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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 16-án megtartott 

testületi üléséről 
 
Helye:       Velence Kastély 
 
Jelen vannak:   Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Cserny Vilmos    alpolgármester 
   Martinovszky József   képviselő 
   Serhók György   képviselő 
  Dr. Sirák András    képviselő (később érkezett) 
  Dr. Sirák Andrásné   képviselő 
  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, Czuppon István iskolaigazgató, Török Ágnes Humán Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője és munkatársai, Lukács Sándorné I. sz. Nyugdíjas 
Klub vezetője + 1 fő, Ható János Velencei Polgárőrség elnöke, Bognár Gyula „Velencéért 
Közalapítvány” kuratórium elnöke, Arday Ágnes TDM Egyesület munkaszervezetének 
vezetője, Málics-Talabér Veronika Baba-Mama Klub vezetője és 8 fő velencei lakos. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a Testület tagjait, megállapítja, a Testület 
határozatképes. Benkő Istvánné képviselő jelezte a távolmaradását. A kiküldött napirendek 
között két napirendi pontnak a levétele javasolt, az egyik, jelentés a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról, a másik a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó 
Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének beszámolója, amely a júniusi testületi ülésen 
kerül napirendre, mivel a Kft-nek a mérlegbeszámolóját is tárgyalni fogják, így mindkettőről 
egyben tudnak tárgyalni. Az f.) napirendi pont tárgyalásához külső szakértőt várnak, ezért ha 
megérkezik, javasolni fogja a napirend előbbre vételét.  
Kéri, aki a meghívóban szereplő kiküldött napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
85/2011.(V.16.) 
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) 
2./ 2011. évi I. negyedévi mérleg elfogadása 
3./ Tájékoztató a „Velencei-tó Kapuja” projekt megvalósításáról 
4./ Civil szervezetek tájékoztatói tevékenységükről 
5./ Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás a 2010-es évről 
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6./ Egyebek: 
a.) Társadalmi szervezetek pénzügyi támogatása 
b.) Fejér Megye Közgyűlésének megkeresése – Intézmény átszervezésről 
c.) Piaci, vásározói tevékenység folytatásáról szóló rendelet tervezet 
d.) 2011. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet tervezet 
e.) Anyakönyvi események engedélyezése, díjazása – rendelet tervezet 
f.) Előterjesztés a parkolási és térfigyelő rendszer megvalósíthatóságáról 
g.) Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi környezetvédelmi feladatairól, intézkedéseiről 
h.) Kistérségi (VKTKT) – Társulási megállapodás módosítására határozati javaslat 
i.) Ifi-strandi épülettulajdonos (1367/23 hrsz.) kérelme 
j.) Ifi-strandi épülettulajdonos (1367/20 hrsz.) kérelme 
k.) Ifi-strandi szolgáltatóegységek tulajdonosainak kérelme 
l.) Temetői illemhely kialakításával kapcsolatos tájékoztatás 
m.) Intézkedési terv – Tópart u. 34. sz. alatti Orvosi Rendelő felújítási munkáira 
n.) Kistérségi Iroda földszintjének bérleti szerződése 
o.) IFI-Ház (1367/17 hrsz.) tulajdonosának kérelme 
p.) Magyar Telekom kérelme 
q.) Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi 

helyzetének beszámolója (levételre javasolt) 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

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

- Egy hosszú folyamatot indított el akkor a Képviselő-testület, amikor a Hosszú távú 
stratégiáját elfogadta annak tudatában, hogy ezután a Fejlesztési koncepcióját 
fogadja el, majd év végéig a Helyi Építési Szabályzatát. A Fejlesztési koncepció 
szakmai előkészítése megkezdődött, illetve az előkészítői a bizottságokkal, a Képviselő-
testület tagjaival, az intézményvezetőkkel és egyéb partnereikkel már tartottak 
munkamegbeszélést. Az ott elhangzottak alapján a készítők ismételten módosították az 
általuk elkészített koncepciót. A módosított anyag volt a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság előtt, aki úgy döntött, hogy további pontosításokra van 
szükség. Átdolgozásra visszaadták a szakmai előkészítőnek. Egy egyeztetés már 
megtörtént, jövő héten ismételten várják az anyagot és ha megfelelő, ezután kerülhet 
társadalmi vitára, majd ezt követően ismét a Bizottság és a Képviselő-testület elé. 

- Jelzi, hogy április 8-tól – 21-ig szabadságon volt.  
- A Kistérségi Társulás elnökségének tagja, illetve a Kistérségnek alelnöke. A Társulás 

rendszeresen ülésezik. Elfogadták a Kistérségi Társulás költségvetési beszámolóját, 
áttekintve minden önkormányzat pénzügyi érintettségét, tartozásait. Természetesen 
Velence határidőre pontosan fizetett és el tudott számolni az Önkormányzathoz 
juttatott normatívákkal. A szúnyoggyérítéssel kapcsolatban még nincs minisztériumi 
döntés, milyen mértékben támogatja az állam, de már kétszer tárgyalta a Kistérség, és 
úgy döntöttek, hogy a minisztériumi döntést nem tudják megvárni, így az első költséget 
vállalják az érintett önkormányzatok, a továbbiakat pedig közbeszerzési eljárás 
keretében megversenyeztetik. A döntés után megérkezett a levél az illetékes 
minisztériumtól, ismét támogatást nyújtanak a szúnyoggyérítéshez az érintett 
önkormányzatoknak, de a mértékét még nem közölték.  

- Az intézményvezetőknek a költségvetésben meghatározott kereten belül a célfeladatok 
teljesítésére a jutalmazás megtörtént.  
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- A végéhez közeledik az Önkormányzat megújított honlapjának az előkészítése, amely a 
„Velencei-tó Kapuja” projekt marketingjének egyik eleme. A lényege, hogy más 
rendszerű, korszerűbb lesz, illetve külön egységben igen nagy idegenforgalmi 
adatbázissal fog rendelkezni.  

- A Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Zárt utcai volt orvosi rendelő 
épületébe költözött. Sokat dolgoztak azért a kollegák, hogy szép legyen az új 
„otthonuk” és méltó körülmények között fogadhassák az ügyfeleket és 
dolgozhassanak.  

- A Gárdonyi Rendőrkapitányság az elmúlt héten az óvodásoknak – nemcsak a 
helyieknek, hanem más település óvodásainak is - a Kastély udvarában adta át a 
láthatósági mellényeket, amelyeket a gyermekek a séta során vesznek fel. Nagyon 
kedves rendezvény volt és a gyermekek örültek az ajándéknak. Mindannyiuk nevében 
köszöni a Gárdonyi Rendőrkapitány úrnak.  

- A TDM Szervezet rendszeresen ülésezik. Most a térségi TDM pályázatait és annak 
részkérdéseit tekintették át, illetve a helyi TDM Szervezetnek a pályázatban szereplő 
idei költségvetését. A Tourinform Irodába költözik a TDM Szervezet a felújítás után, 
mely remény szerint a hónap végére befejeződik. A Tourinform Iroda június 15-vel 
meg tud nyitni, ahol a TDM Szervezet dolgozói fogják várni az idegenforgalom 
bármely területén információt igénylőket. A nyitva tartás és egyéb tájékoztatás 
különböző helyeken meg fog jelenni. Ez évben szezonális nyitva tartással fog működni 
a Tourinform Iroda. 

 
Kéri a Képviselő-testületet, aki tudomásul veszi a két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatót, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a tájékoztatót 
tudomásul vette. 
 
 
 
Napirend: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Levételre került. 
 
 
 
Napirend: 2.) 2011. I. negyedévi mérleg elfogadása 
   (Előterjesztés 1. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek a napirendi ponttal 
kapcsolatban kérdése, észrevétele? A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyhangúan 
elfogadta. 
Kéri, aki a tájékoztatót elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a tájékoztatót 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
86/2011.(V.16.) 
h a t á r o z a t a 

a 2011. I. negyedévi mérleg elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. I. negyedévi 
mérlegéről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 

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

 
* * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tájékoztatásul elmondja a jelenlévőknek, hogy teljesen 
kiegyensúlyozott és problémamentes a gazdálkodása az Önkormányzatnak. 
 
 
 
Napirend: 3.) Tájékoztató a „Velencei-tó Kapuja” projekt megvalósításáról 
   (Előterjesztés 2. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A napirenddel kapcsolatos tájékoztatót Csabina Zoltán 
projektmenedzser készítette. A Képviselő-testület tagjai az előterjesztése mellett megkapták a 
„Sz-épülő Velencét” Környezet- Kultúra Egyesületnek az úgynevezett zöld koncepcióját és 
megkapták az erre írt választ is, amelyet Orbán Csaba úr építész, generál tervező a 
beruházásról készített. Javasolja, Orbán Csaba úr válaszát fogadják el és az abban leírtakkal 
értsenek egyet. Az Egyesület levelének 2. pontjában szereplő beültetési javaslat megegyezik a 
projekt anyagával, ezért teljes az egyetértés. Orbán Csaba úrnak is az a javaslata, hogy a 2-
es és 4-es ponttal értsenek egyet, az 1-es és 3-as pontot pedig megvalósíthatatlannak tartja, 
kellő indokok mellett. Kérdezi Csabina Zoltán projektmenedzsert, kíván-e kiegészítést tenni a 
napirenddel kapcsolatban. 
 
Csabina Zoltán projektmenedzser: Két dolgot kíván kiemelni. Időnként megjelenik a sajtóban, 
vagy szóbeszéd tárgyát képezi, hogy nem teljesen szabályosak a beruházásnak az egyes 
elemei. Megerősíti, a jelenlegi helyzet szerint valamennyi engedély rendelkezésre áll és 
minden eddigi munkafázis – beleértve a kertészeti és fakivágási munkálatokat, épület építést, 
közműveket, a parti dekkeket – a rendelkezésre álló hatályos és jogerős építési engedélyeknek 
megfelelően zajlik. A Támogatási szerződés aláírása óta számos alkalommal, különböző 
ellenőrzésnek vetették alá a beruházást. A Támogató két alkalommal tartott helyszíni szemlét, 
legutóbb idén januárban és holnapután szintén helyszíni ellenőrzés lesz. Minden egyes 
alkalommal az eddig benyújtott kilenc kifizetési kérelem alapján valamennyi számla mögötti 
teljesítés megfelelőségét és valódiságát külön is ellenőrzik. Eddig egy esetben sem állapítottak 
meg szabálytalanságot. Az időközben szükségessé vált módosítási eljárások időtartama alatt a 
módosítással érintett munkafázisokat nem lehetett a tervezett ütemben elvégezni, ebből 
adódóan belső átütemezésre volt szükség a projekt végrehajtása során, ez azonban továbbra 
sem érinti azt a határidőt, miszerint a nyári strandszezonra a strand üzemeltethető legyen.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ez van benne az írott anyagban is, minden egyes 
projektelemnek a helyzetét – meddig jutottak el – tartalmazza, egy oldalon keresztül pedig 
azokat a bejelentéseket sorolja fel, amelyek hátráltatják, illetve nehezítik a beruházás 
megvalósítását. A közbeszerzési eljárások során egynél találtak hiányosságot, a támogatás 
visszavonás megtörtént, a jogi lépéseket az Önkormányzat megtette. Ezt is tartalmazza ez az 
anyag. A jelenlévők kedvéért ismerteti az anyag utolsó bekezdését: „A beruházó és a 
kivitelező kifejezett szándéka, hogy a nyári szezonban a strand jelentős részét az itt élők, és 
ide érkezők igénybe vehessék. Ez a vállalkozók egyértelmű érdeke is. Ennek – jelenlegi 
ismereteink szerint – reális lehetősége adott.” Ez a tájékoztató anyag zárógondolata. Kérdezi, 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kettő kérdése lenne. Április 20-án egy országos lapban 
megjelent, hogy a Fejér Megyei Főügyészség a „Velencei-tó Kapujával” kapcsolatban 
törvényességi észrevétel miatt vizsgálatot folytat. Kérdezi, hogy ez igaz, vagy nem. Ha igaz, 
akkor ez most hogy áll, ha nem igaz, akkor ezt miért nem cáfolja meg Velence? Ha igaz, akkor 
a Képviselők erről miért nem kaptak tájékoztatást? A másik kérdése, hogyan áll az 54 millió 
forint visszafizetésére indított vizsgálat? Jelzi, Csabina Zoltán úr által készített anyag nem 
került általa aláírásra.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Csabina Zoltán anyaga az elektronikus küldés miatt 
nem került aláírásra, de a jegyzőkönyv mellett aláírt példány fog szerepelni. Az ügyészi 
vizsgálattal kapcsolatban a Jegyző úr fog választ adni. Az 54 millió forinttal kapcsolatban 
rosszul emlékszik Képviselőtársa, mert semmilyen vizsgálat nem indult. A Képviselő-testület 
megtette a szükséges jogi lépéseket, felkérte a Hőrich és Varga Ügyvédi Irodát, ebben járjon 
el, de ez nem vizsgálat. Ez nyilvánvalóan nem 1-2 hónap alatt fog elrendeződni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Különböző magánszemélyek és egyesületek minden 
eszközzel igyekeznek megakadályozni ezt a projektet, ennek kapcsán igen sok bejelentést, 
feljelentést fogalmaznak meg és ugyanazt a tartalmú anyagot több helyre elküldik. Így került 
az Ügyészséghez is egy-két ilyen bejelentés. Az Ügyészség tevékenységéről annyi tudható, 
amennyit az ügyészi szóvivő a sajtóban közölt. A Polgármester asszony írásban megkereste az 
Ügyészséget, hogy mivel érinti a Testületet, szeretne tájékozódni mélyebb tartalmát érintően. 
Erre azóta sem kaptak választ. Az tudható, hogy az érintett hatóságok, a Környezetvédelmi 
Hatóság és a Kormányhivatal olyan tájékoztatást adott az ügyészség felé, a nézőterükbe került 
témakör teljesen jogszerűen bonyolódott a projekt kapcsán. Semmi olyanról nem tudták 
tájékoztatni az Ügyészséget, ami nem lett volna szabályos.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tehát összefoglalva nincs miről tájékoztatást adni. 
Megjelent egy Magyar Nemzetben lévő sajtócikk, megkérdezték az Önkormányzatot képviselő 
Ügyvédi Irodát, mi a teendő. Az Ügyvédi Iroda azt a tájékoztatást adta, ha az 
Önkormányzatot bármilyen ügyészi vizsgálat érinteni fogja, akkor meg fogja kapni a 
szükséges tájékoztatást az Ügyészségtől. Tehát nincs mi ellen tiltakozni, mert semmi 
megkeresést nem kapott az Önkormányzat. Reméli, a Főügyész úr hamarosan tájékoztatja az 
Önkormányzatot, mit tett a közérdekű bejelentés kapcsán.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Ha nem lenne olyan rengeteg fel- és bejelentés, akkor előbbre 
tarthatnának és ezeket a dolgokat korrektebbül tisztázhatnák. Jó példa a mostani anyag. A Sz-
épülő Velencét Egyesület letett egy írásos anyagot a zöldterületek kialakításával 
kapcsolatban, a tervező pedig letette a válaszát, mivel ért egyet és mivel nem.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Egyetért az elhangzottakkal, de hozzátartozik, ha a Sz-
épülő Velencét Egyesület, a Gaja Környezetvédő Egyesület és a másik nyolc meghívott 
eljöttek volna arra a fórumra, amikor a beruházás megkezdésekor az érintett szakemberekkel 
a dolgokat áttárgyalhatták volna, akkor erre a levélre sem került volna sor. Kéri a Képviselő-
testület tagjait, a tájékoztatót, valamint Orbán Csaba tervező válaszát fogadják el, melyet 
továbbítani fog az Önkormányzat a Sz-épülő Velencét Egyesület felé. 
Kéri, aki a tájékoztatót elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a tájékoztatót 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
87/2011.(V.16.) 
h a t á r o z a t a 

 „Velencei-tó Kapuja” projekttel kapcsolatos tájékoztatásról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Velencei-tó Kapuja” projekt 
előrehaladásáról szóló tájékoztatást elfogadja. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  értelem szerint 

 
* * * 

 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megérkeztek az Egyebek napirend f.) pontjának előadói, 
ezért javasolja, ezzel a napirenddel folytassa a Testület a munkáját.  
Kéri, aki a napirend sorrendiségének változtatásával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a napirend sorrendiségének változtatását 7 igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2011.(V.16.) 
h a t á r o z a t a 

napirendi pontok sorrendiségének változtatásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. május 16-i testületi ülésén az 
„Egyebek” napirendek f.) pontjával folytatja munkáját.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 
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Napirend: 6.) Egyebek 

f.) Előterjesztés a parkolási és térfigyelő rendszer megvalósíthatóságáról 
   (Előterjesztés 3. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a Pro-Test Consulting Kft. képviselőit, akik a 
napirenddel kapcsolatban a szakértői anyagot elkészítették. Kérdezi a Jegyző urat, kíván-e 
kiegészítést tenni a kiküldött anyaghoz. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A „Velencei-tó Kapuja” projekt kapcsán térfigyelő 
rendszer kiépítése történik meg biztonsági szempontok miatt. Ezen kívül már van a településen 
néhány telepített térfigyelő kamera, valamint a meglévő intézményeknek is kiépített 
kamerarendszere működik. Ezeket célszerű lenne egységes rendszerben kezelni, egy 
központban kerüljön figyelésre, rögzítésre esetleg tárolásra ezeknek az anyaga. Igen szigorú 
szabályok szerint lehet ezeket az anyagokat rögzíteni, illetve a tárolása is speciális szabályok 
szerint történik. A projekt foglalkozik a teljes parkolással és annak a forgalomtechnikai 
részével. A tervezési megbízás nem terjed ki a közvetlen kapcsolatokra. A strand területén 
parkolni tud bizonyos mennyiségű gépjármű, de a problémát mindig a Tópart úton és a 
környező utcákban parkoló gépjárművek okozzák. Volt egy olyan komplex átvizsgálása a 
projekt parkoló rendszerének, hogy tekintsen túl a közvetlen beruházási határon és próbáljon 
olyan javaslatot adni, amely megfelelő technikai kiépítettséggel biztosíthatja a korrekt 
közlekedést és parkolást. A szakértői anyagot a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
látta. Az anyagban nagyméretű térképek vannak, ezeken szerepelnek a térfigyelő kamerák, 
illetve a parkolási javaslatnál szerepel a jegy automatáknak a kihelyezési javaslata. A 
parkolásnál a legutóbbi jogszabályváltozás miatt arra is tekintettel kellett lenni, hogy az 
Önkormányzatnak vagy a meglévő hivatali rendszerében vagy 100 %-os tulajdonú gazdasági 
társaságában lehet ennek az üzemeltetését megoldani. Első körben a tanulmány szűkebb kört 
tekintett át, nem egész Velence parkolási rendszerét vizsgálta, hanem csak a konkrét 
feladathoz kapcsolódó létesítményeket.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, fogadják el azt a felépített szisztémát, amit a 
megvalósíthatósági tanulmány tartalmaz. Továbbra is vonják be a munkákba a Kft-t 
szakértőként. Szeretnék, ha a megvalósítás módját és a finanszírozást is magába foglaló 
anyag június 7-ig elkészülne és a június 20-i testületi ülésen már konkrétabban tudnának 
tárgyalni a parkolási és térfigyelési rendszerek kialakításáról. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele?  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, ennek az további előkészítő munkának van-e anyagi 
vonzata? Ma kapott kézbe egy szerződést tájékoztatásul, amelyben az szerepel, hogy havi 530 
ezer forint + ÁFA megbízási díj volt április 1-től – május 1-ig. Most újabb szerződést kötnek 
és újabb anyagi vonzata lesz ennek? Arra nincs most itt szerződés. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az említett szerződés csak a teljesítés időpontját 
határozza meg. Ha a feladat teljesítése 15 napon belül megvalósult volna, akkor is azt 
teljesítettnek kellene tekinteni. Anyagi vonzata van a további szakértői feladatoknak. Két 
megoldást lehet választani. Az egyik az, hogy most csak egy felhatalmazás történik és a 
következő testületi ülésre bekerül a szerződés-tervezet, amelyet jóváhagy a Képviselő-testület. 
A másik megoldási lehetőség, hogy a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert egy 
keretösszegen belüli szerződéskötésre. Az ügy sürgőssége érdekében az utóbbi megoldás lenne 
a célravezető. A forrása mindenképpen a projekt fejlesztési forrása.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A tájékoztatásul kiküldött szerződés esetében is a 
Képviselő-testület döntött, és a „Velencei-tó Kapuja” projekt keretében elszámolható 
összegről van szó. A Jegyző úr is kiemelte, ezek a feladatok is a „Velencei-tó Kapuja” projekt 
keretében elszámolható költségek. Meg lehet határozni egy keretösszeget, de olyan új 
gondolatot kell végigvinni az Önkormányzatnak a szakértők segítségével, ami még a 
budapesti önkormányzatoknak is nagy feladatot jelent az új jogszabálynak történő megfelelés 
miatt. A munkaigényét nem lehet pontosan meghatározni, ezért az időigényét limitálja be 
inkább az Önkormányzat. Javasolja, az előzőekhez hasonló keretösszeget határozzanak meg. 
 
Csabina Zoltán projektmenedzser: Amennyiben a projekten túlmutató feladatokat is 
tartalmaz, akkor majd arányosítani kell a költségeket.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Mivel a kidolgozandó feladat részletesebb, több munkát 
igényel, nem biztos, hogy abban az összegben kellene behatárolni, hanem amit a pénzügyi 
szabályok lehetővé tesznek. A konkrét megegyezés nyilván annyi, amennyi.  
 
Martinovszky József képviselő: Véleménye szerint is most nem kellene keretösszeget 
meghatározni, hanem egy hónap van arra, hogy megcsinálják a szerződést, ezt alatt át 
lehetnek tekinteni a dolgokat és a szerződést a Testület elé hozni. Mivel a munka bővül, így 
nem lehet behatárolni az összeget.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A következő testületi ülésen már egy lépéssel beljebb 
kíván lenni a szakértői munkával. Sokkal körültekintőbb, összeghangoltabb szerződés kell. A 
pontosság kedvéért talán az lenne jó, ahogy az előterjesztésben és a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsági ülésen is megfogalmazásra került, most a feladat kerüljön 
meghatározásra, valamint az, hogy a szakértő bevonásával egyetért a Testület. Ennek lesz egy 
állomása, június 7-e, amikor láthatnak egy szerződés-tervezetet, amelynek nyilván 
forintoldala is lesz.  
 
Serhók György képviselő: Úgy érzi, a projekten kívül másban is továbbmenő feladatai vannak 
az Önkormányzatnak. Velencén egyre nagyobb parkolási gondok merülnek fel. Az idei évben 
várhatóan ez megoldódik valamilyen formában. Ennek a rendszernek a továbbfejlesztése nem 
ebben az évben fog megvalósulni, inkább a következő évben. Ez a megvalósíthatósági 
tanulmány arra szolgál, hogy igenis el kell indulni, a projekt elemeit hozzácsatolva, kibővítve 
a Tóbíró strandig vagy akár más problémák megoldása, amit majd együttesen kell kezelni. A 
fő szempont, hogy elindult ez a folyamat és egyesíteni kell valamilyen formában.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi a szakértőket, van-e valami észrevételük? 
 
Fehér Zoltán a Pros-Test Consulting Kft. képviselője: Egyetértenek a többlépcsős 
lehetőséggel. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Javasolja, a Képviselő-testület ehhez kapcsolódóan 
a közbeszerzési tanácsadóval történő egyeztetésre és munka előkészítésre hatalmazza fel a 
Polgármestert, illetve a Hivatalt. Még nem lehet tudni, az adott konstrukció a Közbeszerzési 
törvény hatálya alá esik, vagy sem. Ha igen, akkor az ajánlati felhívás anyagát a 
közbeszerzési tanácsadónak célszerű elkészíteni. A közbeszerzési tanácsadótól a 
keretszerződésében meghatározott óradíjnak megfelelően meg lehetne rendelni a munkát.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Összefoglalva elmondja, ez az anyag a kiindulási 
állapot, amit a szakértőktől megkaptak. Ebből az látható, hogy milyen rendszerben képzelhető 
el a mai igényeknek megfelelő térfigyelő és parkolási rendszer. A vita során egyértelművé 
vált, ez annyira korszerű rendszer, ami alkalmas arra, hogy egy idő után kiterjeszthető a 
településnek a tópart által érintett minden részére is. Jogilag számos olyan kérdés van, amit 
még tisztázni kell az új jogszabályok szerint és nyilván a pénzügyi finanszírozási kérdéseket is. 
Ezért következő lépésként egy adott határidőre megtörténne a szakértők bevonásával a 
második lépés mérlegelése. Vagy a második vagy a harmadik lépésnél elkerülhetetlen lesz a 
közbeszerzési tanácsadó bevonása. A következő testületi ülésen pedig kerüljön újra 
napirendre ennek a tárgyalása. A projekttel való összehangoltságát is meg fogják nézni, mi az 
ott elszámolható költség és mi az, ami nem, az esetleges túlterjeszkedésből adódóan. Ezeket a 
kérdéseket is tisztázni kell.  
Kéri a Képviselő-testület tagjait, akik elfogadják az előterjesztést a kiegészítéssel együtt, 
kézfeltartással jelezzék. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület az előterjesztést 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
89/2011.(V.16.) 
h a t á r o z a t a 

megvalósíthatósági tanulmány elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pro-Test Consulting Kft. által térfigyelő 
kamerák rendszerbe állításának, illetve a parkolási rend kialakításának megvalósíthatósági 
tanulmányát csatolt dokumentáció alapján elfogadja, a szerződést teljesítettnek tekinti. 
A térfigyelő kamerák központosított monitoros figyelőrendszerének kiépítése, adatrögzítése és 
tárolása a tanulmány figyelembevételével a „Velencei-tó Kapuja” projekt keretében valósul 
meg. A parkolási rend kialakítására vonatkozó javaslat olyan technikai megoldást tartalmaz, 
amelyre a „Velencei-tó Kapuja” tervezése korábban nem terjed ki, így ennek megvalósítása 
mind a tényleges tervezés, mind pedig a forrásbiztosítás szempontjából a későbbiekben 
megoldandó feladat. 
Erre tekintettel a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, kérjen be előkészítő 
ajánlatot, melyet a soron következő ülésen terjesszen elő. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  értelem szerint 

 
* * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni a szakértőknek a részvételt. 
 
 
 
Napirend: 4.) Civil szervezetek tájékoztatói tevékenységükről 
   (Előterjesztés 4. sz. melléklet) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Minden évben felkérik azokat a civil szervezeteket, akik 
támogatásban részesülnek, adjanak tájékoztatót a Képviselő-testület részére a 
tevékenységükről. A civil szervezetek jelenlévő képviselőit is köszönti. Megkapták a 
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„Velencéért Közalapítvány”, a Velencei Polgárőr Egyesület, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 
a Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület, valamint a két Nyugdíjas Klub és a Baba-Mama 
Klub beszámolóit. Kérdezi, valamelyik civil szervezet részéről az előterjesztők kívánnak-e 
kiegészítést tenni?  
 
Lukács Sándorné I. számú Nyugdíjas Klub: Megköszöni a Polgármester asszony és a Hivatal 
segítségét.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöni szépen. Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, 
észrevétele? 
 
Szávai Jánosné képviselő: A „Velencéért Közalapítvány” Kuratóriumától kérdezi, az SZJA 
bevételekből származó összeg az évek során emelkedett, csökkent vagy stagnált? Csak egy 
hozzávetőleges számot kér. 
 
Bognár Gyula kuratórium elnöke: Folyamatosan csökken, mivel például a szülők az óvoda és 
iskola alapítványának adják az adójuk 1 %-át.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A sok önkéntes munkát mindenkinek meg kell, hogy köszönjék. 
Részéről köszöni. Kérdezi, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hány taggal rendelkezik?  
 
Szelei Andrea aljegyző: Tudomása szerint közel 40 fő a gyermekekkel együtt és ebből kb. 30 fő 
a gyermek. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Úgy tudja, a Polgárőrök adómentességet élveznek Velencén. 
Javasolja, ezt a Tűzoltókra is terjesszék ki.  
 
Uj Roland képviselő: Minden polgárőr és tűzoltó 20 ezer forint kedvezményt kap összevontan 
az Önkormányzathoz fizetendő adókból. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A Képviselő-testület döntött a szabályozásáról a 
szakmai érdekképviseleti szervek egyeztetésével. Ez már sok éve így van, akkoriban ezt 20 ezer 
forintban maximálta. A Polgárőrség és Tűzoltóság tagjaira is vonatkozik. Egyetlen egy 
feltétele van a tagságon kívül, hogy az Egyesület vezetője leigazolja a tényleges és hatékony 
munkát. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tudomása szerint többször előfordult, hogy az 
Egyesület elnöke nem igazolta le az aktív tagságot, nem kapták meg automatikusan a tagok 
ezt a kedvezményt, csak azok, akik valóban sokat tesznek. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  A „Velencéért Közalapítvány” beszámolójának készítője írta a 
beszámolóban, hogy 15 éves az alapítvány. Kérdezi, az Alapító Okirat időt álló-e még? Talán 
át kellene nézni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Miután létrejött a Közalapítvány, azt követően saját 
működési körön belül folytatja a tevékenységét. Csak az Ügyészség vizsgálhatja, hogy a 
célkitűzésének megfelelően végzi-e a tevékenységét vagy sem. Az Alapító Okirat 
felülvizsgálata törvényi változás miatt lehetséges. Azt meg lehet nézni, hogy volt-e időközben 
olyan jogszabályváltozás, amely kötelezővé tesz valamiféle átsorolást, módosítást.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kéri akkor ennek átnézését, mivel 15 éve alakult a 
Közalapítvány.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Kuratórium elnöke biztosan el tudja mondani. 
 
Bognár Gyula kuratórium elnöke: A törvényileg kötelező módosítások megtörténtek.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Minden évben egyszer tájékoztatást ad a Közalapítvány. 
Javasolja, a következő évi tájékoztatójában térjenek ki arra, hogy mi volt az alapításkor a 
feladat, mi az ami most szerepel az Alapító Okiratban az Ügyészség által jóváhagyva és 
tételesen sorolják fel, milyen változások történtek az elmúlt időszakban. Erre pontos választ 
fog adni a Kuratórium.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Annak pedig semmi akadálya, hogy a Hivatal 
átnézze.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Erről tájékoztatást fognak adni. 
 
Martinovszky József képviselő: Megköszöni a civil szervezetek munkáját. Kiemeli a 
Polgárőrök tevékenységét, mivel éjszakánként a lakosság nyugalmáért járják az utcákat, a 
rendezvényeken pedig mindig biztosítják a helyszínt. Ezt a nagy munkát külön köszöni Ható 
János úrnak. A Tűzoltóságnál is kiemeli, hogy sok fiatalt vonnak be a munkába és a 
versenyeken is helytállnak. Az más, hogy nem vesznek aktívan részt szolgálatos tűzoltói 
feladatban, erre Velence Önkormányzata még nincs igazán felkészülve. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Jelzi, nem önkormányzati Tűzoltóságról van szó, ez nem 
önkormányzati feladat jelen pillanatban. A civil szervezetekkel szoros kapcsolatban áll. 
Valamikor a Közalapítvánnyal indultak, majd jött a Polgárőrség és Tűzoltóság. Minden évben 
hozzájött egy-egy egyesület és gazdagodik a civil mozgalom a településen belül. Különböző 
korosztályt ölel fel. Vannak, akik egyesületi formában, vannak, akik klub formában vesznek 
ebben részt. Az önkormányzati tevékenység a civil szervezetek nélkül sokkal szegényebb lenne. 
Nagy öröm, hogy többségükben részt vállalnak a település fejlesztésében, támogatják az 
Önkormányzat szándékait és részt vesznek benne, jó szándékkal véleményt mondanak és 
minden esetben számíthatnak rájuk. Kiemelésre került a Polgárőrség és a Tűzoltóság az 
utánpótlás nevelésében, de kiemelhetnék a Sport Egyesületet is, hiszen nagyon sokaknak jelent 
hétvégi elfoglaltságot, de az utánpótlás nevelés több száz gyermeket érint. Maga nevében 
mindenkinek, aki ilyen társadalmi tevékenységet vállal, megköszöni a munkáját, mert rengeteg 
feladattal jár egy közösségnek az összetartása.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Javasolja, hogy a következő évben a támogatási összegeket 
emeljék meg. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Reméli, jövőre az új Önkormányzati törvény már élni 
fog és egy más rendszerű költségvetésben az önkormányzatoknak erre módja is lesz. 
Javasolja, fogadják el a civil szervezetek tájékoztatóit. 
Kéri, aki a tájékoztatók elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal a tájékoztatókat elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

90/2011. (V.16.) 
h a t á r o z a t a 

a civilszervezetek tájékoztatóinak elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
- Velencéért Közalapítvány 
- Velencei Polgárőr Egyesület, 
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 
- Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület, 
- Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub, 
- II. számú Nyugdíjas Klub, 
- Baba-Mama Klub, 

2010. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatóját elfogadja. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 
 

* * * 
 
 
 
Napirend: 5.) Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás  
 a 2010-es évről 
   (Előterjesztés 5. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A napirendnek két előadója van, Török Ágnes a Humán 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, valamint Heinczné Horváth Edina 
igazgatási osztályvezető. Kérdezi, kíván-e valaki kiegészítést tenni. Megállapítja, nem 
kívánnak kiegészítést tenni. Az előterjesztés részletesen áttekinti a 2010-es évi tevékenységet. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Szávai Jánosné képviselő: Igen színes és sokoldalú a tájékoztató anyag, öröm olvasni. 
Küllemében is nagyon szép és tartalmában is nagyon gazdag. Külön tetszett számára a 
bemutatkozás, mivel ezzel gondoltak az új képviselő-testületi tagokra is. Nagyon sokat 
dolgoznak, és felelősségteljes munkát végeznek. A mai világban egyre jobban szükség van az 
ilyen tevékenységre. Kérdezi, ha a jelzőrendszeren keresztül tudnak meg valamilyen 
problémát és megkeresik az állampolgárokat, milyen fogadtatásban részesülnek? A jogi 
tanácsadást igénybe veszik-e a lakosok? A tájékoztató anyagból látja, van, aki megbízással 
látja el ezt a munkát, van, aki önkéntesen. Elegendő-e az ezzel töltött idő az igényekhez 
képest? Hol történik ez a jogi tanácsadás? A statisztikai részben örömmel olvasta, a családon 
belül bántalmazás ismert száma nulla. Vajon szemérmesek az emberek, szégyellik ezt, vagy 
ennyire jó a helyzet?  
 
Török Ágnes intézményvezető: Köszöni a dicsérő szavakat. Miden hónap első keddjén van jogi 
tanácsadás 14.00 – 16.00 óráig. A gazdasági válság ideje óta a keresettsége megnőtt. Az 
önkéntes jogi tanácsadó minden hónap harmadik hétfőjén tart egy-két óra jogi tanácsadást, 
mindig vannak nála. Nőtt az igény, gondolkodnak azon, növeljék-e a tanácsadások számát. 
Ebben a költségvetési évben nem tudják ezt megtenni, de a következő évben el kell ezen 
gondolkodni. A jelzőrendszer tagjai szóban vagy írásban jelzik a problémát. Mindig az adott 
probléma dönti el, hogyan mennek ki a családhoz. Mindenképpen meg kell nyerniük a 
családok bizalmát. Általában azzal kezdik, hogyan segíthetnek. A gyakorlat azt mutatja, ha 
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kellő módon vetik fel a problémát, a segítő kezet mindig elfogadják az érintettek. Van, hogy az 
Önkormányzat igazgatási osztályvezetőjével és aljegyzőjével mennek ki és együtt találják meg 
a problémára a megoldást. A családon belüli bántalmazással az a probléma, hogy legutoljára 
az intézményük kapja a jelzést. Biztosan van családon belüli erőszak. Amikor ez a 
látószögükbe kerül – már volt rá példa, de nem Velencén – nagyon súlyos volt már a helyzet. 
A családok nagyon sokáig tudják ezt a problémát eltitkolni. Nem mindig jelzik azok sem, akik 
tudnak róla.  
 
Martinovszky József képviselő: Kérdezi, a jelzőrendszer mennyire terjedt el? Szinte 
családtagnak számít a Szolgálat azoknál az időseknél, akik ilyen jelzőrendszerrel 
rendelkeznek.  
 
Török Ágnes intézményvezető: Az Intézményei Társulás keretén belül 2011 évre 80 db 
készüléket kaptak. Ez a mennyiség kihelyezésre került. Májusban lesz lehetőség pótigény 
benyújtására. Nagyon sokan igénylik. Akik megkapták, azoknak biztonságot nyújt.  
 
Martinovszky József képviselő: Hallotta, egy idős néni a jelzőrendszeren keresztül a 
Szolgálatot hívta, hogy valószínű meghalt a férje. Nem az orvost hívta. Úgy gondolja nagyobb 
bizalommal vannak a Szolgálat felé. 
 
Török Ágnes intézményvezető: Az ügyfeleik részéről az első reakció az, hogy a jelzőrendszer 
gombját megnyomják. A gondozónő tovább értesíti azokat, akiket kell.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, hogyan érzik a saját tevékenységi körükbe 
tartozó ügyeknél, növekszik-e, tendenciájában csökken vagy stagnál az igénybevételek száma? 
A társadalmi viszonyok hatására hogyan alakulnak ezek az igénybevételek? 
 
Török Ágnes intézményvezető: Nem annyira az igénybevételek számát figyelik, hanem a 
kliensekét. Inkább a problémák összetettsége okozza a gondot.  
 
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető: A jegyzői gyámügyi tevékenységnél 
megállapítható, hogy növekednek a problémák. Évről-évre, ha nem is jelentősen, de növekszik 
a védelembe vett gyermekek száma, illetve emelkedik a családon belüli problémák száma is, 
amivel megkeresik a Hivatalt. Sok esetben ez kimerült az anyagi problémáknál, de vannak 
olyan esetek, amikor komolyabb intézkedéseket kell tenni.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Az anyaggal kapcsolatban elmondja, minden igaz, amit 
Szávai Jánosné képviselőtársa elmondott. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, fogadják el a 2010. évre vonatkozó 
értékelést, illetve beszámolót azzal, megnyugtató az Önkormányzat számára, hogy 
kiegyensúlyozott és jó munka folyik. Ez a fontos, mert az állampolgárok közül nő azoknak a 
száma, akik erre rászorulnak. Megköszöni a dolgozók munkáját, mert ehhez a munkaköri 
kötelességen kívül szív, lélek és jó szándék is szükségeltetik.  
Kéri, aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a beszámolót a Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

91/2011.(V.16.) 
h a t á r o z a t a 

gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos beszámolóról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzői hatáskörbe tartozó 
gyámhatósági intézkedések és a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi 
tevékenységével kapcsolatos beszámolót elfogadja. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
    Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető 
  Határidő:  2011. május 31. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

a.) Társadalmi szervezetek pénzügyi támogatása 
   (Előterjesztés 6. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A napirend írásos anyaga kiküldésre került. A megjelent 
pályázati kiírásra, megadott határidőig az igényléseket be kellett adni. A pénzügyi osztálynak 
az előző évet figyelembe véve előterjesztést kell készítenie a teljesítésről – melyet az 
előterjesztés 1. melléklete tartalmaz -, ez feltétele a következő évi támogatásnak. Az idei évben 
javasolja, vegyék ki a civil szervezeti támogatási körből a háziorvosokat és az orvosi 
ügyeletet, akik helyette egészségügyi szolgáltatási számlát nyújtsanak be. Az összeget egy 
1992-es szerződés garantálja számukra. Az orvosok összességében 3.245.836,- forintot 
kapnak. Ezt az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. A 3. számú mellékletben szerepel 
minden olyan igény, amelyet benyújtottak az Önkormányzathoz. A napirend előterjesztője, a 
pénzügyi osztály vezetője mérlegelte, kik jogosultak és kik azok, akik nem. Van két szervezet, 
amely nem felel meg a pályázati kiírásnak, ezért nem jogosultak a támogatásra. Az egyik a 
Regélő Hagyományőrző Egyesület, a másik a „Sz-Épülő Velencét” Környezet, Kultúra 
Egyesület. Határidőn túl nyújtotta be a pályázatát a Varjas Bt. Csőrike Napközi. Szeretnének 
az igénylőknek több pénzt adni, de meghatározott összeg áll rendelkezésre, ez került 
felosztásra. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Bejelenti a napirenddel kapcsolatos érintettségét.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A 2. számú mellékletben adandó támogatásnál a 
Képviselő asszony érintett. Az érintettség a civil szervezetek vezetőinél jöhet szóba, a tagoknál 
nem. Például a Virágos Velencéért Egyesület nem pályázott, mert az elnöke Benkő Istvánné 
képviselőasszony.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mivel módosító indítvány nem kapott, így a határozati 
javaslatról egyben fognak szavazni. Tizenöt civil szervezetet támogat a Testület meghatározott 
összegekkel, valamint kifizeti az egészségügyi szolgáltatási számlát és tartalékot is tud 
képezni.  
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
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Megállapította, a határozati javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal (1 fő 
érintettségével) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
92/2011.(V.16.) 
h a t á r o z a t a 

a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásáról 
 

1.) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi támogatás 
elszámolásáról készített előterjesztést tudomásul veszi, az elszámolási határidő 
hosszabbítással 2011. június 30-ig az érintettek irányában egyetért.  

2.) A 2. számú mellékletben szereplő egészségügyi szolgáltatás elszámolási módjával egyetért 
és az összegekre való javaslatokat a Képviselő-testület elfogadja. 

3.) A 3. számú mellékletben javasolt támogatási összegeket elfogadja, a szerződések 
megkötésére felhatalmazza a Polgármestert. 

 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 
 

* * * 
 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

b.) Fejér Megye Közgyűlésének megkeresése – Intézmény átszervezésről 
   (Előterjesztés 7. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a Szakiskola jelenlévő képviselőjét. A Fejér 
Megyei Önkormányzat kereste meg a Képviselő-testületet, értsen egyet a megyei intézmények 
átszervezése kapcsán azzal, hogy a seregélyesi és velencei két megyei intézményt összevonja 
seregélyesi meghatározó szerepkörrel. Az előterjesztésben az szerepel, hogy ezzel a 
Képviselő-testület ne értsen egyet, viszont fogadja el az Iskolavezetésnek azt a 
kezdeményezését, hogy az intézmény a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásába kerüljön. 
Egyben kezdeményezzék a fenntartó Fejér Megyei Önkormányzat felé, hogy járuljon hozzá az 
intézmény Minisztériumnak való átadásához. A mai napon az Iskola igazgatója tájékoztatta 
arról, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat Elnökét felhívta a Vidékfejlesztési Minisztérium 
Államtitkára és jelezte, van ilyen befogadási szándékuk. Azt kérte, a holnapi nap végéig a 
munkavállalókat is kérdezzék meg, hogy egyetértenek-e ezzel a kiszervezéssel. A Minisztérium 
irányítása alá tartozna az Iskola. Úgy gondolja, ez Velence településnek is kedvezőbb lenne, 
mivel magas színvonalon, önállóan tudná tovább végezni a munkáját az Iskola. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, véleménye?  
Kéri, fogadják el ezt a javaslatot, ezzel is segítve az Iskola tevékenységét. Kéri, aki az 
előterjesztésben szereplő javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2011.(V.16.) 
h a t á r o z a t a 

Dr. Entz Ferenc Szakközépiskola integrációjáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági, 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Kollégium integrációját a Fejér Megyei 
Közgyűlés Elnöke által megküldött javaslat szerint – figyelemmel a helyben született szakmai 
véleményekre és javaslatokra – nem támogatja. Támogatja a Képviselő-testület az 
intézménynek a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásába történő adását. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenntartható változáshoz szükséges tulajdonosi 
hozzájárulásokat, illetve ezt megalapozó intézkedéseket nevében eljárva bocsássa ki, illetve 
tegye meg. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2011. szeptember 30. 
 

* * * 
 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

c.) Piaci, vásározói tevékenység folytatásáról szóló rendelet tervezet 
   (Előterjesztés 8. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A rendelet tervezet kiküldésre került, belefoglalva a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság összes javaslatát. A Közösségi Ház pályázati 
anyagának az is része volt, hogy az udvarban, szabadtéren piacot szeretnének létrehozni és 
üzemeltetni. A beindulás alapfeltétele, legyen az Önkormányzatnak egy rendelete erre. Ezután 
pedig egy piacszabályzatot kell majd készíteni, amelyet a határozati javaslat elfogadása után 
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság hagyja jóvá. Rendszeres piaci tevékenység lesz 
folytatható kifejezetten csak az udvarban. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Szelei Andrea aljegyző: Mielőtt a piac megkezdi a működését, szükséges a működési engedély 
beszerzése.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: A II. fejezet 2. § (1) bekezdésében szerepel kézműves-
népművészeti termék, a 3. §-ban pedig iparművész, képzőművész is árusíthat.  
 
Szelei Andrea aljegyző: A 2. §-ban a termékek lettek szabályozva, a 3. §-ban pedig az 
árusításra jogosultak köre.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: De a képzőművész terméke nem szerepel a rendeletben. 
 
Szelei Andrea aljegyző: A képzőművész termékét készítheti iparművész is.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Kézműves-népművészeti-művészeti termék megfogalmazás 
legyen. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Bekerül a 2. § (1) bekezdésébe. 
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Uj Roland Gyula képviselő: Kéri, a rendeletbe vegyék be a kedvtelésből tartott kisállatok 
körét is. Például papagáj, pinty. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem javasolja, mert van olyan, aki a szamarat is 
kedvtelésből tartja. A kedvtelésből tartott állatok közé az tartozik, amelyeket nem tenyésztésre 
és nem haszonállatként tartanak. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem kis feladat volt a piacrendelet megalkotása és nem 
biztos, hogy végleges. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is javasolta, induljanak el 
ezzel a rendelettel, és az élet hozni fog jó pár olyan dolgot, amit majd még szabályozni kell. A 
piaci tevékenységet a lakossági igény miatt meg kell kezdeni.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, a piacozók vagy a piacon résztvevők a Közösségi 
Házba bemehetnek vagy nem? Illetve konkrétan hová mehetnek illemhelyre? 
 
Szelei Andrea aljegyző: A Közösségi Házban biztosított lesz az illemhelynek az igénybevétele 
a piaci napokon.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy készült a Közösségi Ház, hogy minden helyiség 
külön lezárható, tehát a termeket nem veheti igénybe az, aki az illemhelyre be tud menni. A 
piaci napokon az illemhely igénybevételét az a kolleganő fogja megoldani, aki most is felelős 
a Közösségi Ház üzemeltetéséért. A piacnak alapfeltétele, hogy illemhely és kézmosási 
lehetőség biztosított legyen.  
Kéri, aki rendeletet a pontosítással együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a rendeletet 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2011.(V.30.) 

önkormányzati rendelete 
piaci, vásározói tevékenység folytatásáról 

 
Rendelet a 9-es számú mellékletben. 

 
* * * 

 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A következő egy határozati javaslat, amelyben felkérik a 
Hivatalt és felhatalmazzák a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a 
piacszabályzatot készítse el és hagyja jóvá 2011. június 30-ig.  
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a határozati javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

94/2011.(V.16.) 
h a t á r o z a t a 

a Piac Működési Szabályzatának elkészítéséről 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velence, Iskola utca 4. szám alatti Piac 
Működési Szabályzatának elkészítésére a Polgármesteri Hivatalt felkéri.  
Egyúttal felhatalmazza a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a Piac Működési 
Szabályzatát jóváhagyja.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
    Szelei Andrea aljegyző 
  Határidő:  2011. június 30. 
 

* * * 
 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: 5 perc szünetet rendel el. 
 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

d.) 2011. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet tervezet 
   (Előterjesztés 10. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A napirenddel kapcsolatban kérdezi a Jegyző urat, 
kíván-e kiegészítést tenni. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Röviden elmondja, ez nem helyi kezdeményezés, 
hanem Kormányrendelet szabályozza. A kormányzati szerveknek, a minisztériumoknak a 
köztisztviselőit érintő szabadság kiadást igyekeztek egy mintarendszerbe foglalni, és ezt 
ajánlották ki az önkormányzatoknak és más köztisztviselőket foglalkoztató szerveknek. A 
lényege, a munkáltatónak meg kell határoznia egy olyan idő intervallumot, amelybe a 
munkáltató által kiadható szabadságokat csoportosítja. Ezen idő intervallum alatt minden 
ágazati egységnél a megfelelő, szakszerű közigazgatási munka folyik.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Érthetetlen számára, miért szabályoz úgy a Kormány által 
kiadott rendelet, hogy a lakosságot 30 nappal előtte tájékoztatni kell. Ha minden zavartalanul 
folyik, akkor nem mindegy a lakosság számára mikor van ez?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nyilván a Hivatal zavartalanul működik ezen idő alatt 
is. Az ország elindult egy irányba, ami akár bíróságoknál megtalálható, vannak olyan 
időszakok, amikor csökkent ügyfélfogadás van. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Az igazgatási szünet idejét 30 nappal előbb meghirdetik a honlapon, az újságba is bekerül. 
Kéri, aki elfogadja a rendelet tervezetet kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület a rendelet tervezetet 7 igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2011.(V.30.) 
önkormányzati rendelete 

a 2011. évi igazgatási szünet elrendeléséről 
 

Rendelet a 11-es számú mellékletben. 
 

* * * 
 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

e.) Anyakönyvi események engedélyezése, díjazása – rendelet tervezet 
   (Előterjesztés 12. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A rendeletben leírtak eddig is megvoltak, csak 
határozatban szerepeltek. Ezt kellett most rendeletbe foglalni. 
 
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető: A díjazások sem változtak.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki elfogadja a rendelet tervezetet kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület a rendelet tervezetet 7 igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2011.(V.23.) 

önkormányzati rendelete 
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, 

valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről 
 
Rendelet a 13-as számú mellékletben. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

g.) Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi környezetvédelmi feladatairól, 
intézkedéseiről 

(Előterjesztés 14. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi a Jegyző úrtól, kíván-e kiegészítést tenni. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ez egy kötelező feladat, beszámolót kell adni az 
előző évi környezetvédelmi feladatokról és intézkedésekről. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
napirenddel kapcsolatban. 
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Dr. Sirák Andrásné képviselő: A tóval kapcsolatos környezetvédelmi feladat nincs az 
Önkormányzat hatáskörében, mert erről nem szól a beszámoló. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem, az a Vízügyi Igazgatóság feladata.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Állami tulajdonban van, kezelője a Vízügyi Igazgatóság.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A parti szakaszon a beömlő csatornákkal 
kapcsolatban együttműködés van, de részben azt is a Vízügyi Igazgatóság kezeli.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: A szennyvízvezetékbe történő csapadékvíz bevezetés ügyében 
volt egy kritikus időszak, ami után megígérte az ellenőrzést a DRV. Kérdezi, megtörtént-e ez 
az ellenőrzés és van-e valami eredménye? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Véleménye szerint ezt rendszeresen elvégzik. Volt 
már egy komolyabb vizsgálat, ezt nem csak Velencén, hanem más településeken is ütemezetten 
végzik.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Állampolgároktól hallotta, folyamatos az ellenőrzés 
Agárdon, Gárdonyban illetve Velencén és bírságolnak is. 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Az a lényeg, hogy ne legyen még egyszer ilyen kritikus helyzet 
Velencefürdőn.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki tudomásul veszi a beszámolót, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal a beszámolót tudomásul vette és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
95/2011.(V.16.) 
h a t á r o z a t a 

környezetvédelmi beszámolóról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010-es évi környezetvédelmi feladatokról 
és intézkedésekről készített beszámolót tudomásul veszi.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnal 
 

* * * 
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Napirend: 6.) Egyebek 

h.) Kistérségi (VKTKT) – Társulási megállapodás módosítására  
határozati javaslat 

(Előterjesztés 15. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előző testületi ülésen már elfogadták, de erre 
észrevételt tett a Kormányhivatal és kérte, hogy minden képviselő-testület ismételten fogadja 
el. Nincs tartalmi változás, csak jogi szerkesztési problémák voltak.  
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a határozati javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
96/2011.(V.16.) 
h a t á r o z a t a 

Társulási Megállapodás módosításáról 
 

I.  
Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásáról” szóló 2004. évi CVII. tv. – Tkt. – 1. § (9) bekezdés b) pontjában 
foglaltak alapján a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Gárdonyban, 2005. 
május 9.-napján kelt Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja, mely a VI. 
számú módosítás: 
1. A Társulási Megállapodás IX/14.1. pontjában „a tárgyév január 31-napjáig” 

mondatrész hatályát veszti, helyébe a „Kotv. 102. § (11) bekezdésében meghatározott 
fenntartói intézkedési határidőt megelőző 2  hónappal korábban” mondatrész lép 

 
2. A Társulási Megállapodás IX/15.1. pontjában „a Kotv. 102. § (11) bekezdésére 

figyelemmel a tárgyév január 31-napjáig” mondatrész hatályát veszti, helyébe a „Kotv. 
102. § (11) bekezdésében meghatározott fenntartói intézkedési határidőt megelőző 2 
hónappal korábban” mondatrész lép. 

 
3. A Társulási Megállapodás VI. számú módosítása a módosítást utolsóként jóváhagyó 

Képviselő-testület határozatának meghozatala napján lép hatályba azzal, hogy 
rendelkezései a 2011. június 1-jei, avagy azt követő kezdő hatályú közoktatási 
intézményeket érintő fenntartói intézkedésekre már alkalmazandók. 

 
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás egyéb pontjait módosítani nem kívánja, azok a 
Társult Önkormányzatok részére változatlanul kötelező érvényűek.  
 

II. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi 
Társulást a határozat kivonatának megküldésével a Képviselő-testület döntéséről értesítse, 
egyidejűleg felhatalmazza a VI. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás aláírására.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnal 
 

* * * 
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Napirend: 6.) Egyebek 

i.) Ifi-strandi épülettulajdonos (1367/23 hrsz.) kérelme 
   (Előterjesztés 16. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Csík Attiláné kérelméről van szó. A határozati javaslat 
kiküldésre került. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, hogyan bonyolítaná a jogviszonyt, ha az üzemeltető 
nevére állítanák ki a számlát? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az előterjesztésben szerepel, „engedély nélküli 
bővítési munka” jogvita van folyamatban hatósági eljárás keretében. Az is kérdés, ki végezte 
el ezt az engedély nélküli munkát, milyen felhatalmazás alapján. Még azt a teljesen világos és 
egyértelmű tulajdonosi hozzájárulást is másként értelmezi a kérelmező és annak alapján 
próbálja a fennmaradást elintézni, ami nyilvánvalóan egy adott lefedésre szól csak. 
Amennyiben új jogviszony keletkezik a jelenlegi bérlővel, aki ismereteink szerint ennek az 
engedély nélküli építkezésnek a tényleges végrehajtója volt, akkor úgy érzi majd, hogy minden 
jogszerűen, felhatalmazással csinálhat. Az Önkormányzatnak semmiképpen nem érdeke az, 
hogy a továbbiakban elhúzódjon ez a jogi helyzet, a hatósági intézkedést le kellene zárni és 
utána lehetne újra indítani, amennyiben erre szükség van. Korábban a Hivatal már adott egy 
olyan pénzügyi javaslatot és tanácsot, hogy ezt egymásnak számlázzák ki. Véleménye szerint a 
mai szabályok szerint ez a tisztességes lerendezési mód.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tehát van egy sokkal egyszerűbb megoldás, amit 
egymás között elrendezhetnek. Nem kell, hogy az Önkormányzat ebbe belekeveredjen, 
különösen akkor nem, amikor még mindig áll a tulajdonosi hozzájárulás nélkül épített 
épületrész, amit már rég le kellett volna bontani.  
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a határozati javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
97/2011.(V.16.) 
h a t á r o z a t a 

Csík Attiláné kérelméről 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy a vele jogviszonyban 
álló Csík Attiláné Velence, Tavasz utca 12. sz. alatti lakos épülettulajdonos (Ifi-strand, 
1367/23 hrsz.) helyett, a használati díjat más fizesse meg. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 
 

* * * 
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Napirend: 6.) Egyebek 

j.) Ifi-strandi épülettulajdonos (1367/20 hrsz.) kérelme 
   (Előterjesztés 17. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A napirendet a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Közvetlen előzménye a „Velencei-tó Kapuja” 
projekt megvalósulása. Az eredeti szándék az volt, hogy olyan új, épített, magas színvonalú 
környezeti megjelenést biztosítson a vendégeknek, amely a későbbiek során forgalom 
fellendítő szerepet játszik. A teljes megvalósulás esetén ha ezek az épületek a tulajdonosi 
hozzájárulás nélküli ötletszerű toldások, lefedések során kialakult jelenlegi állapotban 
maradnak, az nem szolgálja az eredeti célkitűzést. A Hivatal a korábbi képviselő-testületi 
felhatalmazás alapján határidőt szabott meg a tulajdonosi hozzájárulás nélküli 
tevékenységgel létesített bővítmények megszüntetésére. A határidő május 31-e lett volna. A 
későbbiekben kiderült, a május 31-i határidő az esetek többségében nem tartható be, mert 
olyan kialakítások vannak, amelyeket ugyan el tudnak bontani, de a szolgáltatási körülmények 
nem lesznek olyanok, amelyek egy elvárási szintet biztosítanának. Azt kérte a kérelmező, 
anyagi problémái miatt is az idény végéig maradhasson meg a jelenlegi állapot és az idény 
végén bontaná el és alakítaná ki a végleges helyzetet. A Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság úgy ítélte meg, ez nem egyedi probléma, és ha ebben az esetben toleránsabb 
álláspontot képvisel, akkor azt ki kell terjeszteni minden érdekeltre, kivétel az, akinél hatósági 
eljárás van folyamatban. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, a határozati javaslat „Kissné Gyura Ibolya 
kérelméről” alcímmel szerepel, de az összes pavilonosra vonatkozik? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ez elfogadható, az elnevezés lehet a pavilonosokkal 
kapcsolatos.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kissné Gyura Ibolya nyújtotta be a kérelmet, de a 
Testület kiterjesztette a határozati javaslatot a többi pavilonosra is.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A határozati elnevezések a későbbiekben az 
előkereshetőséget segítik. Ha név alapján nem ugrik be, akkor szerencsésebb lesz a javaslat 
szerint keresni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a határozati javaslatot a pontosítással együtt –
miszerint a határozati javaslat elnevezéséből kikerül a név - elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a határozati javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

98/2011.(V.16.) 
h a t á r o z a t a 

Ifi-strandi pavilonok helyreállítási határidejéről 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ifi-strandon létesített 
szolgáltatóegységek tulajdonosai, bérlői által e létesítményeken korábban önkormányzati 
hozzájárulás nélkül megvalósított teraszkialakítási - lefedési, mellvédépítési, homlokzat 
beavatkozási, stb. munkák helyreállítási határidejét 2011. szeptember 30-ban határozza meg. 
A hatósági eljárásban meghatározott bontási kötelezettségi ügy esetére a határidő 
kedvezmény nem vonatkozik.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 
 

* * * 
 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

k.) Ifi-strandi szolgáltatóegységek tulajdonosainak kérelme 
   (Előterjesztés 18. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Ifi-strand pavilontulajdonosainak egy része a 
területhasználati díj megfizetésének elengedését kérte. A Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság véleménye is az volt, hogy nem függ össze a területhasználati díj fizetése a 
„Velencei-tó Kapuja” beruházás megnyitásával. A pavilonok állnak, magántulajdonban 
vannak és ezek a díjak az Önkormányzatot jogosan megilletik. Segítségként javasolja a 
Bizottság azt, lehessen elbírálni, milyen ütemben fizesse meg az érintett tulajdonos ezt a díjat. 
Erre felhatalmazza a Polgármestert. Az előterjesztés szerint partnerséget ajánl fel az 
Önkormányzat a vállalkozóknak abban, hogy akik az árbevételi adataikkal igazoltan 
fogalomcsökkenési veszteséget szenvedtek, azok a bevételkiesés előidézésével ok-okozati 
összefüggésben álló felelősöktől a kártérítést megkapják. Ebben tud együttműködni az 
Önkormányzat. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Úgy gondolja, ha erre felhatalmazzák a Polgármestert, ezzel 
nagy támadási felületet vesz a nyakába. Ő mérlegelje ezeket a fizetéseket egyénileg.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Aki nem fizetett határidőre, mérlegelés alapján fizetési 
határidő módosítást engedélyezett az Önkormányzat. Az egyedi mérlegeléskor véleménye 
szerint a Képviselő-testületnek is az a fontos, hogy korábban fizetett-e pontosan a kérelmező. 
A javaslat a gyorsabb elbírálást szolgálja.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nyilván ennek megvannak a régebb óta kialakult 
elvei. Ez tárgyéven belül kell, hogy megtörténjen. Ténylegesen mérlegelni kell, hogy az 
illetőnek milyen készsége és hajlandósága van a fizetésre, illetve a körülményei milyenek.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Akkor erről a későbbiekben kap tájékoztatást a Képviselő-
testület, mikor fizettek, kinél, milyen mérlegelés történt.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ha erre igény van, akkor ennek semmi akadálya. Az 
elmúlt évet illetően megtörtént a teljes befizetés.  
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Cserny Vilmos alpolgármester: Ha nem történik meg a befizetés, annak jogi szankciói vannak, 
arról szintén tárgyalni kell.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ha a Képviselő-testület ezt egyedileg akarja 
eldönteni, akkor minden egyes kérelmet egyedileg bírálhat el.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja, ha a vállalkozónak tudnak segíteni, akár 
részletfizetést, akár fizetési haladékot adni, és ezt valamilyen egységes szempont alapján 
kidolgozza az Önkormányzat, akkor ez sokkal inkább pozitív segítőkészséget bizonyít. Nagyon 
ritka esetben szokott az Önkormányzat ilyen lehetősséggel élni, de amikor ez megtörténik 
erről tájékoztatást adnak a Testület számára.  
Kéri, aki az előterjesztést határozati javaslatként értelemszerűen elfogadja a harmadik 
bekezdésétől kezdve, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület az előterjesztést 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
99/2011.(V.16.) 
h a t á r o z a t a 

Ifi-strandon lévő szolgáltatóegységek díjfizetéséről 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Velence Ifi-strandon meglévő 
szolgáltatóegységek területhasználati díj fizetésének elengedését nem támogatja. A Képviselő-
testület ugyanakkor az épületek hasznosításával kapcsolatban a bizonyított jövedelem kiesés 
tekintetében az érvényben lévő polgárjogi szabályoknak megfelelően kíván eljárni. Ennek 
keretében támogatja a megalapozott követelések jogszerű rendezését a tervezett strandnyitás 
késedelme esetére a késedelem okozójával szemben. 
Felhatalmazza a Polgármestert a díjbefizetések halasztási kérelmeinek elbírálására 
tájékoztatási kötelezettség mellett. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 
 

* * * 
 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

l.) Temetői illemhely kialakításával kapcsolatos tájékoztatás 
   (Előterjesztés 19. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tájékoztatásul elmondja, nem önkormányzati tulajdonú 
a temető, hanem egyházi tulajdonban van. Az üzemeltetéséről hosszú évek óta az 
Önkormányzat gondoskodik megállapodás alapján. A temető üzemeltetésére az Önkormányzat 
2010. évben nettó 1.574.925,- Ft-ot fordított. Ha ezt nem vállalná át az Önkormányzat, akkor 
az Egyházaknak kellene ezt megoldaniuk. 2009. november 25-én megállapodást és tulajdonosi 
hozzájárulást írt alá az Önkormányzat a három Egyház képviselőivel, a Római Katolikus 
Egyházközséggel, a Református Egyházközséggel és a Baptista Gyülekezettel, amelyben 
egyetértettek az illemhely létesítésével. Ennek alapján kezdődött meg a tervezés és a leírtak 
szerinti közbeszerzési eljárás. Ehhez képest 2011. március 31-én a Római Katolikus 
Egyházközség nevében Dr. Sirák András világi elnök és Weisenfeld Zoltán plébános úr levelet 
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írt, amelyben jelezte, nem járul hozzá az illemhely megépítéséhez. Az előterjesztés arról szól, 
hogy egyrészt jogilag ez nem tehető meg, másrészt nem szolgálja az állampolgári érdekeket 
sem. 1999-es jogszabály alapján a temető tulajdonosának kötelessége illemhelyet biztosítani a 
temetőben. Ezt a feladatot vállalja át az Önkormányzat. A javaslat az, kerüljön megépítésre az 
illemhely a temetőben. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a határozati javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
100/2011.(V.16.) 
h a t á r o z a t a 

a temetői vizesblokk létesítésével kapcsolatban 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete sajnálattal olvasta a Velencei Római 
Katolikus Egyházközség 2011. április 20-án kézhez vett levelét. 
A lakossági igényeknek és a korábbi (2009. november 25-i) „Megállapodás”-nak, valamint a 
„Tulajdonosi hozzájárulás”-nak megfelelően, elfogadva a jogi képviselő álláspontját, a 
temetői vizesblokk megvalósításáért továbbra is mindent megtesz.  
Felhívja a Velencei Római Katolikus Egyházközség és a Velencei Református Egyházközség 
figyelmét arra, hogy mint tulajdonosok, az 1999. évi XLIII. Tv. 9. § (1) bek. f) pontja szerint, a 
temetőtulajdonos köteles illemhelyet biztosítani a temetőben.  
E feladat átvállalásával Velence Önkormányzata ezt a terhet veszi le a tulajdonos 
Egyházakról.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 
 

* * * 
 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

m.) Intézkedési terv – Tópart u. 34. sz. alatti Orvosi Rendelő felújítási  
munkáira 

(Előterjesztés 20. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A 2011. február 28-i testületi ülésen fogalmazta meg 
Dr. Sirák Andrásné képviselő, hogy a rendelőben hiányosságok vannak az ÁNTSZ szerint is. 
Az Önkormányzat május 3-án kapta kézhez az ÁNTSZ határozatát. Vannak olyan 
hiányosságok, amelyeket szinte azonnal meg tudnak oldani, az akadálymentesítéssel pedig 
hosszú idő óta küszködnek. Erre azt a javaslatot tette, hogy 2012. május 31-ig oldják meg. Ez 
az egy Orvosi Rendelő a településen, amely nincs akadálymentesítve. Nyilvánvalóan ez már a 
jövő évi kötelezettség vállalást is jelenti, ezért kellett a Testület elé hozni ezt az „Intézkedési 
terv”-et. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki az „Intézkedési terv”-et ezzel a kötelezettség vállalással elfogadja, kézfeltartással 
jelezze.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Nem lehetne feltüntetni, hogy a 2012. május 31. a végső 
határidő.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az ÁNTSZ-hez benyújtott határidő nem azt jelenti, hogy 
előbb nem lehet megoldani, hanem az a végső határidő. Az idei költségvetésbe nincs 
betervezve, de lehet, hogy megoldható.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az „Intézkedési terv”-et elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
101/2011.(V.16.) 
h a t á r o z a t a 

Orvosi Rendelő felújítási munkáiról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velence, Tópart út 34. szám alatti 
épületben kialakított Orvosi Rendelő karbantartási és felújítási munkáit illetően az 
előterjesztésbe foglalt „Intézkedési terv”-et elfogadja.  
Felhatalmazza a Polgármestert az ebben foglaltak végrehajtására. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2012. május 31. 
 

* * * 
 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

n.) Kistérségi Iroda földszintjének bérleti szerződése 
   (Előterjesztés 21. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Sorban köti az Önkormányzat azokat a szerződéseket, 
amelyek az egészségügyi szolgáltatásokat bővíti ki a Kistérségi épület földszintjén. Ez a 
szolgáltató diagnosztikai szolgáltatást kíván végezni, ami csontsűrűség vizsgálatot és 
fogászati röntgent jelent. Mindkettő nagyon jó lenne. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A tavalyi évben már hozott olyan döntést a 
Képviselő-testület, amelyben a feltételrendszert megállapította és ez teljes mértékben megfelel 
ennek a feltételrendszernek. Az is feltétel volt, hogy szakmai szempontból Dr. Ferencz Péter 
főorvos úr véleményezi és csak olyan szolgáltatóval tárgyalhat a Polgármester, aki ezen a 
szűrőn átment. Ez ilyen szolgáltatás. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Serhók György képviselő: A Szakorvosi Rendelőintézet átadásakor megfogalmazódott az a 
gondolat, hogy a volt ÉDÁSZ épület önkormányzati tulajdonban lévő részének hasznosítása 
megtörténjen. Örömteli, hogy egyre több olyan szolgáltató jelentkezik, akik az egészségügyi 
ellátást bővítik és ezért az Önkormányzat még pénzt is kap.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a Bérleti szerződés megkötésével egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület a Bérleti szerződés megkötését 7 igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

102/2011.(V.16.) 
h a t á r o z a t a 

Balatoni út 65. sz. alatti épület földszintjének hasznosításáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni út 65. szám alatti közös 
tulajdonú épület földszintjének hasznosítására Bérleti szerződést köt a III. alatt megjelölt 
területre a Human Balance Kft.-vel (2481 Velence, Kertalja u. 4.) a mellékelt szerződés-
tervezet szerint.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést nevében eljárva írja alá. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2011. június 30. 
 

* * * 
 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

o.) IFI-Ház (1367/17 hrsz.) tulajdonosának kérelme 
   (Előterjesztés 22. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az IFI-Ház tulajdonosa azt kérte, hogy a kerítése 
tófelőli részét a sétány vonaláig kiterjeszthesse. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
állásfoglalása az volt, hogy csak a jogi telekhatáron lehessen elhelyezni a kerítést.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A mai napon beszélt a leendő új vezetővel, aki azt 
mondta, sövénnyel fogják megoldani az elkerítést.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az még jobb megoldás lesz.  
 
Szávai Jánosné képviselő: Kérdezi, a növényzet gondozása ott kinek a feladata, mert nagyon 
benőtt a kerékpárútba.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Ha a növényzet töve a kerítésen belül van, akkor a tulajdonos 
feladata. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nyilván ebben az Önkormányzatnak intézkedni kell. 
Meg fogják nézni, hol van a növényzet töve és meg fogják oldani a problémát.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A tulajdonos pedig azt kérdezte meg, hogy a 
kerítésén kívül pedig ki fogja gondozni a növényzetet. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Majd egyeztetni kell. Kérdezi, van-e valakin kérdése, 
észrevétele? Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a határozati javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

103/2011.(V.16.) 
h a t á r o z a t a 

a STEVRA Park Kft. kérelméről 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a STEVRA Park Ingatlanhasznosító Kft. 
1107 Budapest, Horog u. 14. (IFI-Ház tulajdonosa) kérelmét nem támogatja, az előterjesztés 
mellékleteként szereplő kerítés csak a jogi határon helyezhető el. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 
 

* * * 
 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

p.) Magyar Telekom kérelme 
   (Előterjesztés 23. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elutasította 
a Magyar Telekom kérését. 
 
Serhók György képviselő: A megállapított idei bérleti díjakra az inflációt rászámolta az 
Önkormányzat, nem tehetnek vele sem kivételt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a határozati javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
104/2011.(V.16.) 
h a t á r o z a t a 

a Magyar Telekom kérelméről 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Telekom kérését elutasítja. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 
 

* * * 
 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek 

q.) Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú  
Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének beszámolója 

Levételre került. 
 
 



 30 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Képviselő-testület a napirendek végére ért. Az új 
SZMSZ szerint most van arra lehetőség, ha valakinek közérdekű témában hozzászólása, 
kérdése, véleménye van, akkor azt megteheti. Kérdezi, van-e valakinek közérdekű témában 
hozzászólás a jelenlévők közül, elsőként a Képviselő-testület tagjait kérdezi, majd pedig a 
jelenlévőket.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Szeretné kérni a Velencei Híradó Szerkesztőségétől, minden 
évben meg szokott jelenni az előző évi vagyonról szóló tájékoztató, a vagyonleltár, de ez most 
nem jelent meg. A legközelebbi számban érdemes volna beletenni. Törvényességi kérdése 
lenne a Jegyző úrhoz. Zárt ülésen titoktartási kötelezettség címén aláírtak a Képviselők 
bizonyos szöveget, hogy teljes vagyonukkal felelnek a titoktartásért. Ez milyen paragrafus 
alapján történik, mert nem ismer olyant, hogy a vagyonával felel a Képviselő a titoktartásért. 
Ez önkormányzati törvény, vagy milyen törvény? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ez egy olyan polgárjogi kötelem, amikor a 
titoksértés elkövetése során kár keletkezik, és a kárt visszavezetik az Önkormányzatra, akkor 
azért nem a Képviselő-testület áll helyt, hanem az a Képviselő, aki ezt a jogsértést elkövette.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Ezt melyik törvény tartalmazza? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Válaszadásra fel fogják kérni a jogi képviselőt, aki ezt 
előkészítette az Önkormányzat számára. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ez a Ptk. kárfelelősségi kérdése. Ha valaki 
jogellenesen másnak kárt okoz, azt meg kell téríteni. Ez nem a képviselő-testületi munkával 
kapcsolatos - minden Képviselő úgy szavaz, ahogy akar -, hanem főleg a pályázatoknál igaz, 
ha valaki helyzeti előnybe kerül, és a másik pályázó ezért joghátrányt szenved és kimutatja, ez 
neki mennyi veszteséget okozott, akkor benyújthatja a kárigényét az Önkormányzat felé, tehát 
ez alapján ok-okozati összefüggés áll fenn.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Eddig soha nem volt ilyen, csak ezen a testületi ülésen. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nagy volt a testületi döntésnek a felelőssége és a 
mértéke. Ezen a testületi ülésen nem is volt jelen a Képviselő asszony. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Ez volt az első olyan testületi ülés, ahol ilyen titoktartási 
nyilatkozatot kellett aláírni, azért kérdezte, ez az önkormányzati Képviselőkre vonatkozó 
melyik jogszabály? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A válasz az, hogy a jogi képviselő meg fogja a választ 
adni, melyik jogszabály alapján kellett aláírni a titoktartást és mire vonatkozik. Kérdezi a 
jelenlévőket, kíván-e valaki közérdekű hozzászólást tenni?  
 
Nagyné Závodi Klára velencei lakos: Már a testületi ülés kezdetén elhangzott az Egyesületük 
neve a Polgármester asszony és az Alpolgármester úr részéről olyan szövegkörnyezetben, 
hogy az Egyesület és annak egyes tagjai a projekt kivitelezését konkrétan hátráltatják. Ez már 
elhangzott több médiánál is, megjelent az újságban is. Azt gondolja, érdemes lenne ezen 
elgondolkodni, mielőtt ezekbe a kérdésekbe mélyebben belemennének, mert addig, amíg erről 
konkrétumot nem tud felmutatni az Önkormányzat, ez elég súlyosan súrolja a rágalmazásnak 
a szélét. Az Egyesület volt az, aki az 54 millió forintos szabálysértést nyilvánosságra hozta a 
honlapján. Ezt szomorúnak tartja, hogy az Egyesületnek kellett ezt megtennie és nem történt 
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meg más módon. Az elmúlt időszakban szintén az Egyesület tevékenysége volt a parti dekkekre 
való figyelem felhívás az országos sajtóban. Úgy tudja, ennek a végkicsengése egy 
véleményegyezés, hiszen a Polgármester asszony is azt nyilatkozta több helyen, hogy 
esztétikai okok miatt a függőleges falakat visszabontatják. Nem érti, milyen hátráltatásról 
lehet esetleg szó. Szeretne írásban egy véleményt csatolna a jegyzőkönyv mellé az Egyesület 
részéről. Ismerteti az abban leírtakat (24. sz. melléket). Egyben mellékeli, a 2011. április 4-i 
testületi ülésen bemutatott tóparti beton dekkekre vonatkozó látványterv, valamint az általuk 
készített fotó másolatát (25. sz. melléklet). 
A parti dekkekkel kapcsolatban kérdezi, mivel a 30 napos határidő eltelt, számíthatnak-e arra, 
hogy a függőleges betonfalak visszabontásra kerülnek?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Szeretné, ha az előterjesztésben vagy bárhol 
megmutatná a hozzászóló azt, amit mondott, hogy az Önkormányzat a „Sz-épülő Velencét” 
Egyesületet bármivel összefüggésbe hozta. Felolvassa pontosan a szöveget, nehogy félreértés 
történjen: „jelentősen hátráltatta, hátráltatja és nehezítette, nehezíti a beruházás 
megvalósítását, hogy néhány magánszemély és egyesület minden lehetőséget igyekszik 
kihasználni a beruházás ellehetetlenítésére”. Tehát a Képviselő-testületnek ez volt az 
álláspontja, sajnálja, hogy a hozzászóló ezt magukra értette. 
 
 
Dr. Sirák András képviselő megérkezett az ülésre. 
 
 
A levélben szereplő kérdések nagy részére jó néhányszor a szükséges választ az Egyesület 
megkapta, többek között a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatban is, hogy időben 
nyilvánosságra hozta – amikor lehetett – a Képviselő-testület. Az is megerősítésre került jó 
néhányszor, hogy mikor voltak pontatlanok az állítások. A testületi anyagból idézi, „az építési 
engedély módosítását nem igénylő munkálatok 2010. augusztus végén megkezdődtek…”. Azt 
javasolja, a sokféle felvetéseikre az Önkormányzat vagy a Polgármester által adott válaszokat 
el kellene fogadni és tudomásul kellene venni, hogy az Önkormányzat csak a tényadatokat 
tudja bárkinek válaszolni, megadni. Talán nem kellene más következtetést levonni a 
valóságból.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A dekkek meg lettek említve. Ezzel kapcsolatban két 
valótlan állítás is van. Az egyik az, engedély nélkül épült, a másik pedig az, hogy azt vállalta 
az Önkormányzat, 30 napon belül lebontja.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: A Polgármester asszony azt mondta, ha nem a tervek szerint 
létesült, akkor kerül visszabontásra.  
 
Nagyné Závodi Klára velencei lakos: Esztétikailag most már megfelel az elvárásoknak? 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Erről lehet vitatkozni, de van olyan katedrális is, ami neki 
nem tetszik. Szerencsétlen véletlen, hogy a „Sz-épülő Velencét” Egyesület szóvivője egyben 
magánszemély is, aki egyben személyesen is érintett. 
 
Nagyné Závodi Klára velencei lakos: Kéri, a jegyzőkönyvben kerüljön rögzítésre az a 
kijelentés, hogy magánszemélyként feljelentéseket tett, mert konkrétan tudja, egyetlen egy 
feljelentést sem tett, tehát ez már egy bizonyos ponton rágalmazásnak minősül. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A dekkekkel kapcsolatban magánvéleményként 
elmondta, a mellvédfal neki sem nagyon tetszik. Ezt mondta el a „Beszélgessünk Velencéről” 
fórumon is. Mint magánvéleményt, ezt meg tudja erősíteni. Elmondta, attól függően, hogy a 
jegyzőkönyv mit fog tartalmazni, milyen kötelezettséget, az akkori egyezség szerint azok 
elhangzásra kerülnek. Megtörtént a megegyezés, lezárásra került minden, szabályosan, 
jogszerűen épültek a dekkek építési engedélynek megfelelően. A Vízügyi Igazgatóság jogos 
igénye, ha bármilyen esemény történik a tóban, amihez nagy munkagépekkel kell végigmenni 
a parti területen, a dekk nem lehet akadály, de ha bármely mellvédfalat ki kell kerülni a 
munkagépnek, az igen kellemetlen lehet. Ezt el is fogadta, és év végéig, december 31-ig 
kerülnek elbontásra ezek a mellvédrészek. Javasolja, gondolkodjanak el azon, helyes 
magatartás-e akármilyen civil szervezet részéről, hogy folyamatosan kétségbe vonja és 
megkérdőjelezze, vajon egy hivatalos személy vagy több személy valóságot, igazat mond-e. 
Ha ez az alapállás tisztázásra kerülne, könnyebb lenne az együttműködés. De ez a 
magánvéleménye volt a jegyzőkönyv számára. Hangsúlyozza még egyszer, sem az egyesület, 
sem a magánszemély nincs nevesítve. 
 
Kósa Lászlóné pavilontulajdonos: Nem tudja, hogy az előző hozzászóló hölgy, amit 
elmondott, annak mennyi a valóságalapja, azt sem tudja, amit a Polgármester asszony 
elmondott, de azt látják, ez a strand jelen pillanatban katasztrofálisan néz ki. Egy diákcsoport 
kijelentette, ide nem jönnek, mert ez „kész Csernobil” jelen pillanatban. Kérdezi, június 15-én 
hogyan fognak itt nyitni? Amikor nézték a látványterveket, nem látták rajta ezeket a dekkeket 
a vízparton. Állítólag valamilyen vendéglátói funkció is lesz bennük. Úgy gondolja, a 
felépítményben található 32 üzlet is visszafogja majd a pavilontulajdonosok forgalmát. Nem 
látja tisztán, amit a Polgármester asszony elmondott az esetleges részletfizetési 
kedvezményről. Fejlesztésre nincs pénz. A pavilonok bérlői is elmennek. Sajnálatosnak tartja, 
egyetlen egy felépítmény tulajdonos nem jelent meg, holott ígérték. A bérlőitől békében vált el, 
akik azt mondták, semmi értelme annak, hogy június 1-től – 15-ig terjedő időre kieső 
bevételre történik a kárrendezés. Minden pavilontulajdonosnak más időpont van nyitási 
időnek a szerződésében, neki június 1-je van. A dekkekkel kapcsolatban kérdezi, az építési 
törvény ilyen távolságra engedélyezi ezeket? Kérdezi, hova fog telepedni a strandoló vendég, 
mert egyharmadával csökkent a rendelkezésre álló terület. 70 évesen nem tudja elképzelni, 
hogy itt olyan kánaán lesz. A beruházásról Budapesten is rossz hírek mennek. A 
területhasználati díj véleménye szerint igen magas.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A látványterveken rajta voltak ezek a dekkek. A 
dekkek alatt a vízszintes napozóteraszokat érti. Erre a tervező úgynevezett pengefalakat 
tervezett. Ezekben vízvételi lehetőség és elektromos áram doboz került volna elhelyezésre, 
valamint kandeláber befogó eleme is volt. Ez rajta volt a látványterveken, majd a 2008-as évi 
engedélyezett vízjogi létesítési engedélyen is, a helyszínrajzon és a szintén 2008-as évben a 
magasépítési hatóságnál engedélyezett tervdokumentáció része volt, egy önálló tervlap, ami le 
lett pecsételve. A mai kriminalizált közéletben nagyon jól elképzelhető, hogy kimegy például a 
város Jegyzője a tópartra és azt mondja a kivitelezőnek, ide szeretne egy ilyen betonfalat és 
erre odaépítik. Ez így nem megy és sajnálatos, hogy ezt a vádat nem lehet érvényesíteni, mert 
ez az engedélydokumentációban már régóta szerepel. Azt is tudni kell, hogy ezekhez a 
dekkekhez képest a talajszint magasabb lesz, maga a partfal is 20 cm-el magasabb lesz. A 
vízszintes dekk burkolt felülete 10-15 cm-el lesz magasabban a terepszintnél, nem lesz ilyen 
elrettentő látvány, mint amit most nyújt. A pengefalak elbontásra kerülnek, viszont a dekkek 
borítása faburkolat, illetve műgyanta kötésű faforgács panelelem lesz.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A strandüzemmel kapcsolatban úgy fogalmaztak, a 
strand jelentős részét szeretnék üzemeltetni. Amit a hozzászóló pavilontulajdonos bérlője 
mondott, hogy nem jelentős a forgalomkiesés, azzal kapcsolatban elmondja, az elfogadott 
határozatban is az szerepel, az Önkormányzat a bérlők mellé fog állni, ha tudják bizonyítani, 
mikor, mennyi volt a forgalomkiesés. Ezt mindenki tudja bizonyítani, hiszen pénztárgéppel, 
könyveléssel dolgoznak. Ha ezt bizonyítják, az Önkormányzat abban fog közreműködni, aki a 
kárt ok-okozati összefüggésben előidézte, térítse is meg azt a vállalkozóknak. Abban igaza 
van, nyilván fejleszteni kell, hiszen a pavilonosok igénye is a szép, kulturált környezet lesz. 
Két év múlva nagyon szívesen megnézi a hozzászólóval, mennyi forgalomnövekedés történt a 
tóparton.  
 
Kósa Lászlóné pavilontulajdonos: Ehhez magas színvonalon üzemeltetni tudó bérlő is kell. 
Nehéz ilyen bérlőt találni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja, ahogy a környezet is kulturálttá fog 
alakulni és nem építési terület lesz, könnyebben fognak bérlőt is találni.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné velencei lakos: Szeretné, ha megmaradna a kerítés az IFI-Háznál és 
a kerítésen belül kerülne telepítésre a sövény, így nem lenne vita azon, kinek kell gondoznia.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem volt ezen vita, csupán azt kérdezte meg a 
tulajdonos - miután megtudta, hogy a kérelméhez a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
támogatását nem kapta meg -, az ő jogi határuk és a lenti sétány között lévő füvesített részt ki 
fogja gondozni. Ezt le fogják majd tisztázni.  
 
Oláhné Surányi Ánges polgármester: Mindenkinek megköszöni a részvétel. Megállapítja, több 
napirendi hozzászólás nem volt, a nyílt ülést bezárja.  
 
 

K.m.f. 
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