépítése kapcsán. Semmiféle 
szabálytalanságoktól nem riadnak vissza, hogy ez elkészüljön. Tavaly júniusban azt mondták, 
ez a beruházás 1-2 éven belül megtérül és utána csak hasznot fog termelni a városnak. 
Kiderült, hogy mégsem, rá kell építeni, mert ebben a formában nem lesz gazdaságos. Úgy 
ráépíteni, hogy abban tulajdonjogot szerez a majdani üzemeltető. Ha a későbbiekben kiderül, 
nem lehet ezt gazdaságosan üzemeltetni, akkor még emeletet fognak rá építeni? Az 54 millió 
forintos szabálytalanságról az a véleménye, hogy az Önkormányzatnak tudnia kellett volna, 
hogy közbeszerzést kellett volna kiírni, csak kényelmesebb volt a „csókosoknak” odaadni ezt a 
munkát. Kritikán alulinak tartja azt, hogy annak ellenére, hogy feltárták ezt a hiányosságot 
még júniusban, a Polgármester asszony felvette a jutalmát. Az a kérése, ha kiderül, hogy az 
Önkormányzat nem volt hibás, akkor vegyék fel a jutalmat. Mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy ne jusson a polgárok tudomására, tulajdonképpen mi is készül itt. Az összes 
tervet és tanulmányt ki kellett volna függeszteni, és nem port hinteni a választópolgárok 
szemébe. Azt is mondja, nem tartja a Képviselő-testületet alkalmasnak arra, hogy ellássa a 
feladatát, mert ilyen és ehhez hasonló dolgok generálják az emberekben a lopás, a csalás és 
korrupció gyanúját. Ha ezeket nem tennék, és nyílt kártyákkal játszanának, akkor nem 
lennének ezek a viszályok.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Pontosan ezt a problémát látja személy szerint is, 
felmerülnek úgy megfogalmazott kérdések, amire belső körben a válaszok is megvannak rá és 
ha nem azt a választ kapják, akkor kijelenti, hogy nem az igazat mondják. Az az állítás, hogy 
1-2 éven belül megtérül a beruházás, ez nem valós, mert kezdettől fogva a tájékoztatásokon is 
elmondták, van a projektnek egy gazdaságossági számítása, és eszerint 16. vagy 17. évben 
fordul át eredményben, úgy, hogy leküzdötte a kötvénykibocsátást. Az a kijelentés, hogy a 
lakosság nem volt tájékoztatva, nem állja meg a helyét, mert az már 1,5-2 éves felvetés, hogy 
mi lesz a homokkal, ha el kezd fújni a szél. A szakemberek, a közreműködő szakhatóságok erre 
odafigyeltek. Ezek a félreértések abból adódnak, hogy van aki később érkezett és ezekről a 
dolgokról nem tud, van aki itt volt már csak éppen még ez a kérdés nem érdekelte. Az 
természetes dolog, hogy a településen élőket érdekli, mi történik itt, csak ez úgy lenne 
szerencsés, ha a feltett kérdésekre a válaszok elfogadhatóak lennének. Az egyéni érdekek 
felvetésén csodálkozik és jó lenne, ha valaki meg tudná mondani, ez miben áll, mert 
gyakorlatilag az üzemeltetőnek a pályázata kettő vagy három fordulóban dőlt el, nyílt 
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közbeszerzési eljáráson. Ha valaki azt állítja, hogy ez a mai viszonyok mellett úgy 
megoldható, hogy azt hoz nyertes helyzetben, akit a beruházó akar, az akkor még 
közbeszerzési eljárást nem folytatott le. A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos felelősségről 
pedig elmondja, az egy olyan speciális jogterület, amire a Támogatási Szerződés feltételeiben 
is kitérnek, hogy közbeszerzési tanácsadót kell alkalmazni. Erre költségkeretet irányoz elő a 
támogatás, tehát mindenképpen közbeszerzési tanácsadót kellett foglalkoztatni. Aki azt állítja, 
hogy itt júniusban tudott volt az, hogy a szabálytalansági eljárás megalapozottan elindult, az 
nem mond igazat, vagy akkor 2010. szeptemberében nem írt valósat az NFÜ az 
Önkormányzatnak. Nagy mennyiségű iratot vitt el a Hivatalból az NFÜ, ennek alapján 
kezdték meg a vizsgálódást. Ennek eredményeként szeptember végén, október elején 5 
pontban a szabálytalanság gyanúja felmerült. Egy pontban, a tervezésnél a szabálytalanságot 
megállapították. Teljesen mindegy, hogy személy szerint erről mit gondol, mert nem 
közbeszerzési szakember. Jogilag tiszta volt az az érvelés, amit annak idején a közbeszerzési 
tanácsadó a testület elé terjesztett az eljárás szabályszerűségét illetően, nem volt okuk ezt 
megkifogásolni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Két dologra kíván reagálni. A tavalyi évben a 
jutalmakra döntés született a Képviselő-testület által. Ha a későbbiekben is a munkája alapján 
a Képviselő-testület a jutalmazásra alkalmasnak tartja, akkor nyugodt lelkiismerettel a 
későbbiekben is fel fogja azt venni. Különösen azért a többletmunkáért, amit az jelent, amikor 
az érdemi munkavégzés helyett olyanokkal kell foglalkoznia, ami nem tartozik az érdemi 
munkavégzéshez. A Képviselő-testületet és személyét illető hozzászólásokkal kapcsolatban egy 
idézettel kíván ezekre válaszolni. Ezek a helyi Plébános úr írott szavai: „ De tudjuk, aki a 
másikba mindenáron bele akar kötni, annak mélyében mindig önmagával van baja”. 
Messzemenően egyetért a Plébános úr szavaival.  
 
Dr. Tóth János Budapest II., Fülöp utca 38. szám alatti lakos: Nem kapott arra választ, miért 
ide tervezték ezt a beruházást, erre a strandra? 
 
Martinovszky József képviselő: Mert a Velencei-tó itt van. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Idetervezték idegenforgalmi beruházásként, itt van a 
legjobb helyen. 
 
Sárai Flóriánné Velence, Régi posta utcai lakos: Öt éve lakik Velencén. Alig várja, hogy kész 
legyen a Velencei-tó Kapuja. Örül annak is, hogy megépítették a járdát, amire ellentüntetést 
szerveztek valakik. Végre valami fejlődik és lesz hol szórakozni a fiataloknak és lesz hol 
sétálni a családdal. Nem érti azokat, akik ellen vannak. Meg lett az is mondva, hogy a terület 
be lesz fásítva. Várja a Velencei-tó Kapuja felépülését. Úgy gondolja, sok gyermek ott fog 
majd játszani a strandon a homokban. Külföldön is van homok part és meg van oldva, hova 
mennek az emberek az UV sugárzás ellen. Ez nem lehet kifogás, hiszen az emberek a jelzett 
UV sugárzás ellenére is a napra mennek. Nagyon örül, hogy ideköltözött erre a településre. 
Két felnőtt fia van, akik szívesen kerékpároznak a kerékpárutakon. Mindenkinek ajánlja, 
jöjjenek Velencére. Fejlődni kell és véleménye szerint mindenre lesz lehetőség. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A lakossági fórumot lezárja. Tudomásul kellene venni, 
hogy sok ember támogatja ezt a beruházást. A különbség csak az, hogy nem írnak plakátot, 
nem tartanak sajtótájékoztatót, egyszerűen csak megválasztották azt a Képviselő-testületet a 
Polgármesterrel az élen, akik felvállalták, hogy a Velencei-tó Kapuja projektet megvalósítják. 
Az ellenzőknek el kellene gondolkodnia azon, hogy a döntő többség akarata érvényesül ezen a 
településen is, hiszen azok a képviselő-testületi tagok, akik vele együtt indultak, heten itt 
vannak a Képviselő-testületben, aki ellene volt, abból pedig két fő jutott be. A népakaratot a 
demokratikus választás jelenti, ami ezzel a projekttel együtt is megvalósult. Bejelenti, a 
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lakossági fórumnak vége van. A testületi ülés után kezdődik a „Beszélgessünk Velencéről” 
fórum, ahol a NIF képviselői adnak tájékoztatást a vasútberuházásról. 
 
Megállapítja, több napirendi hozzászólás nem volt, a nyílt ülést bezárja.  
 
 
 

K.m.f. 

 
 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 


